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Introducere
În acest context mondial perplex, în care pluralismul social, politic,
cultural și religios se face tot mai simțit, suntem chemate să reinterpretăm
spiritualitatea Mariei Ward, pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor
timpului și spaţiului actual. Într-o conjunctură socială atât de complexă,
nu poate exista o interpretare singulară a vieții Mariei Ward, mai ales
când este vorba de a răspunde oamenilor din străfundurile fiinţei noastre,
în căutarea lor, uneori atât de dureroasă. Milioane de oameni trăiesc într-o
mare sărăcie. Corupția, discriminarea de gen, creșterea populației, crizele
ecologice și migrația, mutilează în multe moduri societatea noastră.
Experiența Mariei Ward trebuie reînsuşită și împărtășită lumii, în lumina
Evangheliei, și înrădăcinată în contextul vieții reale.
Maria Ward este un dar special pentru lume, după cum, pe bună dreptate,
Papa Pius al XII-lea, o descria ca fiind „acea femeie incomparabilă, pe
care Anglia a dăruit-o Bisericii, în timpurile ei cele mai întunecate și
sângeroase.” Avem nevoie continuă de râvnă divină, pentru a ne putea
transforma în vizionare periculoase, asemenea Mariei Ward, pentru a
răspunde nevoilor vremurilor noastre. „În fiecare epocă și în fiecare țară
găsim multe femei ’desăvârşite’ care, în ciuda persecuției, a dificultăților
și a discriminării, au îmbrăţişat misiunea Bisericii”, a spus Papa Ioan Paul
al II-lea în Enciclica sa dedicată femeilor, „Mulieris Dignitatem”, aşezând
-o pe Maria Ward, alături de alte femei. O călătorie spirituală cu Maria
Ward este o căutare a Divinului, care este întotdeauna mai mult decât ceea
ce cunoaştem și experimentăm, precum și o chemare să ne identificăm
fără teamă, cu cei săraci și nevoiași.
Reflecţiile acestei broşuri oferă posibilitatea de a privi această „femeie
incomparabilă” din diverse perspective: cea a femeilor, cea a persoanelor
laice și a celor consacrate, care sunt mândre să fie numite prietene ale
Mariei Ward. Aceste diverse reflecții vor desfăşura în faţa ochilor noştri o
serie de tablouri a vieţii Mariei Ward, care ne vor da încredere să
comunicăm, ca însoţitoare, mai profund cu ea, dar și pentru a fi inspirate
să ascultăm vocile celor marginalizaţi, precum și strigătul muribundei
noastre planete.
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Ziua 1 – 23 ianuarie 2020
MARY WARD - O FEMEIE ÎNRĂDĂCINATĂ ÎN DUMNEZEU
Scriind celor din Efes, Sf. Paul afirma… “Să fie întărit în voi omul lăuntric prin
puterea Spiritului Său, după bogăţia gloriei Sale, aşa încât Cristos să locuiască în
inimile voastre prin credinţă. Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire, să fiţi în stare să
înţelegeţi împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea şi lungimea, înălţimea şi profunzimea, şi să cunoaşteţi iubirea infinită a lui Cristos, ca să fiţi plini în toate de
plinătatea lui Dumnezeu.” (Ef 3,17-19). Putem atribui toate acestea cu convingere fondatoarei noastre, Maria Ward, care a trebuit să facă faţă diferitelor acuze
și procese, dar nu a renunțat niciodată, pentru că era înrădăcinată în Dumnezeu.
Ea s-a scufundat în dragostea lui Dumnezeu și a propăşit adânc în iubirea Lui, iar
acestea au întărit-o, chiar și în timpul persecuției.
Ne putem reaminti ce s-a întâmplat cu Maria Ward în Bazilica Sf. Petru în
Lanţuri din Roma, în anul 1625? Este consemnat în tabloul Nr. 38 din Viaţa pictată: „Prosperitatea, progresul și siguranţa Institutului nu consistă nici în bogăție,
şi nici în favoarea mai marilor lumii, ci în accesul liber și deschis la Dumnezeu,
de la care vine toată puterea și ocrotirea.” Aşa a fost înrădăcinarea acestei mari
femei, Maria Ward, care a avut curajul de a îndrăzni, şi care este caracteristica
unică a oricărei deschizătoare de drumuri.
Maria Ward a îndrăznit să facă ceea ce nicio altă femeie nu a îndrăznit să facă
înaintea ei; ea a mers până la Roma pentru a-și prezenta personal proiectul, acolo, în fața Sfântului Părinte. Cel care își are rădăcinile în Dumnezeu este capabil
să depășească dificultățile, să evite pericolele și să aibă mare încredere în
Dumnezeu, deoarece este mișcat de Darul Puterii [Duhului Sfânt]. Ceea ce ea a
fondat, a fost suprimat, făcând imposibilă continuarea misiunii sale; ea a fost
arestată și întemniţată…
Măsura și norma acestui curaj este puterea infinită, este forţa lui Dumnezeu; prin
intermediul acestei puteri, se poate constata că obstacolele devin, în mâinile atotputernice ale lui Dumnezeu, mijloace pentru un scop nobil. Când suntem convinse de iubirea lui Dumnezeu, avem puterea de a ne confrunta cu fricile noastre,
putem face față fantomelor trecutului și ne putem afirma valoarea noastră intrinsecă. Această putere lăuntrică ne ajută să facem față celor mai dificile situații
care pot apăsa asupra noastră.

