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Dzień dla pokoju

Wydawca

O 15:00 19 marca, w dniu, w którym Kościół
obchodzi uroczystość św. Józefa, Oblubieńca
Maryi i patrona Kościoła powszechnego,
członkinie zarządu generalnego obecne w
domu generalnym uczestniczyły w modlitwie
online o pokój wraz z s. Nadią i S. Matija w
Quezon City na Filipinach i S. Elsie w Manaus w
Brazylii. 106 połączeń komputerowych do tej
modlitwy, zorganizowanych przez CIS, pokazało
wielki odzew Zgromadzenia na zaproszenie do
modlitwy wstawienniczej Krwi Chrystusa o dar
pokoju dla Ukrainy i wielu konfliktów na świecie.
Modlitwa ta czerpała inspirację z listu św. Jakuba
(3:14-18): „Ale jeśli macie w sercach gorzką zazdrość
i egoistyczne ambicje, nie chlubcie się i nie bądźcie
fałszywi wobec prawdy. Mądrość tego rodzaju
nie schodzi z góry, lecz jest ziemska, nieduchowa,
demoniczna. Bo tam, gdzie istnieje zazdrość i
egoistyczne ambicje, panuje nieporządek i każda
nikczemna praktyka. Ale mądrość z góry jest przede
wszystkim czysta, potem spokojna, łagodna,
uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bez
niestałości i nieszczerości. A owoc sprawiedliwości
sieje w pokoju dla tych, którzy pielęgnują pokój”.
Głoszone Słowo Boże ukazuje nam, jak pokój
bierze się z naszego codziennego dążenia do
utrzymywania wszelkiego egoizmu i rywalizacji z
dala od naszego życia i naszych serc.
We wstępie Siostra Nadia powiedziała
również, aby nigdy niczego nie brać za
pewnik i przed wskazaniem palcem zawsze
zadawaj sobie pytanie, czy zło istnieje również
dlatego, że to umożliwiliśmy, ponieważ często
odwracaliśmy się w milczeniu lub obojętnie,
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podsycając niesprawiedliwe systemy. Podczas
nabożeństwa Siostry Anna, Małgorzata i Alina z
Polski dały świadectwo swojego doświadczenia
przyjmowania uchodźców oraz swojej pracy na
wrocławskim dworcu kolejowym, pomagając
przejeżdżającym przez Polskę dotrzeć do
innych krajów europejskich. Dzięki znajomości
języka ukraińskiego s. Tatiana Studentowa,
Ukrainka, angażuje się w zajęcia pozaszkolne dla
ukraińskich dzieci mieszkających we Wrocławiu.
Entuzjazm, jaki towarzyszył zebraniu się
na modlitwie z jednej strony świata, sprawił, że
wydarzenie to stało się bardziej poruszające i
angażujące. S. Rani Padayattil, s. Patrizia Pasquini
i s. Elisabeth Muller z Schaan zaangażowały
wszystkie osoby kontaktowe z grupy
Sprawiedliwość i Pokój.
Tego wieczoru Siostry Bridget Pulickakunnel
i Monica Rini wraz z kilkoma innymi członkami
wspólnoty uczestniczyły w nocnej pielgrzymce
z Bazyliki św. Jana na Lateranie do Sanktuarium
Bożej Miłości, która zakończyła się Eucharystią.
Pielgrzymkę zorganizował kardynał wikariusz
Angelo De Donatis, aby prosić o dar pokoju za
wstawiennictwem Matki Jezusa. Obraz Matki
Bożej Miłości Bożej został przewieziony do Bazyliki
o godz. 19 marca na osobistą cześć wiernych.
Modlitwa wspólnotowa rozpoczęła się o 23:30.
a następnie procesja wiernych towarzyszących
obrazowi Maryi z powrotem do Sanktuarium
Boskiej Miłości.
S. Maria Grazia Boccamazzo, ASC
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Przestrzen Zarzadu Generalnego
Dar Krwi dla pokoju
Dzielimy się z wami pozdrowieniami przekożonej generalnej na spotkaniu
zorganizowanym przez CIS w intencji pokoju
Witajcie w tym czasie modlitwy, promowanym
Niedopuszczalna inwazja Putina na Ukrainę
jako czas potężnej komunii w Zgromadzeniu, wynika ze „zbrojnego pokoju”: z konfliktów
aby wzywać pokoju i modlić się za ten rozdarty i gospodarczych, politycznych itp.
podzielony nasz świat.
Dzisiejszego wieczoru będziemy wspólnie
Pragnę podziękować Siostrom CIS (Patrizia, modlić się o pokój… na świecie jest tyle wojen.
Rani i Elżbieta), dyspozycyjności tłumaczy, a
Wojny trwają i zawsze tworzą ofiary.
zwłaszcza każdej z Was, że zdecydowałyście się Nigdy nie ma zwycięzców, wszyscy jesteśmy
tu być, aby wstawiać się i wzywać mocy Krwi przegranymi. Wojny pozostawiają sytuację
Chrystusa, krwi przelanej w ofiarach wojny i cywilów niezmienioną w czasie. Cywile nadal są
wszelkiego rodzaju przemocy.
prawdziwymi ofiarami konfliktów.
Wojna na Ukrainie nieuchronnie dotyka nas
Jako Adoratorki Krwi Chrystusa zdajemy
