MARY WARD
A KORUNKNAK MEGFELELŐ NŐ:
EGYSÉGRE HÍV BENNÜNKET

RÉSZEI
VAGYUNK AZ

2021

EGÉSZNEK

BEVEZETÉS
Mary Ward, a látnok és örök időkre releváns nő, minden dologban Istent kereste.
Mit jelent ez a “minden dolog” kifejezés? Mary Ward társnőiként meggyőződésünk,
hogy ez négyszeres utat jelent: kapcsolatban lenni Istennel, önmagunkkal,
másokkal és a teremtéssel. Szent Ignác megfogalmazásában “minden dologban
megtalálni Istent,” Mary Ward ezt úgy fogalmazta meg, hogy “mindent Istenre
vonatkoztatni.”
Napjainkban arra vagyunk meghívva, hogy újfajta módon lépjünk ismét
kapcsolatba egymással. A mostani idők olyan új módjáról van szó, amely az AtyaFiú-Szentlélek modellt szimbolizálja.
Amint az egységen elmélkedünk, Isten arra szólít fel bennünket, hogy Mary Ward
társnőiként új módszerekkel dolgozzunk együtt küldetésünk során. Itt az ideje, hogy
összegyűljünk és megosszuk közös örökségünket. Együtt sokkal többet tudunk tenni,
amint azt egy afrikai közmondás is tartja: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj
egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj másokkal együtt!” Napjainkban ez kizárólag
akkor lehetséges, ha a szinergiákra, az együttműködésre összpontosítunk.
Alapítónőnk, Mary Ward rendelkezett a lehetőségek elképzelésének és a
kockázatvállalásnak hihetetlen képességével annak érdekében, hogy valami új
dolgot kezdhessen el. Egyesítsük képességeinket és legyünk az evangélium
hatékonyabb hirdetői, hiszen mindannyian ugyanazon körforgás részesei vagyunk.
Ez pedig nem más, mint az élet körforgása, és ez a körforgás befogad és életet ad.
A COVID-19 a szolidaritás új érzését hozta el világunk számára, ugyanakkor felszínre
hozta az egyenlőtlenség igazságtalanságát is. A COVID-19 fokozza a kirekesztést
és diszkriminációt, amelyet nők és férfiak, gyermekek és idősek, fogyatékkal élők,
faji és etnikai kisebbségek tagjai, valamint bennszülöttek, menekültek és migránsok
szenvednek el. A Black Lives Matter (a fekete életek számítanak) mozgalom
nemcsak azt változtatta meg, ahogyan a valóságot látjuk a világban, hanem azt
is, hogy hogyan érzünk, hogyan érezzük a másik ember jóllétét és fájdalmát.
Tulajdonképpen nyitottabbá váltunk a mélyebb emberi kapcsolódásra. Úgy látjuk,
hogy itt az idő, hogy újra kapcsolatba lépjünk Istennel, önmagunkkal, másokkal és
a teremtéssel. Isten felszólít bennünket arra, hogy dolgozzunk együtt és tegyük
jobbá a világot mindannyiunk, és különösen a társadalom peremén élők, valamint
a leginkább kiszolgáltatott emberek számára. Mary Ward meggyőződése volt,
hogy “A jövőben a nők sokat fognak tenni”. Nem kell félnünk az újításoktól
Egyházunk szolgálata során. Legyünk nyitottak és készek arra, hogy válaszoljunk az
idők jeleire ott, ahol az igazságot tekintve a legnagyobb az ínség.
A 21. század az újraegyesítés és a hidak építésének időszaka, az elmék és szívek
egyesülésének ideje, az átalakulás ideje és közös küldetésünk megalkotásának
ideje, melynek során hűségesek vagyunk alapítónőnk, tiszteletreméltó Mary Ward
karizmájához és lelkiségéhez.
A Mary Ward család tagjai inspirálódva Mary Wardnak Isten, mások és a teremtés
iránti szeretetétől arra ösztönöznek bennünket e füzet által, hogy építsünk
megfelelő kapcsolatot a Földdel és minden teremtménnyel Isten nagyobb
megbecsülésére és dicsőségére.
Mercy Shumbamhini CJ nővér és Jane Gikonyo IBVM nővér
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1. nap

