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INTRODUCERE
Maria Ward, o femeie vizionară și pentru toate timpurile, L-a căutat pe Dumnezeu în
toate [lucrurile]”. Ce înseamnă acest „toate [lucrurile]”? Ca însoțitoare ale Mariei Ward,
credem cu tărie că aceasta presupune patru modalităţi existenţiale: de a fi în legătură
cu Dumnezeu, cu noi însene, cu ceilalți și cu creația, aşa cum Sf. Ignaţiu scria: „A-L găsi
pe Dumnezeu în toate”, iar înseşi cuvintele Mariei Ward afirmă: „A îndrepta totul spre
Dumnezeu”.
Suntem chemate să ne reconectăm unii cu alții într-un mod nou, adaptat timpului
nostru, care personifică modelul [Trinitar] Tatăl-Fiul-Duhul Sfânt.
Reflectând la unire, Dumnezeu ne cheamă, în misiunea noastră de astăzi, ca
însoțitoare ale Mariei Ward, să elaborăm noi modele de a lucra împreună. Este un
moment al întâlnirii, al împărtășirii moştenirii noastre comune. Împreună, putem realiza
mai multe, așa cum într-unul dintre proverbele africane stă scris: „Dacă vreţi să mergeţi
repede, mergeţi singuri! Dacă vreţi să ajungeţi departe, mergeţi împreună!” În timpurile
noastre, acest lucru poate fi posibil doar dacă ne concentrăm pe sinergie. Pentru a
începe ceva nou, fondatoarea noastră Maria Ward a avut extraordinara capacitate
de a crea posibilități și de a-și asuma riscuri. Să punem împreună darurile noastre,
pentru a deveni evanghelizatoare rodnice ale timpului nostru, pentru că toate facem
parte din acest cerc: Cercul vieții, care este incluziv și dătător de viață!
În lumea contemporană, COVID–19 nu numai că a valorificat un nou sentiment de
solidaritate, dar a și dezvăluit lumii nedreptatea inegalității. COVID-19 amplifică
excluderea și discriminarea de care suferă femei și bărbați, fete și băieți, copii,
vârstnici, persoane cu dizabilități, membri ai minorităților rasiale și etnice și ai
popoarelor indigene, refugiați și migranți. Black Lives Matter [Mişcarea Vieţile Negrilor
Contează] nu numai că a schimbat modul în care vedem realitatea din lume, ci și felul
în care simțim – modul cum resimțim bunăstarea și durerea reciprocă. Într-adevăr,
acestea ne-au condus la o legătură umană mai profundă. Să vedem aceste vremuri
ca pe o şansă de a ne reconecta cu Dumnezeu, cu sine, cu ceilalți și cu creația.
Dumnezeu ne invită să lucrăm împreună, spre a face lumea noastră un loc mai bun
pentru noi toți, în special pentru cei marginalizați și pentru cei mai vulnerabili din
societatea noastră. Maria Ward era convinsă că: „Femeile vor face lucruri mărețe în
timpurile care vor veni!”, și că nu ar trebui să se teamă să străbată drumurile noi ale
Bisericii, să fie deschise și gata să răspundă semnelor timpului, mai ales acolo unde
necesităţile cele mai mari îmbracă chipul nedreptății.
Secolul al XXI-lea este un timp al reconectării și al construirii de punţi, un timp pentru
unirea minții și a inimilor, un moment de transformare și un timp pentru a crea împreună
misiunea noastră viitoare, în fidelitatea carismei și a spiritualității fondatoarei noastre,
Venerabila Maria Ward.
Inspirate de iubirea Mariei Ward pentru Dumnezeu, pentru ceilalți și pentru creație,
membrii Familiei Mariei Ward [care au contribuit la realizarea acestei] Broșuri ne
provoacă să construim relații drepte cu pământul și cu întreaga creație, spre cea mai
mare cinste și glorie ale lui Dumnezeu.
Sr. Mercy Shumbamhini CJ şi Sr. Jane Gikonyo IBVM
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Ziua 1