wszystkich. To krwawy konflikt, bezsensowny sobie sprawę, jak pilna jest modlitwa o pokój,
atak na lud, który jest teraz ofiarą ciężkich ale musimy także angażować się w codzienne
bombardowań.
działania na rzecz pokoju. Nie wystarczy
Oszołomione i bezradne jesteśmy świadkami protestować przeciwko rosyjskiemu aktowi siły
absurdalnej wojny rozpętanej w niszczycielski i solidaryzować się z niesłusznie atakowanym
sposób. Każdego dnia przed naszymi oczami narodem ukraińskim, ale musimy przyczynić się
przepływają mrożące krew w żyłach obrazy, do stworzenia warunków do bezbronnego pokoju
obrazy, które potężnie nas poruszają i sprawiają, nie opartego na interesach ekonomicznych,
że czujemy niepewność naszych systemów ale na globalnej etyce współdzielenia,
społecznych i kruchość pokoju.
współodpowiedzialności i braterstwie.
Wojna jest zawsze porażką ludzkości i
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma
nigdy nie ma uzasadnionych powodów, by życia bez niespokojnych sumień tęskniących
legitymizować przemoc. To naprawdę smutne, za pokojem oraz w ciągłym i produktywnym
gdy mężczyźni, kobiety, dzieci i osoby starsze konflikcie z niesprawiedliwymi systemami, które
są zdruzgotane tak wielkim cierpieniem podsycają podziały i potęgę najsilniejszych.
spowodowanym starannie wykalkulowanymi
Dzisiejszego wieczoru pragnę przypomnieć
wyborami destabilizacji ludzkości i rozwijającymi kilka fragmentów encykliki Pacem in terris, w
się z takim chłodem i arogancją.
których św. Jan XXIII wzywa ludzkość „zwłaszcza
Dni mijają od tamtego 24 lutego… i wydaje tych, którzy pełnią obowiązki publiczne, aby nie
się, że nie ma możliwości zaprzestania używania szczędzili wysiłków, aby nadać rzeczom rozsądny
broni i rozpoczęcia procesu dialogu i pokoju. To i humanitarny bieg”, tak aby dramatyczne ryzyko
konflikt, który trwa i wydaje się niemożliwy do wojny nuklearnej zostało oddalone.
zatrzymania.
Zdajemy sobie sprawę, że jedynym
konfliktem,
który
należy
wspierać
i
zdecydowanie bronić w tym momencie, jest
konflikt niespokojnych sumień szukających
pokoju. Musimy poważnie zastanowić
się, musimy podnieść świadomość, nie
możemy niczego brać za pewnik i przed
wskazaniem palcem zawsze zadać
sobie pytanie, czy zło istnieje również
dlatego, że umożliwiłyśmy mu, ponieważ
często odwracałyśmy się w milczeniu lub
obojętności, podsycając niesprawiedliwe
systemy.
Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Przestrzen Zarzadu Generalnego
Roncalli kontynuuje: „Niech zrobią wszystko,
co w ich mocy, aby uratować pokój: unikając w ten
sposób okropności wojny, której przerażających
konsekwencji nikt nie jest w stanie przewidzieć.
[…] Niech dalej negocjują, promują, zachęcają
i akceptują negocjacje na każdym poziomie
i w każdym czasie. Jest to norma mądrości i
roztropności, która przyciąga błogosławieństwa
nieba i ziemi”.
Wraz ze św. Marią De Mattias my również
pragniemy współpracować z Chrystusem w
odkupieniu ludzkości… oddając nasze życie,
aby pojednać ziemię z niebem.
„Pokój na ziemi, głęboka tęsknota ludzi
wszystkich czasów, można ustanowić i wzmocnić
tylko przy pełnym poszanowaniu porządku
ustanowionego przez Boga”.
Chrystus przelał swoją krew, aby ponownie
ustanowić ten nowy porządek… piękny
porządek, który został zdobyty za wielką cenę…
przez przelanie całej swojej Krwi.
W tej Rzece Miłosierdzia odnajdujemy pokój,
którego musimy szukać i ustanawiać w sobie i
wokół nas.
Poprzez tę modlitwę o pokój chcemy
zbliżyć się do narodu ukraińskiego mocą
wstawiennictwa i do wszystkich ofiar tej wojny…
do tych, którzy starają się wspierać dialog….
Módlmy się i wstawiajmy się za tymi, którzy
cierpią i opuszczają swoje domy w desperacji i w
poszukiwaniu schronienia.
Ale chcemy też wyrazić naszą bliskość z ASC
w Polsce, które angażują się w przyjmowanie
uchodźców i cierpią za swoich bliskich na
Ukrainie. Nasze myśli kierujemy do Sióstr na
Białorusi, które dzielą los narodu, który nie chce
wojny, ale angażuje się w sojusze polityczne.
Wzywajmy z mocą Najdroższą Krew Jezusa,
aby udzieliła pokoju, położyła kres wojnom i
zawsze przedkładała dialog nad wszelkie formy
przemocy, nadużyć i ucisku.
Sr Nadia Coppa, ASC
Przełożona Generalna
Quezon City, 19 marca 2022