2021. január 23.
MARY WARD: A NŐ, AKI MINDENT ISTENRE
VONATKOZTATOTT

Mary Ward mély hite Istenben arra ösztönözte őt, hogy keresse és találja
meg Istent minden dologban, figyeljen Isten cselekedeteire mindennapi
élete során. Ez tette lehetővé számára, hogy válaszolni tudjon Isten szent
akaratára. Ezt az akaratot követte egész életében. Miközben imádkozott,
világosan felismerte, mennyire fontos, hogy szabad szívvel és nyitott
elmével közelítsen Istenhez: “és mindent Istenre vonatkoztasson.”
Teljesen átadta magát Istennek, és teljes mértékben Istennek ajánlotta
önmagát. A festett életrajz 21-es képének szövegében olvasunk a glória
vízióról, amely egy misztikus tapasztalat, és amelynek során
megvilágosodást kapott Istentől és elfogadta a rábízott feladatot.
Látomásából Mary Ward megértette, hogy ez Isten akarata és teljes
mértékben engedelmeskedett Isten útmutatásának.
Mary Ward aszketikus módon élte meg az evangéliumot, különösen a napi
spirituális gyakorlatok során, és ennek során jobban megismerte Istent. Ez
azt jelenti, hogy jobban figyelt a Lélek áramlására saját magában és hitt
Isten gondviselésében, amint azt megfogalmazta: “Neki adom, amim van,
és Benne találok meg mindent, amire szükségem van.” Mary Ward a nehéz
és bizonytalan időkben is bízott Istenben. Számára minden tapasztalat
lehetőség volt Isten megtalálására: akár jó időkben akár a nehézségek
közepette. Hűséges maradt az általa választott életúthoz.
Hozzá hasonlóan nekünk is hűségesnek kell lennünk még a legnehezebb
időkben is. Folytatnunk kell a jócselekedeteket igazságos módon, főleg
azon szolgálatunk esetében, melynek során elérjük a társadalomban a
szükséget szenvedőket és a hátrányos helyzetűeket. Nekünk is el kell
fogadnunk bizonyos belső és külső bizonytalanságokat az életünkben,
például most, amikor a két Mary Ward Intézet újra-egyesítését fontolgatjuk.
A COVID-19 világjárvány is elhozta a bizonytalanság számos formáját,
amelyeket éppen most tapasztalunk meg. Többek között azt a
tapasztalatot, hogy a szegények elveszítik alapvető megélhetésüket is,
rengeteg ember vált munkanélkülivé, növekszik a tinédzserkori terhességek
és a családon belüli erőszakos esetek száma. Ezen történések miatt a
koronavírus utáni világ meglehetősen bizonytalan.
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Mary Ward a saját korában ténylegesen válaszolt az Egyház és a
társadalom szükségleteire. Alapítónőnk ezen alapelve értékes felismerést
kínál számunkra, melyből meríthetünk. Társnőiként az ő élete emlékeztet
bennünket a hűségre az imában és a folyamatos igyekezetünk során,
amelyekkel megfelelő kapcsolatot szeretnénk kialakítani másokkal és
Istennel, akinek gondviselésével jelentős eredményeket érhetünk el, átlagos
dolgokat különleges módon cselekedve. Tudjuk, hogy Mary Ward első és
utolsó szava is Jézus volt. Jézus kulcsszereplővé és központi személlyé vált
egész élete során; vagyis minden fohászában. Ő volt, aki menedéket
jelentett minden veszélyben és védelmet biztosított minden gonosszal
szemben. Mary Ward arra bátorít bennünket, hogy vonatkoztassuk a
jelenlegi kihívásokat Jézusra, engedjük meg Neki, hogy mindenben Ő
lehessen életünk kezdete és vége.

Hogyan valósul meg saját életemben, családomban,
közösségemben és szolgálatomban az, hogy
mindent Istenre vonatkoztatok?
Mi akadályoz abban, hogy szívem szabaddá váljék és
engedjem, hogy Isten határozza meg
élethelyzeteimet?
Evelyne Mary Ochieng IBVM nővér – Kelet-Afrikai Tartomány
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2. nap