23 ianuarie 2021
MARIA WARD:
O FEMEIE CARE A ÎNDREPTAT TOTUL SPRE DUMNEZEU

Credința profundă în Dumnezeu a Mariei Ward a condus-o [la atitudinea]
de la a-L căuta și a-L găsi în toate, fiind atentă la acțiunea Lui în viața sa
cotidiană, determinând-o să răspundă voinței Lui sfinte pentru a se realiza
în viața ei. În rugăciune, ea a recunoscut cu claritate cât de important
este de a avea inima liberă și accesul direct la Dumnezeu „îndreptând
totul spre El”.
Ea s-a abandonat lui Dumnezeu, oferindu-se pe sine însăşi cu totul Lui. În
tabloul din Viața pictată Nr. 21, citim despre Viziunea Gloria, o experiență
mistică prin care ea a primit de la Dumnezeu lumina interioară cu privire la
opera care urma să i se încredințeze. În această viziune, Maria Ward a
înțeles că, pentru ea, aceasta era voința lui Dumnezeu și ea a rămas cu
totul docilă călăuzirii lui Dumnezeu.
Modul ascetic al Mariei Ward de a trăi Evanghelia, în special prin practicile
spirituale zilnice, au condus-o la o astfel de familiaritate cu Dumnezeu.
Astfel, ea a devenit atentă la mișcarea Duhului din interiorul ei și s-a
încrezut în Providența lui Dumnezeu, așa cum ea însăşi a afirmat: „Îi voi da
Lui Dumnezeu tot ceea ce am, și voi găsi în El tot ce am nevoie”. Maria
Ward s-a încrezut în Dumnezeu în timpurile dificile și lipsite de siguranţă.
Pentru ea, toate experiențele au fost ocazii de a-L găsi pe Dumnezeu atât
în timpurile bune, cât şi în dificultăți. Ea a rămas fidelă drumului vieții pe
care l-a ales.
Asemenea ei, suntem chemate la fidelitate, chiar și în cele mai dificile
timpuri: trebuie să continuăm să realizăm cu veridicitate operele bune,
mai ales în slujirile noastre, ajungând la cei mai nevoiași și la defavorizații
societăţii; de asemenea, suntem chemate să acceptăm anumite
incertitudini interioare și exterioare din viața noastră, cum sunt cele de
acum; sau când ne gândim la unirea celor două Institute ale Mariei Ward;
de asemenea, pandemia COVID-19, care a adus cu sine multe
incertitudini pe care le experimentăm deja; săracii care au fost despuiaţi
de mijloacele elementare de trai; oamenii care și-au pierdut locurile de
muncă; creşterea numărului de sarcini în rândul adolescentelor și cazurile
de violență domestică, precum şi multe altele. Prin toate acestea care
există deja, lumea post-Corona este mai mult decât incertă.
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Maria Ward a răspuns concret, prin fapte, la nevoile Bisericii și ale societății
timpurilor ei. Această maximă a Mariei Ward oferă o perspectivă valoroasă
din care ne putem inspira. Pentru noi, ca şi însoţitoare, viața ei este o
readucere aminte a fidelității faţă de rugăciune și a efortului continuu de a
avea o relație corectă cu ceilalți și cu Dumnezeu, prin al cărui ajutor
providențial putem să facem multe lucruri obișnuite într-o manieră
extraordinară. Ni s-a transmis că primul și ultimul ei cuvânt a fost Isus. Acesta
a devenit Cuvântul cheie și tema centrală a vieții ei; găsim, în toate cererile
ei, faptul că Isus a fost refugiul ei în toate pericolele și apărare în faţa tuturor
relelor. Ea ne încurajează să-I încredinţăm lui Dumnezeu toate provocările,
permițându-I Lui ca El să fie în toate începutul și sfârșitul vieții noastre.

În ce mod a devenit realitate vie această atitudine
de “a îndrepta totul spre Dumnezeu” în viața mea,
în familia, în comunitatea și în slujirea mea?
Ce mă împiedică să-mi eliberez inima și să-L las pe
Dumnezeu să preia controlul asupra situațiilor din
viața mea?
Sr. Evelyne Mary Ochieng IBVM – Provincia Est Africană
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Ziua 2

24 ianuarie 2021
MARIA WARD:
O FEMEIE CU O MINTE, O INIMĂ ŞI O VOINŢĂ DESCHISE
Oricine se apleacă asupra scrierilor despre sau
ale Mariei Ward, nu va putea rezista fără să fie
uimit sau să nu se umple de respect faţă de
personalitatea ei. Dușmanii ei simțeau același
lucru față de ea.