Adoratrici del Sangue di Cristo / Adorers of the Blood of Christ
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Ze Swiata ASC

Obszar Kontynentalny: Ameryki
Region Brazylia

Nauka języka angielskiego dla aspirantek ASC
Chciałabym
podzielić
się
trochę
doświadczeniem studiowania języka angielskiego
online z innymi aspirantami Zgromadzenia Sióstr
Adoratorek Krwi Chrystusa.
To wyjątkowe i bardzo satysfakcjonujące
doświadczenie. Uczę się nie tylko podstaw
innego języka, ale buduję przyjaźnie z innymi
ludźmi, którzy mają takie same pragnienia
jak ja. Ogólnie trochę poznaję rzeczywistość
społeczną i kulturową: zwyczaje i kuchnię
niektórych narodów, w których obecne są
ASC. To bardzo intymny związek. To tak, jakby
nie dzieliły nas oceany, granice, języki i różne
zwyczaje. Na każdym spotkaniu oprócz nauki
języka angielskiego wyjeżdżamy z czymś
więcej! Dzielimy się zrozumieniem, uśmiechami,
przyjaźnią i braterstwem.
Daje mi to poczucie solidarności i

fascynacji. Pociąga mnie wymiar misyjny, służba
ewangelizacji, naśladowanie Jezusa Chrystusa.
Czuję też, że wzrasta we mnie docenianie
wartości innych ludzi. Uczę się dostrzegać na
ekranie komputera wartości innych. To jest
satysfakcjonujące!
W tym aktualnym kontekście niezwykle
ważne jest podkreślenie uczucia powitania i to
właśnie czuję w każdym spotkaniu i wymianie
uśmiechu. Czuję w sobie pragnienie i nadzieję,
że w niedalekiej przyszłości spotkam się z każdą
osobą, aby razem, jak nasza założycielka Maria
De Mattias, podążać ku budowaniu Królestwa
Bożego. Dziękuję wszystkim Siostrom, które dały
nam możliwość tego doświadczenia.
Sigrid Biatriz Moraes
Aspirantka Region Brazylia

Targowisko Plenerowe Solidarność ASC
W marcu, kiedy świętujemy założenie
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, dzielimy się
działaniami, które podjęłyśmy w tym roku pod
koniec lutego, polegającym na zorganizowaniu
prostego,
ale
znaczącego
targowiska,
rozpoczętego przez Siostry w domu spokojnej
starości w Manaus, odwołując się do Laudato
Si’ i Fratelli Tutti do wspierania naszych posług,
które rozwijają się każdego dnia w tej wspólnocie
domu centralnego i są otwarte na nowe siostry.
Przedmioty, ułożone w pięknym i dobrze
przygotowanym otoczeniu, podarowały nam te
same siostry, które gorliwie opiekują się roślinami,
które zdobią nasz ogród.
W tym tygodniu nasz arcybiskup Leonardo
Steiner mówił o 185 latach założenia archidiecezji
Manaus, a my Siostry włączyłyśmy się we
wspomnienie wielu lat poświęceń i radości wielu
ASC na podobnych bazarach, aby pomagać w
posiadaniu codziennego chleba.
S. Marilia Menezes, ASC
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Ze Swiata ASC