2021. január 24.
MARY WARD: EGY NŐ NYITOTT ELMÉVEL, SZÍVVEL
ÉS AKARATTAL
Aki elmerül a Mary Ward által írott, vagy róla
szóló anyagok tanulmányozásában, nem tud
ellenállni csodás személyiségének és rendkívül
tisztelni fogja őt. Még az ellenségei is így éreztek
vele kapcsolatban.
Egy szerzetesi közösség alapítójának életében
láthatjuk, hogy mi a szándéka az Úrnak a mi saját
életünkben. Foglaljuk össze röviden Mary Ward
életútját.
Mary Ward már születésekor “magasra tette a
mércét”: a hit tanúi között nőtt fel szüleivel,
nagymamájával, Ursula Wright-tal, rokonaival és
családjával, ahol az erényeket igen nagyra
értékelték.
Ilyen
háttérrel
láthatta
és
megtapasztalhatta, hogy Isten abszolút értéket
képvisel. A hit, amelyet csodálatosan adtak
tovább generációról generációra, mártíromság
iránti vággyá alakult, ahogyan a kis Mary
cseperedett. Mary Ward hite igazi személyes
kapcsolat, Isten szeretete. Megélte ezt a
kapcsolatot és viszonylag korán – körülbelül 12
éves korában – már képes volt önállóan meglátni
Isten akaratát és megvalósítani azt.
Megismerte Isten szívét. Komoly és szeretettel teli
erőfeszítései során felismerte és teljesítette Isten
akaratát. Szilárd és kitartó volt, és ez a
jellemvonása egyre növekedett élete során.
Mary Wardban megláthatjuk a Szentlélek erős
útmutatását, amely azok számára adatik meg,
akik tiszták, szabadok és önzetlenek.
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Istenre
összpontosítani,
innen
ered
minden!
Isten
kegyelmével
együttműködve megtapasztalhatjuk a Szentlélek biztos útmutatását és még
kiválóbb eszközök lehetünk Isten kezében. Ez nagyon fontos volt Mary Ward
számára. Életét mélyen áthatotta az imádság és az Istennel való erős
kapcsolat, és ennek köszönhetően küzdelmei során kitartó, szilárd és
rendíthetetlen volt. Nyitott szívvel tekintett Isten akaratára, benne
gyökerezett, képes volt várni és cselekedni. Kisugárzása ugyanolyan hatást
gyakorolt az emberekre, mint cselekedetei.
Mindannyian kaptunk adományokat, tehetséget, ahogyan minden család,
közösség vagy Tartomány/Régió is. Élő szervezet vagyunk, így válaszolunk az
idők szükségleteire. Csak észre kell vennünk, ahogyan az egyes részek
kiegészítik egymást!

Mennyire vagyok ennek tudatában?
Mit kell elengednem annak érdekében,
hogy valami újat fogadjak el?

Magda Kumorovitzova CJ nővér – Szlovák Tartomány
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3. nap

2021. január 25.
MARY WARD: EGY NŐ, AKI SZÁMÁRA NEM LÉTEZTEK
HATÁROK KÜLDETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE SORÁN

Víziójában Mary Ward tisztán látott egy újfajta aktív szerzetesi életformát
nők számára, amely túlmutatott eredeti vágyán, amelyet a hagyományos
szerzetesnői életforma iránt érzett, és jelentősen meghaladta a kor
általános elképzeléseit. Ezen a ponton bizonyos szempontból hasonlít Pál
apostolhoz. Aki Jézussal, a feltámadt Úrral történt találkozását követően, a
korábbi hitéhez képest teljesen más irányba haladt tovább. Előtte azt
hirdette, hogy az üdvösség Isten törvényeinek betartása által érhető el.
Megtérése után Isten kegyelmét hirdette, és ez a nem zsidók számára is
helyet biztosított az Egyházban. Mary Ward új fejezetet akart nyitni a nők
számára a férfiközpontú Egyházban, azért, hogy a nők is hallathassák
hangjukat és aktívan szolgálhassanak a világban. Ugyanakkor az ő
korában, a korai Egyháztól eltérően, az Egyház erősen intézményesített
volt, és kérését nem fogadták el egykönnyen. Küldetését mégsem adta
fel, és számos iskolát, valamint közösséget alapított Európában.
Alapítónőnk arra hív bennünket, hogy tegyük mi is ugyanezt napjainkban.
Ne adjuk fel a világ bizonytalanságai hatására, hanem engedjük, hogy
Isten segítségével átlépjük határainkat és tegyünk még többet Krisztusért.
Ez arra az elvre utal, amelyről Ferenc pápa ír az Evangelii Gaudium (Az
Evangélium Öröme) című apostoli buzdításában, mely szerint “az idő a tér
fölött áll.” A 223-as pontban ezt mondja: „Ez az alapelv teszi lehetővé a
hosszadalmas, közvetlen eredményekre törekvéstől mentes munkát. Segít
türelemmel viselni a nehéz helyzeteket és akadályokat, vagy a tervek
módosítását... Azon cselekvések előnyben részesítését jelenti, amelyek új
dinamizmusokat ébresztenek a társadalomban, és bevonnak más
személyeket és csoportokat, amelyek előbbre viszik azokat, míg végül
fontos történelmi eseményekben hoznak gyümölcsöt.” Ez tökéletesen
szemlélteti, hogy Mary Wardot nem akadályozták a határok küldetése
során, és a szembenállás ellenére is folytatta útját, mert hitt Isten idejében.
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Napjaink embere drámai változásokat tapasztal életében az új COVID-19
világjárvány következtében. Most az életünk számos területén jelenlévő és
az utazásokra is vonatkozó korlátozások hatására felfedezzük a “zarándok”
öntudatunkat, amikor Mary Ward életére úgy tekintünk, mint egy
zarándokéra. A dolgok formája és tulajdonsága idővel változik, de az igazi
lényeg változatlan marad. Alapítónőnk arra tanít bennünket, hogy éljünk
Isten idejében, érjük el a társadalom peremére szorultakat és azokat, akik
el vannak szigetelve Jézus fényétől, és érjük el, hogy Egyházunk befogadja
őket. Mi, a Mary Ward Család, Isten dicsőségére folytatjuk ezt a zarándok
életet és igyekszünk eljutni azon helyekre, ahol nagyobb a szükség.
“Hogyan zarándokolunk és hová”? ”Nincs többé zsidó vagy görög,
rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek
Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28).