În viața fondatorului unei Congregații religioase,
putem vedea ce doreşte Domnul să realizeze în
viaţa fiecăreia dintre noi. Să aruncăm o privire
rapidă asupra vieții ei!
“Startul vieţii” Mariei Ward a fost remarcabil: ea a
crescut printre martori ai credinței - părinții,
bunica Ursula Wright, rudele, toate familiile în care
a trăit ea, unde virtuțile erau foarte apreciate. În
asemenea contexte de viaţă, ea putea vedea și
experimenta că Dumnezeu are o valoare
absolută. Credința, transmisă din generație în
generație într-un mod atât de admirabil, pe
măsură ce ea creştea, au condus-o la dorința de
martiriu. Credința Mariei Ward era într-adevăr o
relație personală, plină de iubire, faţă de
Dumnezeu. Ea a trăit această relație și, relativ
devreme, la vârsta de aproximativ 12 ani - a reușit
să discearnă în mod autonom voinţa lui
Dumnezeu și să o împlinească.
Ea a cunoscut profunzimea inimii lui Dumnezeu.
Marea ei năzuinţă, plină de iubire de a cunoaște
și împlini voinţa Lui a fost, de-a lungul vieții ei,
fermă, durabilă și în continuă creștere. În Maria
Ward se poate recunoaşte puternica călăuzire a
Duhului Sfânt care este dăruită celor care sunt
curați, liberi, dezinteresaţi.
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A avea privirea îndreptată spre Dumnezeu – de aici vine totul! Cooperând
cu harul Lui, putem experimenta și călăuzirea sigură a Duhului Sfânt și putem
deveni, în mâna Lui, instrumente din ce în ce mai apte. Aceste aspecte au
fost foarte importante pentru Maria Ward. Viața ei a fost profund pătrunsă
de rugăciune și de o legătură puternică cu Dumnezeu, iar acest lucru a
făcut-o capabilă să fie atât de statornică, neclintită, de nezdruncinat în
toate luptele sale. Cu inima deschisă pentru voinţa lui Dumnezeu,
înrădăcinată în aceasta, ea putea aștepta și, deopotrivă, acționa. Fiinţa ei
radia, având efect asupra oamenilor, în acelaşi mod ca şi faptele sale.

Fiecare dintre noi are daruri, la fel cum fiecare familie, fiecare comunitate
sau Provincie/Regiune le are pe ale sale. Suntem un organism viu dacă
răspundem la necesităţile timpului. Trebuie să înţelegem că părțile singulare
[ale corpului] se completează reciproc.

Cât de conștientă sunt eu de aceasta?
La ce anume trebuie să renunţ
pentru a accepta ceva nou?

Sr. Magda Kumorovitzova CJ – Provincia Slovacia
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Ziua 3

25 ianuarie 2021
MARIA WARD:
O FEMEIE FĂRĂ FRONTIERE ÎN MISIUNEA SA

Mariei Ward i s-a dăruit o viziune clară despre un nou mod de viață
consacrată, activă pentru femei, care mergea dincolo de dorința ei
iniţială privind viața religioasă, viziune care mergea dincolo de orientările
generale ale vremii, conforme timpului ei. Aici, ea rezonează cumva cu Sf.
Apostol Paul. După întâlnirea sa cu Domnul, Isus Cel înviat, Paul s-a
îndreptat spre o nouă direcție, cu totul diferită de convingerile sale
anterioare privind mântuirea [realizată] prin împlinirea Legilor lui
Dumnezeu, proclamând [primatul] harului, care a făcut loc păgânilor în
Biserică. Pe de altă parte, Maria Ward s-a implicat pentru a deschide un
nou capitol pentru femei în Biserica predominant masculină, astfel încât
femeile să-şi poată exprima punctul lor de vedere și pentru a sluji activ în
lume. Deși pe vremea Mariei Ward, spre deosebire de Biserica primară,
Biserica a fost ferm instituționalizată, iar cererea ei nu a fost acceptată cu
uşurinţă, misiunea ei nu a încetat, ea deschizând multe școli și comunități
în întreaga Europă.
Același lucru ea ne invită să facem astăzi: în faţa incertitudinilor lumii să nu
renunţăm, ci să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne ducă dincolo de limitele
noastre și să realizăm mai mult pentru Cristos. Aceasta se referă la
principiul: „Timpul este superior spațiului”, despre care Papa Francisc în
Enciclica Evangelii Gaudium Nr. 223 afirmă: “Acest principiu ne ajută să
lucrăm pe termen lung, fără obsesia rezultatelor imediate. Ne ajută să
suportăm cu răbdare situații dificile și potrivnice, sau schimbări de plan pe
care dinamismul realității le impune… De aceea, este necesar să
acordăm prioritate acțiunilor care generează noi dinamisme în societate și
implică alte persoane și grupuri care le vor face să progreseze, până când
aduc rod în evenimente istorice importante.” Acest lucru explică perfect
cum Maria Ward, în misiunea ei, nu era încorsetată de limite, ci a
continuat în ciuda opozițiilor: ea a crezut în timpul lui Dumnezeu!
Lumea de astăzi experimentează schimbări dramatice în ceea ce priveşte
stilul de viață, schimbări fără precedent, cauzate de pandemia COVID-19.
Acum, datorită restricțiilor majore în multele domenii ale vieții, precum și în
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ceea ce priveşte călătoriile, atunci când, din nou, privim la viața Mariei
Ward ca pelerină, putem dobândi o nouă viziune asupra identității noastre
de „pelerini”. O dată cu trecerea timpului, lucrurile îşi schimbă formele și
caracterul, dar nu se schimbă în adevărata lor esență. Maria Ward ne
învață să trăim timpul lui Dumnezeu, să mergem la cei marginalizați și
izolați, la cei [aflaţi] departe de lumina lui Crisos și să determinăm Biserica
noastră să-i îmbrățișeze. Noi, Familia Mariei Ward, în această viață de
pelerini, vom continua să mergem, spre slava lui Dumnezeu, oriunde
nevoia este mai mare. Atunci, cum intenţionăm să facem acel pelerinaj și
încotro să ne îndreptăm? ”Căci nu mai este nici iudeu sau grec, nici sclav,
nici om liber; nici bărbat nici femeie, pentru că toţi suntem una în Isus
Cristos.” Gal 3,28