3

Citind semnele timpului și necesităţile lui, ne putem numi femei ale Mariei
Ward, care vor merge făcând binele, deoarece Învăţătorul și fondatoarea noastră
au deschis pentru noi calea. Iar astăzi, Maria Ward privește din cer, inspirândune și rugându-se pentru noi. Ca fiice ale Mariei Ward, ne rugăm să ne adâncim în
iubirea lui Dumnezeu și să ne înrădăcinăm în El, astfel încât să fim desăvărşite,
cu toată plinătatea vieții și a puterii care vin de la Dumnezeu.

Madhabi Brahma IBVM

Cât de profundă este înrădăcinarea mea în Dumnezeu, şi
ce anume mă împiedică să fiu înrădăcinată în El?
Tabeth Marezva CJ - Regiunea Zimbabwe
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Ziua 2 – 24 ianuarie 2020
MARY WARD - UN MODEL DE IERTARE

Maria Ward este un model de urmat pentru asistenţii sociali ai lumii
moderne, dar și pentru toți oamenii care doresc să se angajeze pe calea
susţinerii, a sprijinului și a re-socializării persoanei care a pierdut sensul și
are nevoie de asistență pentru a-și regăsi sinele adevărat. Esența și
fundamentul viziunii despre lume a Mariei Ward este iertarea, atât de greu de
găsit în societatea modernă. Oameni ca Maria Ward sunt extrem de rari și,
prin urmare, ar trebui să fie apreciați în orice moment. Maria Ward este
întruchiparea unei atitudini umane față de fiecare persoană, indiferent de
provenienţa și trecutul său. Singurul obiectiv al Mariei Ward a fost să
pledeze pentru restabilirea acelei persoane în societate, pentru ca ceilalți să o
poată accepta. Poate că componenta religioasă a viziunii ei despre lume a
inspirat-o și a încurajat-o să se implice în activități, precum şi ajutorarea
celor care aveau nevoie de îndrumare nemijlocită, atunci când traversează o
perioadă grea din viața lor. Deși din punct de vedere istoric, femeile erau
considerate slabe și nepotrivite pentru orice altceva decât purtarea de grijă,
Maria Ward a reușit să demonstreze eroarea unui astfel de punct de vedere.
Indiferent de perioada istorică, femeile au fost și vor fi puternice, dar și
capabile de fapte și realizări mărețe. Maria Ward a fost întruchiparea acestei
idei, și a reușit să inspire femeile de-a lungul veacurilor, ca să se angajeze în
ceea ce ele erau descurajate să facă. Motorul principal al fiecărei persoane
este încrederea în sine însăşi, în propriile daruri și capacităţi. Așadar, atunci
când societatea descurajează persoanele să acționeze și le neglijează din
cauza greşelilor și a erorilor, precum dependența de droguri și alte tipuri de
dependențe, aceştia necesită un nou avânt pentru a face față noilor
oportunități. Maria Ward a fost acel imbold, precum și promotoarea
încrederii, încurajării și a susținerii celui mai mare interes acordat fiecărui
individ. Exemplul de ei comportament și modul de abordare a relațiilor
interpersonale dăinuie şi azi și se aplică oricărei situații. Încrederea, sprijinul
și creșterea stimei de sine în oameni sunt fundamentul viziunii Mariei Ward
despre lume, iar aceste categorii rămân relevante chiar și acum.
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Ce mă ajută să mă pot ierta şi accepta când am de înfruntat
eşecurile?