Obszar Kontynentalny: Ameryki
Region USA

Koreański Rytuał Noworoczny
Siostry i przyjaciele uczestniczyli w pięknym
koreańskim rytuale noworocznym przygotowanym
przez siostrę BoHui Kang, ASC. Rytuał ten odbył się
po Mszy św. 1 stycznia 2022 r.
W Korei, podobnie jak w innych miejscach,
rodziny zbierają się, aby świętować Nowy Rok.
W ciągu dnia młodsze pokolenie nosi hanbok i
mówi starszym „Wiele błogosławieństw na każdy
dzień Nowego Roku”, wykonując uroczysty ukłon
przed starszymi. Ten ukłon oznacza szacunek dla
starszego pokolenia, szanowanie mądrości ich życia
i świętowanie ich wieku. W zamian jeden starszy
udziela błogosławieństwa osobie uznając jej wkład
w rodzinę i poprosi o łaskę Bożą na nadchodzący
rok.
Siostra BoHui przebywa w Centrum Wichita
ucząc się języka angielskiego i na studiach
podyplomowych na Newman University.
S. BoHui Kang, ASC

Zabierz nas na krawędź
Jedną z popularnych modlitw ks. Joe Nassala jest
„Psalm krawędzi” i przez ostatnie lata używałyśmy
jej w różnych sceneriach. Niedawno wróciło to
do mojego życia podczas jednego ze wspólnych
spotkań modlitewnych, które mamy jako Zespół
Liderów.
Słysząc to na nowo, udało mi się połączyć kropki z tym,
co usłyszałem w „Wejściu do chaosu: Angażowanie
różnic, aby zrobić różnicę”. Debbie Asberry była
jedną z prezenterek i rozpoznałam grafikę, której
używała z nami na Kapitule. Podkreśliła znaczenie
KRAWĘDZI w trwającej, ewolucyjnej, wyłaniającej
się rzeczywistości naszego życia. Ruch w kierunku
szerszej, bardziej otwartej i głębszej świadomości
Chrystusowej zaprasza nas do KRAWĘDZI.
KRAWĘDŹ, czyli peryferia lub marginesy, to miejsce,
które odbieram jako surowe i chłodne, wciągające
i wyczerpujące. Żyjąc dziedzictwem św. Marii,
wszystkie jesteśmy wezwane, by żyć na KRAWĘDZI
ze świadectwem naszego codziennego życia i
świadectwem naszych społecznych profili z odwagą.
Nasze wielkopostne ewangelie prowadzą nas nawet
na KRAWĘDŹ. Wraz z Jezusem udajemy się na skraj
pustyni, aby spotkać Kusiciela z poszukującymi
duszy pytaniami o tożsamość. Tydzień Drugi, z
Jezusem, udajemy się na Górę Tabor, KRAWĘDŹ,
gdzie spotykają się niebo i ziemia i pojawiają się
kolejne objawienia tożsamości.
Druga linijka Psalmu Joego brzmi „zabierz nas na

skraj”. Czy życie nie ma sposobu, aby nas tam zabrać,
gotowi czy nie? Kiedy ktoś delikatnie mnie popycha,
jak mam zareagować lub odpowiedzieć?
Dołącz do mnie w tym okresie Wielkiego Postu, aby
udać się na KRAWĘDŹ. Przynajmniej raz wykorzystaj
zdjęcia z naszego KATALOGU, odmawiając PSALM
KRAWĘDZI i nasze INTENCJE. Mając te promieniejące
twarze obok siebie, nabierz odwagi i współczucia,
aby żyć na KRAWĘDZI.
Duchu Kaspra i Marii De Mattias,
zabierz nas na skraj.
Delikatnym pchnięciem
Wyślij nas do lotu
Poza ograniczeniami naszych umysłów
Do serca tajemnicy.
W tobie wyobrażamy sobie nowe niebo i nową
ziemię.
Ta wizja ma swój czas i nie zawiedzie.
Wyryj wizję w naszej wyobraźni
aby pomóc nam zobaczyć, że nadszedł czas.
Daj nam odwagę
znaleźć nasz dom
na krawędzi
Gdzie niebo spotyka się z ziemią
i rodzi się nadzieja. (o. Joe Nassal, CPPS)
S. Mary Catherine Clark, ASC
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Ze Swiata ASC
Obszar Kontynentalny: Europa
Region Schaan

Korzenie naszego zgromadzenia
Świętowanie naszego założenia, dzisiaj z punktu widzenia
„drugiego korzenia” zgromadzenia

04 marca 1834

04 marca 2022

Na twoje słowo…

1834 MDM założyła wspólnotę ASC, „Aby wszyscy w każdym czasie znaleźli niezbędną pomoc.”

Na twoje słowo…

Maria De Mattias przybliżyła ludowi miłość do Boga: „Ich miarą, znakiem, wyrazem
i gwarancją jest krew Chrystusa”.