Ce înseamnă pentru mine:
“Ad majorem Dei gloriam” (AMDG) “Spre cea mai mare Slavă a lui Dumnezeu”?

Cum văd eu Familia Mariei Ward făcând
mai mult pentru Cristos şi trăind Magisul,
ca şi contemplativi în acţiune?

Sr. Theresa Park CJ – Provincia Coreea
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Ziua 4

26 ianuarie 2021
MARIA WARD:
O FEMEIE A SINCERITĂŢII ÎN VIAŢA ŞI MISIUNEA SA

Pe tot parcursul vieţii Mariei Ward
adevărul, sinceritatea, integritatea se
aflau într-o stare foarte critică. Maria Ward
a considerat întotdeauna prioritară
integritatea.
Ea
a
refuzat
toate
vicleşugurile atunci când ar fi putut
accepta o altă regulă pentru Institutul său,
pentru ca, apoi,
mai târziu, să o
readapteze. O viață integră este una
caracterizată prin sinceritate, fără măști
sau pretenții. Sinceritatea presupune a fi
conectat cu străfundurile propriei inimi,
acolo unde locuiește Duhul Sfânt. Prin
rugăciune continuă, Maria Ward a găsit
curajul de a rămâne fidelă convingerilor sale. Avem ca inspirație și
moştenire carisma Mariei Ward, o relație profundă cu Isus, iar prin
rugăciune și reflecție, de a fi în armonie cu Dumnezeu. Maria Ward L-a
așteptat pe Dumnezeu cu libertate interioară și fidelitate. Ea ne invită ca,
atât în viața noastră, cât și în diferitele opere, „să fim așa cum ne arătăm,
și să ne arătăm așa cum suntem”. De asemenea, ea le provoacă pe cele
care o urmează să devină „iubitoare ale adevărului și făptuitoare ale
dreptăţii”.
În ce mod provoacă acest dar al ei dinamicile culturilor timpului nostru?
Ce provocare reprezintă aceasta pentru societatea noastră,
caracterizată prin inegalități, nedreptate, rasism, foamete, corupție,
sărăcie, lăcomie, unde există pandemia Covid-19, distrugerea mediului,
etc.? În timpul ei, Maria Ward, [prin modul ei de a acţiona] a făcut o
diferență uriașă. Unde ne situăm noi, astăzi, în această privinţă?
Una dintre afirmaţiile ei cheie este: „Fă binele şi fă-l bine!” Suntem invitate
să facem lucrurile obișnuite, în fiecare zi, din toată inima, pentru cea mai
mare Slavă a lui Dumnezeu. Simt că Maria Ward ne provoacă să fim
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autentice cu Dumnezeu, cu sine, cu ceilalți și cu toate creaturile. Aici, în
Zimbabwe, în munca mea cu copiii orfani și cei cu HIV / SIDA, văd multă
suferință din cauza foamei și a lipsei de medicamente. În acest moment,
în timpul izolării, majoritatea copiilor nu au acces la educație. Este o
chemare la sacrificiu de sine, la dăruire, la colaborare în “satul” global în
care trăim, la angajament total, la dialog, la susţinere, la consultare cu
specialiștii și la adoptarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC).
Trebuie să lucrăm asemenea unei singure familii, prin mijlocirea ei!
Venerabilă Maria Ward, roagă-te pentru noi și dă-ne spiritul tău!
Pentru Maria Ward, adevărul, sinceritatea şi integritatea, vorbesc despre
integralitate, bunătate, veridicitate. Trebuie să ne întrebăm mereu:

Ce provoacă aceste daruri
[adevărul, sinceritatea şi integritatea] în mine?