Mit jelent számomra a mottó “ad majorem Dei
gloriam” (AMDG), “Isten nagyobb dicsőségére”?

Hogyan látom a Mary Ward családunkat, hogyan
tesz többet Krisztusért és hogyan éli a Magist, a
kontemplációt a cselekvésben?

Theresa Park CJ nővér – Koreai Tartomány

8

4. nap

2021. január 26.
MARY WARD: EGY NŐ, AKI ŐSZINTE VOLT ÉLETE ÉS
KÜLDETÉSE SORÁN IS

Mary Ward életében az igazság, az
őszinteség és a feddhetetlenség nagyon
fontos szerepet töltött be. Mary Ward a
becsületességet mindig a legfontosabb
dolognak tartotta. Elutasított minden cselt,
amikor elfogadhatta volna az Intézet új
szabályát azzal a szemlélettel, hogy
később majd átalakítják. A becsületes,
feddhetetlen élet őszinteséget jelent
álarcok és tettetés nélkül. Az őszinteség
szívünk mélyén gyökerezik, ahol a
Szentlélek lakik. A folyamatos imádság
során Mary Ward bátorságot merített
ahhoz,
hogy
hűséges
legyen
meggyőződéseihez. Számunkra inspiráció és örökség Mary Ward karizmája,
a mély kapcsolat Jézussal és az a képesség, hogy összhangban legyünk
Istennel az imádság és az elmélkedés során. Mary Ward belső
szabadsággal és hűséggel várta Istent. Arra hív meg bennünket, hogy
életünk és különböző munkánk során „legyünk olyanok, amilyennek
mutatjuk magunkat és mutassuk magunkat olyannak, amilyenek
vagyunk”. Követőit azon kihívás elé állítja továbbá, hogy “váljanak az
igazság szerelmeseivé és az igazságosság munkásaivá.”
Milyen kihívást jelent ez a jelen kultúrájának dinamikájára nézve? Milyen
kihívásokat jelent ez társadalmunk számára, amelyben egyenlőtlenség,
igazságtalanság, rasszizmus, éhínség, korrupció, szegénység, mohóság,
Covid-19 járvány, környezeti katasztrófák stb. vannak jelen? Mary Ward
óriási változást idézett elő saját korában. Vajon mi hogy állunk ezzel?
Mary Ward egyik kulcsmondata “jót teszünk és jól tesszük.” Hétköznapi
dolgokat kell tennünk minden nap teljes szívünkből, Isten nagyobb
dicsőségére. Úgy érzem, hogy Mary Ward arra ösztönöz bennünket, hogy
igazak
legyünk
Istennel,
önmagunkkal,
másokkal
és
minden
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teremtménnyel szemben. Itt Zimbabwéban árva gyermekekkel, valamint
HIV/AIDS-ben szenvedő gyermekekkel dolgozom. Nagyon sok szenvedést
látok az éhínség és a gyógyszerek hiánya miatt. A lezárások miatt a
legtöbb gyermek oktatásban sem részesülhetett. Most önfeláldozásra,
elkötelezettségre, a globális faluban történő együttműködésre, teljes
elkötelezettségre, párbeszédre, támogatásra, szakértőkkel történő
konzultációra és az információ valamint kommunikációs technológiák
elsajátítására vagyunk meghívva. Arra van szükségünk, hogy Mary Ward
közbenjárására egyetlen családként dolgozzunk. Tiszteletreméltó Mary
Ward, könyörögj értünk és add nekünk a te lelkesedésedet.
Mary Ward számára az igazság, az őszinteség és a feddhetetlenség mind
a teljesség igényének, a nagylelkűségnek és hitelességnek a bizonyítéka.
Újra meg újra meg kell kérdeznünk magunktól:

Milyen kihívást jelent ez számomra?
Mire kér bennünket, Mary Ward Családot, akik a
21. században élünk?

Danny Gomwe úr – Mary Ward Baráti Kör - Zimbabwe
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5. nap

2021. január 27.
MARY WARD: EGY NŐ AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN
Mary Ward égett a vágytól, hogy hitet adhasson az
embereknek. Az Egyház igazi szimbóluma volt azáltal, hogy
reményt
adott
a
reménytelen
helyzetekben.
1609
szeptemberében Angliában segítette a lelkeket: felkészítette
az embereket a szentségek fogadására és gondozta a
betegeket, melyről napjaink szentje,
Pietrelcinai Szent Pio Atya azt mondta:
“Jézus Krisztus kétszeresen is jelen van
a szegényekben és betegekben.”
Mary Ward segített elrejtőzni a
papoknak, hogy aztán kioszthassák a
szentségeket.
Nagy
lelkesedéssel
végzett
hitoktatást
az
angliai
egyházüldözés közepette. Mary Ward
élete igazi spirituális út, amelyet
követhetünk. A boldogságos Szűz
Máriához
hasonlóan,
aki
Isten
nagyságáról szólt a Magnificatban,
Mary Ward szintén kifejezte saját
Magnificatját azzal, hogy a remény evangéliumát hozta el és
élte meg oly módon, ahogyan az Egyházat szerette.
Mary
Ward
hűséges
maradt
küldetéséhez
Krisztus
szeretetében. Napjainkban Urunk arra hív meg bennünket,
hogy adjuk vissza a reményt Mary Wardhoz hasonlóan a
reménytelenek, az üldözöttek, a betegek számára, főleg a
koronavírus által érintett emberek, a társadalom peremén
élők, a migránsok és a menekültek számára. Ezért jegyezte
meg Kalkuttai Szent Teréz, hogy Mary Ward Isten ajándéka
volt az Egyház és a társadalom számára. Mary Ward
követőiként nem hallgathatjuk el napjaink kritikus problémáit:
a betegség elleni küzdelmet, a rasszizmus elleni harcot, ’Közös
Otthonunk’ védelmét, az emberkereskedelem áldozatainak
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való segítségnyújtást, az árvákat, az éhezőket és a haldoklókat. Ez Mary
Ward egyik kiemelkedő erénye: igehirdetés cselekvő szeretet által, nem
csupán szavakkal. Mary Ward nem csak beszélt, cselekedett is.
Mary Ward családjaként Isten arra szólít fel minket, hogy egységben
szolgáljunk másokat az Ő nagyobb dicsőségére. Be kell piszkolnunk a
kezünket ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk Isten embereivel az ő saját
helyükön. Túl kell lépnünk strukturális határokat ahhoz, hogy
megkülönböztetés nélkül mindenkit elérhessünk. Tulajdonképpen napjaink
embereinek öröme, reménye, gyásza és gyötrelme, főleg a szegények
vagy bármilyen módon sújtottak esetében, legyen Krisztus követőinek is
öröme, reménye, gyásza és gyötrelme (vö. II. Vatikáni Zsinat Lelkipásztori
Konstitúció az Egyházról a Modern Világban 1). Megszentelt életet élő
nők vagyunk, barátok és társak, akik arra kaptunk küldetést, hogy prófétai
hang legyünk és Isten jelei a világban. Mary Ward példája segítsen
bennünket, hogy a remény eszközei és az egység közvetítői legyünk
Krisztus és az egyetemes egyház iránti szeretetünk által.

Mire kaptunk együtt meghívást az egyház javára
vonatkozóan?
Hogyan tudjuk érvényesíteni katolikus hitünket
korunk kritikus kérdései terén?
Hogyan érződik a mi hitünkön a bárányok szaga?