Na twoje słowo…

Maria De Mattias zebrała we Włoszech i Theresa Weber w Niemczech młode kobiety, które chciały
realizować swój ideał razem z nimi.

Na twoje słowo…

Młode kobiety udały się na pielgrzymkę ze Schwarzwaldu przez Einsiedeln do Steinerberg, założyć
tam w 1845 wspólnotę.

Na twoje słowo…

opuściły trzy lata później Steinerberg, udały się jako wygnańcy do Alzacji i tam mieszkały jako
wspólnota kontemplacyjna.

Na twoje słowo…

grupa podążyła za wezwaniem do Badenii ziemi ojczystej, aby działać apostolsko jako nauczycielki i
wychowawczynie.

Na twoje słowo…

dwie wspólnoty rozdzielono decyzją o prowadzeniu życia kontemplacyjnego lub apostolskiego.

Na twoje słowo…

Większość sióstr z Otmarsheim wyemigrowała do USA, gdzie wśród niemieckich imigrantów znalazła
nową dziedzinę posługi.

Na twoje słowo…

Większość sióstr zdecydowała się zostać wspólnotą diecezjalną, a niewielka grupa pozostała wierna
fundacji Marii.

Na twoje słowo…

starsze i chore siostry szukały schronienia w Feldkirch/Rankweil i mieszkały tam jako nielegalne,
tolerowane uchodźczynie.
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Ze Swiata ASC
Na twoje słowo…

Theresia Branner i inne młode kobiety dołączyły do małej wspólnoty, także s. Paulina Schneeberger.

Na twoje słowo…

Siostry te podążyły za opatem Franzem Pfannerem do Bośni, aby założyć klasztor i sierociniec,
pomimo wielkiego ubóstwa.

Na twoje słowo…

ponownie opuściły Bośnię, fundację pozostawiono miejscowym siostrom, które wróciły do Rankweil.

Na twoje słowo…

Szukały nowych możliwości życiowych na obszarze niemieckojęzycznym.

Na twoje słowo…

W 1920 przeniosły się się do zamku Gutenberg w Balzers/FL, aby tam prowadzić sierociniec.

Na twoje słowo…

Wiele młodych kobiet prosiło o wstąpienie do wspólnoty.

Na twoje słowo…

szukały nowego domu dla rosnącej wspólnoty.

Na twoje słowo…

Postanowiły zbudować nowy dom w Schaanie, pomimo wielkiej biedy.

Na twoje słowo…

klasztor św. Elżbiety został otwarty 21 lipca 1935 r.

Na twoje słowo…

wysłały misjonarzy do Brazylii, Afryki i Syberii.

Na twoje słowo…

odpowiadały na potrzeby ludzi poprzez gimnazjum dla dziewcząt, szkołę ekonomiczną i handlową,
gimnazjum...

Na twoje słowo…

wielokrotnie udzielały schronienia uchodźcom politycznym.

Na twoje słowo…

Podążały za wezwaniem Rady do aggiornamento i zaprosiły kobiety i mężczyzn do przyłączenia się
jako współpracownicy.

Na twoje słowo…

założyły małe centrum duchowości, które rozwinęło się w projekt „Chleb i róże”.

Na twoje słowo…

przez lata większość wspólnot w Liechtensteinie, Niemczech, Austrii i Szwajcarii musiała zostać
zamknięta.

Na twoje słowo…

mamy nadzieję, staramy się odpuścić i idziemy z Wami drogą w przyszłość.
S. Elisabeth Müller, ASC
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Ze Swiata ASC