Ce cer acestea de la noi, ca şi Familie a Mariei
Ward, care trăieşte în secolul al XXI-lea?

Dl. Danny Gomwe – Prieten al Mariei Ward – Zimbabwe
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Ziua 5

27 ianuarie 2021
MARIA WARD: O FEMEIE DEDICATĂ CAUZEI BISERICII
Maria Ward ardea de dorința de a-i întoarce pe oameni la
credinţă. Ea a fost o figură emblematică pentru Biserică prin
purtarea speranţei în situaţii fără speranță. În septembrie 1609,
în Anglia, ea s-a angajat să ajute sufletele pregătind
persoane pentru a primi Sfintele Taine și îngrijindu-i pe bolnavi.
Un sfânt al timpurilor noastre, Padre Pio
din Pietrelcina a afirmat odată: „Isus
Cristos este prezent în două moduri: în
cei săraci și în cei bolnavi”. Maria
Ward a ajutat preoții să se ascundă
pentru
a
putea
administra
Sacramentele. Ea a catehizat cu
entuziasm în timpul persecuției Bisericii
din Anglia. Viața Mariei Ward ne oferă,
cu siguranţă, un model spiritual de
imitat. Asemenea Sfintei Fecioare
Maria
care
a
proclamat
în
Magnificatul ei măreția Domnului,
Maria Ward și-a exprimat propriul
Magnificat aducând și trăind Evanghelia speranței prin modul
în care ea a iubit Biserica.
Din iubire faţă de Cristos, Maria Ward a rămas fidelă misiunii
sale. În timpurile noastre, suntem invitate de Domnul ca,
asemenea ei, să le redăm speranţa celor fără de speranță,
celor persecutați, celor bolnavi, în special, celor afectați de
Coronavirus, celor marginalizați, migranților și refugiaților. Din
acest motiv, odată, Maica Tereza de Calcutta a remarcat că
Maria Ward a fost darul făcut de Dumnezeu Bisericii și
societăţii. Ca şi urmaşe ale Mariei Ward, nu putem și nu ar
trebui să ne distanţăm de problemele critice ale timpului
nostru: în combaterea bolilor, în lupta împotriva rasismului, în
protejarea „Casei comune”, în a contacta persoanele
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traficate, pe orfani, pe cei înfometaţi și pe muribunzi. Aceasta este o
virtute remarcabilă a Mariei Ward: a predica prin iubire pusă în fapte şi nu
doar prin cuvinte. Într-adevăr, Maria Ward trăia ceea ce predica.
Ca Familie a Mariei Ward, Dumnezeu ne invită la unitate pentru a-i sluji pe
alții spre mai marea Sa glorie. E necesar să ne murdărim mâinile intrând în
contact cu poporul lui Dumnezeu, chiar acolo unde acesta îşi duce
existenţa. Suntem provocate să depășim limitele structurale, astfel încât
să ajungem la toată lumea, fără deosebire. Într-adevăr, bucuria şi
speranţa, tristețea și angoasa oamenilor de azi, mai ales a săracilor și a
tuturor celor care suferă, sunt și bucuria și speranța, tristețea și angoasa
ucenicilor lui Cristos. (cfr. Conciliul Vatican II, Constituţia pastorală privind
Biserica în lumea contemporană, nr.1) Suntem femei consacrate,
prietene și însoțitoare, trimise să fim vocea profetică și semnul lui
Dumnezeu. Fie ca exemplul Mariei Ward să ne ajute să fim purtătoare de
speranță și instrumente ale unității, prin dragostea pe care o avem pentru
Cristos și pentru Biserica universală!

La ce anume suntem noi, chemate ca,
împreună, să facem pentru binele Bisericii?
Cum putem practica credinţa noastră catolică
venind în întâmpinarea problemelor timpului
nostru?
Cum ar putea credinţa noastră să fie impregnată
de mirosul celor pe care îi slujim?