Memory Mapfuti CJ nővér – Zimbabwei Régió
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6. nap

2021. január 28.
MARY WARD: A MÁSOKÉRT ÉLŐ NŐ

A Mary Wardról és első társnőiről készült festmény (festett életrajz 22-es
kép) első pillantásra közös érdeklődésű nőket mutat be, akik összegyűltek.
Azonban ez a kép túlmutat az összetartozáson, mivel az általuk formált
nyitott körrel azt üzenik számunkra, hogy ’gyere és láss’ (MWOC, azaz
Mary Ward nyitott köre). Mary Ward invitálása a nyitott körbe, valamint
életének és spiritualitásának hatására mélyen átélhetjük a csodát és a
tiszteletet, egyfajta nyugtalanságot egy ’mi lenne, ha’ érzést. Mary Ward
nyitott körének célja az, hogy elfogadjuk és napjaink világában életté
váltsuk az ő látomását és értékeit. Mi is meg vagyunk hívva arra, amint azt
Mary Ward megfogalmazta, hogy “teljesen Istenéi” legyünk, “legyünk
erősek és alkalmasak a jócselekedetekre, amelyeket a világban véghez
kell vinnünk.” (Mary Ward lelkigyakorlatos feljegyzései, 1619.)
A ’nyitott körről’ való elmélkedés során el lehet képzelni, hogyan
helyezkednek el a hasonló gondolkodású emberek. Elképzelhetjük,
mennyire hívogató ez, hisz nyitott mások számára, akik új és friss ötleteket
hoznak, gazdagítják a kört és ennek hatására ’távolabbra is láthatunk’.
Oda, ahol a találkozók/gyűlések olyanok, mint egy FORRÁS, ahová
táplálékért jövünk, támogatásért és társaságért, ahol kihívásokkal
találkozunk és gazdagodunk, ahol pihenhetünk és felfrissülhetünk,
áldottak leszünk, és innen indulhatunk tevékenységeink/szolgálataink
folytatására.
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Hol vagy jól?
Ki az, akit te megáldassz?
Ki áldd meg téged?
Hol van a te emeleti termed?

Olyan ez, mint az emeleti terem, ahol ünnepelhetünk, ahol saját magunk
lehetünk. Ez a bizakodás, a kihívás, a bizalom, az energia és erő helye.
Ha arra gondolunk, hogy a Covid-19 járvány közepén milyen egy ’baráti
kör’ és mostantól milyen lesz, gondoljunk azokra a kritikus időkre és Mary
„citrom-leveleire”. Ezek a levelek megőrizték szilárd elhatározásukban
Mary Ward baráti körét, hogy életben tarthassák, és egyben tarthassák az
Intézetet.
A társadalmi távolságtartás vagy elszigetelődés nem téríthet el attól, hogy
továbbra is megéljük az álmainkat. A technológiának köszönhetően új és
ötletes módokon lehetünk ’együtt’. A mi Mary Ward Nyitott Körünk a 21.
században olyan hely, ahol találkozhatunk, ötleteket cserélhetünk,
terveket szőhetünk és erősíthetjük egymást.

Mi tart vissza attól, hogy kialakíts egy
‘barátok nyitott körét’ (MWOC)?

Mary Ward Barátainak közösen összeállított szövege, Strand – Dél-Afrika
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7. nap