De ce anume am nevoie să pot renunţa, în sensul de a
putea ierta şi a-i putea accepta, pe cei respinşi şi excluşi ai
lumii noastre contemporane?
Amanda Longe – Prietenii Mariei Ward, SUA
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Ziua 3 – 25 ianuarie 2020
MARY WARD - O PIONIERĂ A DREPTULUI FEMEII DE A SE
MANIFESTA PRIN ARTĂ

Dintotdeauna, femeia și-a dorit să fie frumoasă pentru a fi iubită sau
pentru a avea putere dar, până în ultimul secol, nu avea dreptul să-și
manifeste frumusețea interioară prin artă: acesta era un domeniu rezervat
bărbaților. Maria Ward era frumoasă, după cum o descriu biografele sale,
dar pe de-a-ntregul: nobilă, educată, catolică practicantă, dăruită carității,
implicată și curajoasă în a apăra catolicismul într-o țară în care era
persecutat, mereu în căutarea esențialului, a rămas veselă, amabilă, atentă,
plină de grijă pentru toți cei din jur și pentru Opera ei. În tot ce făcea,
revărsa frumusețea ei interioară și a făcut-o mai ales prin arta de a educa.
În școlile pe care le-a întemeiat, programul de studii pentru fete - dintre
cele mai sărace, din categoriile de risc sau din grupuri vulnerabile, cum
am spune astăzi – cuprindea, pe lângă instruirea intelectuală și practică,
formarea pentru artă: muzică, desen, teatru. Fetele bine educate la vremea
aceea trebuiau să știe să conducă o gospodărie, să gătească, să coasă, să
poarte o conversație și, cel mult, să cânte la pian pentru a face atmosferă
la diferite întruniri în societate. Dar teatrul? Pictura? Poezia? Literatura?
Toate acestea erau destinate bărbaților, raționali din fire, deci capabili să
gândească, nu femeilor, foarte emoționale, care nu se puteau ridica în
sferele înalte ale cugetării și manifestării prin artă. Dacă riscau, totuși, se
foloseau de un pseudonim. Și totuși, ea a vrut acest lucru pentru elevele ei
iar primele însoțitoare au luptat pentru aceasta.
Deși pare doar un mic amănunt într-un program de studii, acesta este deja
germenele unei revoluții ce privește imaginea femeii în societate. Femeia
nu este doar o piesă de decor, evaluată după frumusețea fizică, un bun
achiziționat cu care să te etalezi în societate, încadrat în anumite
dimensiuni și bine împodobit, ci este o persoană inteligentă, cu un spirit
nobil dacă este educat, capabilă de bine, adevăr, frumos pe care le
manifestă în viața de fiecare zi, în relații și în muncă, dar și prin artă. Iar
arta este o formă de a contempla creația lui Dumnezeu și de a o face să
devină acțiune: cântec, mișcare, imagine, comunicare și comuniune.
Femeia eliberată de tiparele vremii se poate manifesta liber, în toată
frumusețea ei, devenind un punct de reper și o inspirație pentru cei din jur,
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pentru cei care îi sunt încredințați prin vocație, în familie, în societate, în
Biserică, prin consacrare.
Femeia integral formată – minte, trup și suflet – va ști să se vadă în
lumina Creatorului, în toată frumusețea ei, să vadă întreaga creație în
lumina Lui și apoi să se „manifeste” prin artă, îndeosebi prin arta de a
educa, adică arta care le cuprinde pe toate celelalte.