Sr. Memory Mapfuti CJ – Regiunea Zimbabwe
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Ziua 6

28 ianuarie 2021
MARIA WARD: O FEMEIE PENTRU CEILALŢI

Tabloul cu Maria Ward și primele ei însoţitoare (VP 22), înfăţişează, la
prima vedere, femei adunate laolaltă în jurul unui scop comun. Dar
această imagine trece dincolo de acel ”a fi împreună”, deoarece cercul
deschis format de ele doreşte să atragă şi pe alţii „să vină și să vadă”.
Invitația cercului deschis al Mariei Ward și impactul vieții și spiritualității ei
lasă un profund sentiment de mirare și uimire, confort/disconfort, ca un
sentiment, de genul: „ce-ar fi dacă...”? Scopul Cercului Deschis al Mariei
Ward (MWOC) este de a îmbrățișa și întruchipa viziunea și valorile ei în
lumea de astăzi. Chemarea noastră este, așa cum a spus Maria Ward,
„să aparţinem cu totul lui Dumnezeu”, „[de a fi] puternice și apte pentru
toate lucrările bune care se fac în această lume” (Scrierile MW, 1619).
Reflectând asupra “cercului deschis”, ne imaginăm un loc unde se află
persoane, prietene, care împărtăşesc aceleaşi valori, primitoare, deschise
pentru alţii, care au idei noi și inovatoare, care se alătură și îmbogăţesc
acest cerc și care ne provoacă să „vedem dincolo” - unde întâlnirile/
întrunirile sunt ca un BINE, unde venim pentru a ne hrăni, pentru a găsi
sprijin și prietenie, unde suntem provocate și îmbogățite, unde ne putem
relaxa și reîmprospăta și a fi binecuvântate atunci când mergem apoi la
diferitele noastre slujiri. Este ca un Cenacol/Sala de Sus, unde putem
sărbători, unde putem fi noi însene - un loc unde găsim încredere, ne
simţim provocate, primim energie și forță.
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Unde se află Binele tău?
Pe cine binecuvântezi tu?
De cine eşti binecuvântat?
Unde se află Cenacolul tău?

Având în vedere situaţia lumii, în mijlocul pandemiei Covid-19, ne
întrebăm, acum, cum ar arăta un astfel de „Cerc al prietenilor,” - dar și de
acum înainte - de aceea, e necesar să privim doar la acel moment critic
al ei și la „scrisorile redactate cu zeamă de lămâie”. Acestea au menținut
ferm cercul de prietene al Mariei Ward în hotărârea lor de a menține
Institutul în viață și de a rămâne împreună.
Distanțarea fizică sau izolarea nu pot fi un factor de descurajare pentru a
continua să ne trăim visul. Tehnologia a deschis noi modalități şi resurse
pentru a ne ține conectate „împreună”. Cercul deschis al Mariei Ward din
secolul al XXI-lea este un spațiu unde ne întâlnim și împărtășim idei, facem
planuri și ne susţinem reciproc.

Ce vă împiedică să investiţi în
“Cercul Prietenilor Mariei Ward”(MWOC)?

Contribuţia comună a Prietenilor Mariei Ward, Strand – Africa de Sud
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Ziua 7

29 ianuarie 2021
MARIA WARD: O FEMEIE ÎN ARMONIE CU CREAŢIA

Maria Ward L-a căutat şi L-a găsit pe Dumnezeu în toate. În drumul nostru,
Viziunea Sufletului drept este un har special:
“Fericirea acestei stări (atât cât pot exprima în cuvinte),
constă într-o libertate deosebită de toate ataşamentele
faţă de lucrurile pământeşti, unită cu o deplină
disponibilitate şi capacitate de a realiza toate operele bune
din lume. Am descoperit, de asemenea, libertatea care
constă în faptul că un astfel de suflet îndreaptă totul spre
Dumnezeu, dar cred că aceasta s-a întâmplat mai târziu sau
cu o altă ocazie; cu toate acestea, sunt pe deplin sigură că
era vorba despre aceasta.”
(Scrisoarea Mariei Ward adresată Pr. Lee – Viziunea Sufletului drept)