2021. január 29.
MARY WARD: EGY NŐ ÖSSZHANGBAN A TEREMTÉSSEL

Mary Ward minden dologban kereste és megtalálta Istent. A mi utunkon
az Igaz Lélek látomás a különleges kegyelmek egyike:
Ennek az állapotnak a tökéletessége abban áll (amennyire
ki tudom fejezni), hogy páratlan módon szabad minden földi
dologhoz való ragaszkodástól, sőt még attól is, amitől
valamely ragaszkodás kialakul. Ezzel párosul az igyekezet és
készség minden jóra. Eközben felfedeztem azt a
szabadságot, amely azt jelenti, hogy egy ilyen lélek képes
mindent Istenre vonatkoztatni, de azt gondolom, hogy ez
később volt vagy valamilyen másik alkalommal; mégis az,
hogy ez megtörtént, abban teljesen biztos vagyok.”
(Igaz Lélek látomás, Mary Ward levele Lee atyához).
Minket, Mary Ward társait arra hív ez a vízió, hogy felismerjük Isten
jelenlétét
életünkben;
hogy
Isten
minden
teremtményével
harmóniában éljünk és hogy “Isten jelenlétében járjunk”.
Isten megteremtette a világot és ránk bízta, hogy viseljük gondját:
„Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: ‘Legyetek termékenyek,
szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.
Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött,
amely a földön mozog.’” (Ter 1,28). Isten szerető teremtésével minden
élőlénynek joga van ahhoz, hogy ’termékeny’ legyen és megoszthassa
az életet. Arra vagyunk meghívva, hogy ilyen módon tápláljuk
kapcsolatunkat és elkötelezettségünket saját magunkkal, másokkal,
Istennel és a Földdel kapcsolatban. Valóban eltéphetetlen kapcsolat
van közöttünk és a természet között, ahogyan azt Ferenc pápa is
megfogalmazta: „Belé (a természetbe) vagyunk foglalva, részei
vagyunk, és átjárjuk egymást (a természettel)” (Laudato Sí, 139).
Ugyanakkor életmódunk nem kedvez ennek a kapcsolatnak. A mohó
és önző emberek nagyon eltávolodtak Istentől és Isten
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teremtményétől; rombolják az emberek közötti egészséges kapcsolatot
és a bolygó életét, sőt az összes élőlény életét is. Ez hatással van a
környezetre, főleg a szegényekre és hatással van Közös Otthonunk
jólétére és egészségére. Mint messze elkóborolt gyermekek, most minket
is haza hívnak, hogy az Igaz Lélek életének megfelelő életet éljünk, mint
“ősszüleink a Paradicsomban, az eredeti bűnt megelőző állapotban.”
Kijózanodó megtérésre vagyunk meghívva.
Ferenc pápa a Laudato Sí enciklikában (10-es pont) Szent Ferencet
kiváló példaként írja le: “Különös figyelmet tanúsított Isten teremtett
világa, a legszegényebbek és a legelhagyatottabbak iránt. Szeretett, és
szerették őt öröméért, nagylelkű odaadásáért, mindenkit befogadó
szívéért. Misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és csodálatos
összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával. Rajta
megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért
való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi
elkötelezettség és a belső béke.”

Hogyan látom Isten teremtésével való egységemet?

Aithien Nguyen IBVM nővér, Kelet-Timor - Ausztrál Tartomány
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8. nap

2021. január 30.
MARY WARD: EGY NŐ, AKINEK VÁGYA EGY KÜLDETÉSRE
LÉTREJÖVŐ INTÉZET VOLT

Ugyanez az Intézet az, amely az utóbbi években magára talál közöttünk.
Minden tag mélyen megéli, hogy az ő rendi identitása része Mary Ward
eredeti álmának.
A világjárvány számos olyan járványra is felhívta a
figyelmet, amelyekkel megtanultunk együtt élni,
valamint a számos elkülönülésre fivérek
és nővérek között, valamint a teremtésre
és Isten Életadó Leheletére (Ruah)
vonatkozóan
is.
Kristálytisztán
megmutatkozik, hogy egy globális falu
részei vagyunk, és az alábbi kérdések
merülnek fel bennünk: Emberibbek leszünk
ennek hatására? Ki fog virrasztani a
férfiakért és nőkért, akik most még
szegényebbek, ki fog virrasztani a tönkretett
Földanyáért? Ez valóban összetett probléma… és egyedül nem tehetünk
semmit. Szükségünk van másokra, szükségünk van egymásra, arra, hogy
együtt ennek a küldetésnek mestereivé váljunk. Ha együtt belemerülünk a
Boldogságos Szűz Mária Intézetének és a Congregatio Jesunak (IBVM/CJ)
közös történelmébe, felfedezzük, és tanúsíthatjuk, hogy mi az, ami összeköt
bennünket: hűség, bátorság, ellenállás, Isten iránti szenvedély, a küldetés
iránti szenvedély, a szabadság, igazságosság és őszinteség. Gazdag
örökségünk és rendi identitásunk mélyen gyökerezik az evangéliumban és
mi továbbvisszük azt, hogy újra életre keltsük a mai megváltozott
valóságban.
Ezen kincs őrzőiként új mintát kell kialakítanunk, miközben az egyesülés és
küldetés hívására válaszolunk. Ez az új minta megmutatkozik abban, ahogy
összegyűlünk, ahogyan egymáshoz kapcsolódunk, ahogyan értékeljük az
adományainkat és tehetségeinket, továbbá abban, ahogy minden egyes
tagunk gyakorlati és spirituális gazdagságát elismerjük.
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A különböző kultúrák közötti párbeszéd minden bizonnyal újabb kis
kezdeteket jelent majd. Ezek sokszínűek és eltérő szerkezetűek lesznek,
mélységet, formát és tartalmat adnak az egésznek. Ennek segítségével
tovább mehetünk oda, ahol az utak találkoznak, annak érdekében, hogy új
mintákat hozzunk létre másokkal a közjó érdekében.
Az egyesítés egy pillanat a fejlődés során. Új energiákat és lehetőségeket
hoz létre a küldetéshez. Gondoskodjunk róla, hogy az újraegyesülés
varázslata hozzájáruljon az egymás közötti, a másokkal és a teremtéssel
való kapcsolatok átalakulásához. A szegény emberek élete és bolygónk is
cselekvésért kiált, és nekünk, mint Egy Testnek, hatást kell gyakorolnunk a
környezetünkre és változtatnunk kell rajta. Erre az óriási kihívásra vagyunk
meghívva.
Szemeinket a Názáreti Jézusra vetve és füleinket nyitva tartva Mária szavai
számára, aki azt mondja nekünk , hogy “eljött az óra” hogy “tegyétek, amit
az Úr mond nektek”, késztetést érzünk, lelkesek vagyunk, készen állunk arra,
hogy megtöltsük a korsókat a remény, a gondoskodás, a tolerancia és
ökológiai igazságosság, az együttérzés és a szolidaritás vizével… azért, hogy
az egység által ígért ’új bor’ csodáját lehetővé tegyük.