Am realizat, în lumina Creatorului, frumusețea mea
interioară?

Permit celorlalţi să-și găsească propria frumusețe
interioară și îi susțin în transformarea lor?

Daniela Mare CJ – Provincia Română
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Ziua 4 – 26 ianuarie 2020
MARY WARD - O FEMEIE A CURAJULUI

Maria Ward a avut curajul de a asculta visul lui Dumnezeu care i-a fost
revelat. Ea a ascultat chemarea lui Dumnezeu și a răspuns cu curaj. A
auzit „Isus”, şi a repetat „Isus”. Ea a ascultat visul Lui profund din
interiorul ei, urmându-L cu curaj, acolo unde a condus-o - peste mări în
St. Omer, căutând numai voinţa Lui, căutând numai adevărul Său.
Plecând cu curaj de la Clarisele sărace și întorcându-se în Anglia, în
căutarea voinței Sale - a ea auzit: „Gloria, Gloria, Gloria”, în timp ce-și
pieptăna părul. Mergi și du dragostea lui Dumnezeu tuturor! Curajul de a
fonda în St. Omer “Ia pe aceleași...” i-a confirmat Calea. A găsit curaj să
fondeze în Liege și să meargă la Roma traversând Alpii, via Loreto,
pentru a-și confirma Regula. A deschis şcoli la Roma, Napoli și Perugia.
A fost la München. Casele și școlile din Roma și Italia i-au fost închise. A
fost întemnițată în Mănăstirea Anger din München. I-au fost suprimate
toate casele și școlile. S-a întors la Roma, apoi în Anglia, la York, unde a
murit, cu „Isus” pe buze. „A-i iubi pe cei săraci ... a fost tot [ceea ce îşi]
dorea ea.”
Provocările pe care le-a întâmpinat:



Opoziție faţă de vocația ei, incertitudine, dezamăgire, greutăți fizice.
Răceală, foame, boală, lipsă de bani, puţin sprijin, opoziție faţă de forma
ei de viață religioasă. Lipsă de înțelegere din partea clerului, a iezuiților și
a Romei.
Suprimarea caselor, Războiul Civil, suferință fizică.



Răspunsul ei:




Rugăciune, Contemplaţie, Penitenţă, Discernământ, Iertarea duşmanilor ei.
„Să fiu lângă Cristos” a fost rugăciunea ei. Ea s-a rugat.
Maria Ward a căutat voinţa lui Dumnezeu. A fost deschisă la ceva nou - a
avut încredere, a fost fidelă și a rămas veselă. „A suferi în asemenea
momente este aproape un har.” 1631
Ea s-a rugat și s-a trudit pentru răspândirea credinței.