Ca şi însoţitoare ale Mariei Ward, conform acestei Viziuni, suntem invitate
să recunoaştem prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră, să trăim în
armonie cu creaturile lui Dumnezeu, şi “să umblăm în prezenţa Lui”.
Dumnezeu a creat lumea și ne-a încredințat-o spre purtare de grijă:
„Dumnezeu i-a binecuvântat, spunându-le: «Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul și supuneţi-l. Stăpâniţi peștii mării, păsările cerului și
toate creaturile vii care se mișcă pe pământ.»” (Gen 1,28). O dată cu
crearea plină de iubire a lumii de către Dumnezeu, toate creaturile au
dreptul de a „fi roditoare” și de a împărtăşi viața. În felul acesta, suntem
chemate să cultivăm relația și angajamentul faţă de noi înșine, faţă de
ceilalți, cu Dumnezeu și cu pământul. Într-adevăr, există o legătură
inseparabilă între noi și natură, așa cum a afirmat Papa Francisc: „Suntem
incluși în ea, suntem parte din ea și suntem întrepătrunși, şi astfel, în
interacțiune constantă cu ea.” (Laudato Sí, Nr.139). Cu toate acestea,
modurile noastre de viață provoacă o destrămare a acestei legături.
Stilurile de viață caracterizate prin lăcomie și egoism duc viața la
îndepărtarea de Dumnezeu și de creația Lui, distrug relația sănătoasă
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dintre viața ființelor umane și viața planetei și a tuturor creaturilor care
sălăşluiesc într-însa. Acest lucru afectează întreg contextul din lume, în
special, îi afectează pe cei săraci, și are un impact asupra resurselor și
sănătății Casei noastre comune. Asemenea copiilor plecaţi departe de
casă, suntem chemați să ne întoarcem Acasă, să trăim şi să fim asemenea
sufletui drept, „asemenea celor din Paradis înainte de prima lor cădere,
care se aflau în acea stare [de har]”. Suntem chemate să avem o
convertire care presupune să ne trezim.
În Laudato Sí (Nr.10), Papa Francisc l-a prezentat pe Sf. Francisc ca un
exemplu, prin excelenţă: „El a manifestat o atenție deosebită față de
creația lui Dumnezeu și față de cei mai săraci și cei abandonați. El iubea și
era iubit pentru bucuria sa, pentru dăruirea sa generoasă, pentru inima sa
universală. Era un mistic și un pelerin care trăia cu simplitate și într-o
minunată armonie cu Dumnezeu, cu ceilalți, cu natura și cu el însuși. El ne
arată cât este de inseparabilă legătura dintre preocuparea pentru natură,
dreptatea față de cei săraci, angajarea în societate și pacea interioară.”

Cum văd eu unitatea mea cu creaţia lui Dumnezeu?

Sr. Aithien Nguyen IBVM, Timorul de Est – Provincia Australia
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Ziua 8

30 ianuarie 2021
MARIA WARD: O FEMEIE CARE A DORIT CA INSTITUTUL EI
SĂ FIE UNUL PENTRU MISIUNE

În acești ultimi ani, acelaşi Institut, cel de azi își reia locul care i se cuvine.
Fiecare membră îşi spune deschis opinia şi-şi revendică propria-i identitate,
ca parte a acestui vis original al Mariei Ward.
Pandemia,

care afectează sănătatea oamenilor, a
dezvăluit numeroase alte pandemii cu care toţi
am învățat să convieţuim - multiplele
carenţe de interconectare: cu noi înşine,
cu fraţii şi surorile, cu creația și cu Suflul
original (Ruah). Acum, ca niciodată, a
devenit foarte clar faptul că suntem un
“sat global”, iar întrebări de genul, sunt
puse: Vom ieși din această pandemie mai
umani? Cine va veghea, purtând de grijă
pentru femeile și bărbații care acum sunt şi
mai săraci; cine va veghea asupra devastatei
Mame Terra? O problemă complexă, deoarece, într-adevăr, de unele
singure, pe cont propriu... nu vom ajunge nicăieri. Avem nevoie una de
celălaltă, să fim una pentru cealălaltă, să fim împreună artizane, cu și
pentru această misiune. Pătrunzând împreună în țesutul istoriei noastre
comune IBVM / CJ, am descoperit și am dat mărturie despre ceea ce ne
identifică și ne leagă: fidelitatea, curajul, rezistența, pasiunea pentru
Dumnezeul nostru, pasiunea pentru misiune, pentru libertate, dreptate și
sinceritate. Bogăția moştenirii noastre și a identității congregaționale își are
rădăcinile profund ancorate în Evanghelie și acum trebuie să o ducem mai
departe, să o re-creăm și, în această realitate atât de schimbată, să-i dăm
un nou suflu.
Ca păstrătoare ale acestei comori, acum, când răspundem chemării la
reunificare și misiune, trebuie să țesem împreună la un nou model. Această
noutate va evolua prin unirea noastră, conectându-ne, valorizând darurile
și talentele noastre, dar și prin aprecierea bogăției practice și spirituale a
fiecărei membre, în parte.
17