Obszar Kontynentalny: Europa
Region Wroclaw

W solidarności z ludźmi dotkniętymi wojną
Papież Franciszek podczas środowej
audiencji ogólnej powiedział: Pozdrawiam
serdecznie wszystkich Polaków. Wy, jako pierwsi,
wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice,
swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców
uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im
wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie,
pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem Wam
głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię.
Kochane Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
na całym świecie,
Słowa Ojca Świętego Franciszka i jego
błogosławieństwo są bardzo ważnym gestem
wsparcia dla nas Polaków.
Z ogromnym
wzruszeniem przyjmuję Waszą, Siostry, bliskość,
towarzyszenie i każdy gest solidarności z cierpiącą
ludnością Ukrainy i naszym Regionem. Dziękuję
za
modlitwy, współczucie, zainteresowanie
i konkretną pomoc finansową. Wiele z Was
rozmawiało ze mną lub pisało wyrażając swoje
uczucia. To jeszcze bardziej pozwala doświadczyć
naszej jedności i poczucia, że jesteśmy złączone
więzami charyzmatu, więzami Krwi Chrystusa.
Dziś ta krew mocno woła o serce przebaczające i
pojednane, o szacunek, pokój i wolność.
Pragnę podzielić się z Wami tym, co już
robimy jako ASC dla cierpiących braci i sióstr z
Ukrainy. Nie podjęłyśmy wspólnej inicjatywy jako
Region. Każda wspólnota została zaproszona do
otwarcia na pomoc swego serca i domu. Każda
wspólnota, według możliwości, sił, zasobów
personalnych, podejmuje pomoc.
Co robimy?
• Przyjęłyśmy na mieszkanie matki z
dziećmi – ASC Bolesławiec, ASC Częstochowa (12
osób); przygotowujemy im posiłki.
• Pomagamy
w
załatwianiu
spraw
urzędowych: rejestracja, pomoc w znalezieniu
pracy, szkoły dla dzieci (s. Tatiana Studentowa,
s. Alina Bilecka, s. Anna Mikołajewicz, s. Maria
Grygiel).
• Pomoc uchodźcom we współpracy
przy Kościelnej Fundacji im. ks. Piotra Skargi –
otwarcie domu i zbiórka wszystkiego, co może
być wsparciem i pomocą(ASC Grójec).
• Angażujemy się w wolontariat:
• pomoc przy przyjmowaniu i rozdzielaniu
darów (s. Czesława Maćkała, s. Małgorzata
Przybyło, s. Anna Mikołajewicz);
• zbiórka żywności i odzieży (ASC Warszawa

s. Zofia Pitoń wraz z kierowcą pojechała na
granicę z rzeczami);
• Pomoc finansowa dla Caritas w Krakowie
i przekazanie potrzebnych rzeczy materialnych
(ASC Kościelisko);
• Prowadzenie świetlicy w szkole, nauka
języka polskiego, inne działania (s. Tatiana
Studentowa);
• Pieczenie ciast na sprzedaż, by zebrane
środki przeznaczyć na pomoc (ASC Wrocław.)
• Na dworcu kolejowym działa tzw.
Stacja Dialog. Tam wolontariusze starają się
przybywającym zapewnić coś ciepłego do
zjedzenia czy picia. Rozmawiają, pomagają
poszukać mieszkanie, znaleźć potrzebne
rzeczy, dać wsparcie (s. Tatiana Studentowa, s.
Małgorzata Przybyło, s. Anna Mikołajewicz).
• Adoracja, modlitwa i post w intencji pokoju
i zakończenia wojny na Ukrainie (wszystkie ASC).
Angażujemy się we współpracy z parafiami,
diecezjalnymi oddziałami Caritas, władzami
miasta, fundacjami charytatywnymi. Ze względu,
że już jest duża liczba potrzebujących (ponad
milion), a jeszcze będzie więcej, jest usilna
prośba organów współpracujących ze sobą,
władz państwowych, kościelnych i zakonnych,
aby działania były skoordynowane, rozważne, bo
potrzeba pomocy długoterminowej.
Każdy dzień niesie coś nowego. Pozostajemy
otwarte na dalsze działania i wiem, że w
najbliższym czasie inne siostry ASC z Regionu
włączą się w pomoc.
Jeszcze raz z całego serca dziękuję Wam
kochane Siostry i za jakiś czas przekażę informacje.
Krwi Chrystusa, przelewana w morderstwach
i wszelkiej przemocy, wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelewana w ofiarach
wojen-wybaw nas.
S. Ewa Kleps, ASC
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Obszar JPIC/VIVAT
Nowy dialog dla naprawy szkód...
wyrządzonej przez społeczeństwo poprzez
zaprzestanie ich edukacji, gdy osiągną
dojrzałość płciową. W tym okresie pandemii
większość mieszkańców wsi zawierała
małżeństwa z dziećmi.
Po przeprowadzeniu systematycznej
analizy podobnych przypadków, które
nieustannie mają miejsce w wioskach,
w których posługujemy, s. Mini
Vadakumcherry przedstawiła plan
wprowadzenia sztuki ulicznej w
celu uzgodnienia z ludźmi znaczenia
edukacji dziewczynek i szkód, jakie
wyrządza rodzinie alkoholizm i
narkotyki. Cała koncepcja została bardzo
dobrze przedstawiona mieszkańcom wsi
i wszyscy, którzy byli obecni, byli szczęśliwi
i bardzo docenili ten sposób naszego
podejścia, aby przekazać im dobre przesłanie
i edukację na temat zła małżeństwa dzieci,
zła, nadużywania alkoholu i znaczenia
umiejętności czytania i pisania dla
dziewczynki. Widziałyśmyśmy otwartość
ze strony mieszkańców wsi. Wszyscy
jesteśmy dziełem Boga, nikt nie powinien
być pozostawiony sztuki, ale trzeba go
pielęgnować i opiekować się z miłością
i szacunkiem.