Hogyan tudjuk együtt létrehozni a nagyobb
lehetőségek jövőjét?
Hogyan tudjuk lángra lobbantani és humánusabbá
tenni világunkat?

Miros Santillán IBVM nővér – Perui Régió

18

A füzetben olvasható elmélkedéseket az ’Ubuntu’-val foglalhatjuk össze,
mely az ’Egység’ afrikai filozófiája. Ubuntu, azaz “Vagyok mert vagyunk.”
Más szóval az ember a többi ember által válik emberré. Az afrikai filozófia
arra emlékeztet, hogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz. Egyszerűen
azt jelenti, hogy mindannyian egy családhoz tartozunk. Az Ubuntu filozófia
hisz a csoport-szolidaritásban, az együttműködésben, a kapcsolódásban, a
közös emberiségben és az egymás iránti felelősségünkben. Mindannyian a
szeretet, az együttérzés és élet körforgásának részei vagyunk, amelyet
alapítónőnk, Mary Ward annyira tisztelt. Mindannyian kapcsolódunk
egymáshoz közös örökségünk és emberségünk révén.
Az egység erős eszközünk lesz az evangelizáció során, ahogyan az egyik
afrikai mondás tartja, “Egyetlen ujj nem emelhet fel egy gabonaszemet.” Az
egység Jézus imája számunkra (Jn 17,23). Az egység magasabb szintre emeli
majd küldetésünket. Ubuntu az, amit Isten ránk ruház, hogy egyek legyünk,
közösen zenéljünk, bontsuk le a falakat, építsük fel az Egy Testet, hozzunk
reményt az embereknek, és változtassuk meg a világot.
Az Ubuntu arra szólít fel, hogy tükrözzük emberségünket mások számára,
szeretetünket, hogy igazán elfogadjuk egymást, és a bátorságot és
magabiztosságot azért, hogy igazán támogatni tudjuk egymást. Az Ubuntu a
részvétel, együttműködés, melegség, nyitottság, gondoskodás és szeretet
szelleme a társadalom peremén élők, a gyengék és a hangtalanok iránt,
amelynek példája a legszentebb Szentháromság. Napjaink valóságában az
egység alapjaiban rendült meg, és az újra-egyesülés, a gyógyulás és a
remény hangjára van szükség.
Ahogyan a jövő felé haladunk, emlékezzünk arra, hogy mindannyian a
körforgás részei vagyunk, hiszen mindnyájan a bolygó részei vagyunk. Melyek
a jövőbeli lehetőségeink? Mary Ward követőiként ez a mi az alkalmas pillanat
(kairosz). Ez pedig arra hív meg, hogy lépjünk, vegyük fel saját terhünket és
vállaljunk kockázatot azért, hogy egy családként valami újat kezdhessünk
Isten nagyobb dicsőségére.

Mercy Shumbamhini CJ nővér és Jane Gikonyo IBVM nővér