Amestecul și contopirea dialogului intercultural vor aduce, cu siguranță,
începuturi noi, modeste, dar bogate în culori și texturi, care vor da
profunzime, compoziţie și substanță întregului. Aceasta va permite să
înaintăm şi să ajungem acolo unde se intersectează drumurile, pentru ca,
împreună cu ceilalţi, să ţesem noi modele, pentru realizarea binelui comun.
Unirea este un moment al dezvoltării, care generează noi energii și
posibilități pentru misiune. Să ne asigurăm că fascinaţia reuniunii contribuie
la transformarea relațiilor și a legăturii dintre noi, cu ceilalți și cu creația.
Viața oamenilor săraci și a planetei noastre suscită la acțiune, iar noi, ca şi
Corp, trebuie și vom avea impact și vom putea face diferența. Aceasta
este o provocare uriașă la care noi suntem chemate să o înfruntăm direct.
Cu ochii ațintiți asupra lui Isus din Nazaret și cu urechea plecată spre
cuvintele Mariei, care spune că: „A sosit ceasul” ca „să facem ceea ce
ne-a spus El”, ne simțim impulsionate, animate și provocate să umplem
vasele cu apa speranței, a grijii, a toleranței și a dreptăţii ecologice, a
solidarităţii pline de compasiune ... pentru a permite să se întâmple
miracolul „vinului nou” pe care îl promite unitatea.

Cum putem noi, împreună, co-crea un viitor
cu posibilități mai mari?
Cum putem înflăcăra lumea și s-o determinăm
să fie mai umană?

Sr. Miros Santillán IBVM – Regiunea Peru
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Reflecțiile din această Broșură pot fi rezumate de Ubuntu - filosofia africană a unităţii.
Ubuntu [afirmă] - „Eu exist pentru că noi existăm”. Cu alte cuvinte, o persoană devine
persoană prin ceilalţi. Această filosofie africană ne amintește faptul că, noi, toți, suntem
interconectați. Pur și simplu înseamnă că, noi, toți, formăm o singură familie. Filosofia
Ubuntu crede în solidaritatea de grup, în sinergie, în interconectarea noastră, în
umanitatea comună și responsabilitatea noastră, a unuia față de celălalt. Cu toții facem
parte din acest cerc al iubirii, al compasiunii și al vieții pe care fondatoarea noastră Maria
Ward îl prețuia. Suntem conectate unele cu celelalte prin moștenirea noastră comună și
prin umanitatea noastră.
Unitatea devine pentru noi un instrument puternic pentru evanghelizare, așa cum afirmă
unul dintre proverbele africane: „Un deget nu poate ridica un bob”. Unitatea a fost şi
rugăciunea lui Isus înălţată pentru noi (Ioan 17,23), unitatea va ridica pe un plan net
superior misiunea. Ubuntu este ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă: să fim una, să facem
împreună muzica, să dărâmăm zidurile, să edificăm Corpul, să aducem speranță oamenilor
și să înflăcărăm lumea.
Ubuntu ne cheamă la oglindirea umanităţii noastre pentru ceilalţi; iubirea pentru adevăr ne
susţine reciproc, iar curajul şi încrederea reciprocă conduce la o susţinere reciprocă
autentică. Ubuntu desemnează spiritul de participare, de cooperare, este căldura,
deschiderea, grija și iubirea pentru cei marginalizați, cei neajutoraţi și cei fără de glas, așa
cum o înfăţişează Sfânta Treime. Realitatea lumii de astăzi dezvăluie faptul că unitatea
noastră este zdruncinată până în temelii și face apel la reconectare, la vindecare și
speranță.
Pe măsură ce înaintăm spre viitor, să ne reamintim că facem parte din acest cerc, că, întradevăr, suntem parte a acestei lumi. Care sunt şansele noastre de viitor? Ca însoțitoare ale
Mariei Ward, acesta este momentul nostru de kairos care ne cheamă să ne prezentăm, să
punem împreună umărul și să ne asumăm riscuri, pentru a începe, ca Familie, ceva nou,
spre cea mai mare Slavă a lui Dumnezeu.

Sr. Mercy Shumbamhini CJ şi Sr. Jane Gikonyo IBVM