5 lutego wraz z animatorami
Towarzystwa Dobroczynnego Navodaya
zaprezentowali wspaniałą i inspirującą
sztukę uliczną. Miało to na celu przede
wszystkim podniesienie i wzmocnienie
edukacji dziewcząt i zatrudnienia kobiet,
zwłaszcza wdów, które stały się ofiarami
społeczeństwa. Młode wdowy tłumią swoje
uczucia, są sfrustrowane i bezradne.
Niektóre są zdezorientowane nagłym
szokiem po śmierci mężów. Wiele
niesprawiedliwości dzieje się z
tymi kobietami i pozostają one
niewolnicami członków swoich rodzin,
męża lub własnych krewnych.
W niektórych przypadkach mężowie są
uzależnieni od alkoholu, ponieważ zarabiają
i wydają całą kwotę na obfite jedzenie
i upijanie się. Kiedy uzależniają się od
alkoholu, na różne sposoby przeszkadzają
kobietom i dzieciom. Więc automatycznie
rodziny są zubożałe.
Po drugie, walka ze złem małżeństwa
dzieci jest potrzebą chwili, gdy dziewczynki
padają ofiarą całej niesprawiedliwości

S. Jessica D’Souza, ASC
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W Zgromadzeniu

STATYSTYKA ASC WEDŁUG KRAJÓW
31 GRUDNIA 2021

Ś.W.

Ś.
CZ.

Nowicjuszki

Postulantki

Przeszły
do innego zgromadzenia

Albania

4

0

0

0

0

0

0

0

1

Argentyna

7

0

0

0

0

0

0

0

2

KRAJ
25

Na esklaustracji

Odeszły

Zmarły

Wspólnoty

Australia

6

0

0

0

0

0

0

0

2

Bałoruśa

3

0

0

0

0

0

0

0

1

Boliwia

6

1

0

0

0

1

0

0

2

Bośnia-Herc.

39

0

0

0

0

0

0

0

9

Brazylia

46

4

2

1

0

1

0

2

9

Korea

14

0

1

0

0

0

0

0

2

Chorwacja

106

2

2

2

0

0

1

4

19

Filipiny

8

0

0

0

0

0

0

0

3

Niemcy

7+

0

0

0

0

0

0

2

2*

Guinea B.

7

7

2

1

0

0

0

0

3

Indie

68

5

4

2

0

0

0

0

16

369+

0

2

0

0

0

0

37

51**

Liechtenstein

14

0

0

0

0

0

0

0

1

Mozambik

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Perú

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Polska

59

1

0

0

0

1

0

1

8

Rosja

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Włochy

Obecności
apostolskie

1

1 absenzia domo

Hiszpania

7

0

0

0

0

0

0

0

2

Szwajcaria

2

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

0

0

0

1

8

22

23
1

Stany
Zjednoczone

152

Tanzania

64

15

3

6

0

0

0

1

10

Wietnam

2

4

0

0

0

0

0

0

2

RAZEM

996

40

13

11

0

3

2

56

170

27

N.B. W miejscach gdzie znajduje się znak + numer odnosi do wszystkich wspólnot lub sióstr
należących do różnych Prowincji.
*Włączony dom generalny i dom należący do innych regionów znajdujących się na terytorium
Włoch.

Wszystkie razem
Śluby wieczyste

996

Śluby czasowe

40

Siostry ASC

1.036

Nowicjuszki

13

Postulantki

11

Przeszły do innego
zgromadzenia

0

Na esklaustracji

3

Odeszły

2

Zmarły

56

Wspólnoty

170

Załącznik nr 1
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W Zgromadzeniu
STATYSTYKA WEDŁUG PROWINCJI
31 GRUDNIA 2021
PROWINCJA

Ś.W.

NowicjuŚ.CZ.
szki

Postulantki

Przeszły
do innego zgromadzenia

Na esklaustracji

Odeszły

Zmarły

Wspólnoty

Manaus

48

4

0

0

0

1

0

2

10

Indie

76

5

4

2

0

0

0

0

17

Włochy

380

7

4

1

0

0

0

37

60**

Schaan

21

0

0

0

0

0

0

3

2

Stany
Zjednoczone

175

7

0

0

0

1

1

8

28

Tanzania

71

15

3

6

0

0

0

1

12

Wrocław

68

0

0

0

0

1

0

1

11

Zagrzeb

157

2

2

2

0

0

1

4

30

RAZEM

996

40

13

11

0

3

2

56

170

N.B ** Z domem generalnym i nowicjatem zgromadzania

Razem
Śluby wieczyste

996

Śluby czasowe

40

Siostry ASC

1.036

Nowicjuszki

13

Postulantki

11

Przeszły do innego
zgromadzenia

0

Na esklaustracji

3

Odeszły

2

Zmarły

56

Wspólnoty

170

Załącznik nr 2
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W Zgromadzeniu
2021 – WZROST I SPADEK SIÓSTR WEDŁUG:
ZŁOŻONYCH ŚLUBÓW -- ODEJŚĆ lub ŚMIERCI

Albania

Złożyły
śluby
czasowe
0

Odeszły
po ślubach
czasowych
0

Złożyły
śluby
wieczyste
0

0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
4
0
0
0
0
37
3
0
0
1
0
0
0

0

1

2

0

0

8

0
0
3

0
0
1

0
0
5

0
0
1

0
0
0

1
0
56

Argentyna
Australia
Białoruś
Boliwia
Bośnia-Herc.
Brazylia
Korea
Chorwacja
Filipiny
Niemcy
Guinea B.
Indie
Włochy
Liechtenstein
Mozambik
Perú
Polska
Rosja
Hiszpania
Szwajcaria
Stany
Zjednoczone
Tanzania
Wietnam
RAZEM

Wzrost
Śluby czasowe
Śluby wieczyste
Razem

Odeszły
Przeszły do
po ślubach
innego
wieczystych zgromadzenia
0
0

Zmarły
0

Spadek
3
5

8

Śluby czasowe
Śluby wieczyste
Zmarły
Przeszły do innego zgromadzenia

1
1
56
0

Załącznik nr 3
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W Zgromadzeniu
Urodziny: Świętujmy życie
30 urodziny
S. Bimla Lakra				
01/04/1992
te
40 urodziny
S. Antônia Santiago de Abreu		
09/04/1982
S. Ana Isabel Huamaní Menéndez		
26/04/1982
te
50 urodziny
S. Bożena Hulisz				
11/04/1972
S. Linlee B. Vios				22/04/1972
60te urodziny
S. Teresa Jaszczyszyn			
08/04/1962
te

Indie
Brazylia
Brazylia
Wrocław
Filipiny
Wrocław

70te urodziny
S. Eugenia Gąsiorowska			
16/04/1952
S. Salomie Vazhayil				17/04/1952
S. Dolores Tikvić				18/04/1952
S. Adelina Kovačević				24/04/1952

Wrocław
Indie
Zagrzeb
Zagrzeb

80te urodziny
S. Marie Zoglman				

02/04/1942

USA

90te urodziny
S. Lucia Ramunno				

02/04/1932

Włochy

Wróciły do
Domu Ojca

Miesięcznik informacyjny
prowadzony przez
Adoratorki Krwi Chrystusa
Wiadomości Międzynarodowe - Zarząd Generalny
Via Maria De Mattias, 10 - 00183 Rzym
Rok XXIV, Wydanie 4, kwiecień 2022
Komitet redakcyjny
Maria Grazia Boccamazzo, ASC
Debora Brunetti

05/03/2022
11/03/2022
17/03/2022
19/03/2022
23/02/2022

S. Giovanna Cinque			Włochy
S. Rosa Bernardina Panattoni
Włochy
S. M.Concetta Di Girolamo		
Włochy
S. Maria Libera Cotugno		 Włochy
S. Anacleta Schuette 		USA
13

Tłumaczenie:
S. Snježana Pavlović - chorwacki
S. Betty Adams - angielski
S. Anastazia Floriani - kiswahili
S. Bożena Hulisz - polski
S. Clara Albuquerque - portugalski
S. Miriam Ortiz - hiszpański
S. Johanna Rubin - niemiecki