„Trebuie să așteptăm timpul Atotputernicului Dumnezeu și să avem răbdare,
pentru că trebuie să-L urmăm pe El şi să nu I-o luăm înainte...” Roma 1629
“Să cântăm şi să-I mulţumim Lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa infinită plină
de iubire.” Heworth 1645
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“Să aveți mult curaj și mare încredere în Dumnezeu și căutați să fiți puternice și
recunoscătoare Lui că v-a dăruit o astfel de vocație ...” Scrisorile de formare, St
Omer, 1614
Răspunsul meu
Am nevoie de curaj să pot asculta visul Lui Dumnezeu, care mi se dezvăluie
astăzi:
O schimbare radicală în viața religioasă, altfel decât am cunoscut-o ...
Un moment de tranziție ...
Cercuri de încredere ...
Laudate Si ...
Viață interculturală, ca semn al speranței profetice ...
(Conferinţa XXI a UISG din 2019 «Uniunea Internaţională a Superioarelor
Generale»)
Declaraţie de viziune (IBVM - ELM)
„De acum, revendicăm libertatea iubirii, care rupe granițele lui Isus. Ca oameni
aflaţi în exil, îmbrățișăm incertitudinea, și, în căutarea unității noastre, noi
căutăm noi moduri de a fi misiune”.

Ce fel de semințe de speranță semeni în jur?
Ce act de curaj poţi face azi în amintirea Mariei Ward?
„Cu mare putere și curaj autentic, fă ceea ce pare a fi bun,
în toate împrejurările în care te găseşti, fără a te lăsa
descurajată de nicio împotrivire.”
Deirdre Bannon IBVM, Rose Maria Bannon IBVM, Philomena Collins IBVM, Maura
Hamill IBVM and Geraldine McNickle IBVM (Irlanda)
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Ziua 5 – 26 ianuarie 2020
MARY WARD – UN FAR DE LUMINĂ ÎN VREMURI DIFICILE
Adesea am auzit oamenii spunând: „În spatele fiecărui bărbat de succes se află o
femeie.” Ne-am oprit vreodată să ne gândim la reversul acestei afirmaţii - cine se
află în spatele fiecărei femei de succes? Nimeni. De ce? Motivul care stă la baza
acestui fapt este că, din cele mai vechi timpuri, societatea noastră a fost o
societate patriarhală, șovinistă. Dar şi pe atunci, trăia această femeie grozavă,
care a văzut și a crezut în puterea pe care o aveau femeile. Această femeie
grozavă a fost Maria Ward, născută la 23 ianuarie 1585, în Anglia Elizabetană.
Ea credea cu tărie că:
“Iubirea divină este asemenea unui foc, care nu se lasă înăbuşit,
pentru că este cu neputinţă să-L iubeşti pe Dumnezeu,
şi să nu trudeşti pentru răspândirea gloriei Sale.”

Și astfel, ea a început să fie un far de lumină în
societate. Încă din copilărie, Maria Ward a
experimentat intoleranța religioasă în Anglia, dar și
pe parcursul vieţii a văzut catolici suferind. Bunica
ei a fost întemniţată, dar acest lucru nu a speriat-o.
S-a născut într-o familie nobilă și, dacă și-ar fi dorit, ar fi putut duce o viață
confortabilă. Dar ea era o femeie cu o mare credință; a plecat de acasă pentru a
sluji societatea. A intrat într-o mănăstire și s-a dedicat unei slujiri active. Nu se
îndoia de Maestrul ei, ci avea încredere totală în El. Împreună cu un grup de
însoţitoare devotate, s-a stabilit la St. Omer, asemenea unei comunităţi
religioase, și a deschis școli pentru fete. Aventura ei a avut mare succes, dar nu a
fost acceptată și a trebuit să înfrunte opoziția. Maria Ward s-a ridicat deasupra
furtunii în căutarea soarelui. Ea a afirmat:
“Cel mai potrivit mod de a îndura necazurile este de a-I mulţumi lui
Dumnezeu pentru ele; să nu acţionezi din frică, ci numai din iubire.”
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Indiferent de cât de grele erau încercările, ea și-a
ținut capul sus și a fost un adevărat far de lumină.
În interiorul ei ardea focul lui Dumnezeu și
cauza Lui. Acest foc strălucește şi azi. Maria
Ward a oferit o viziune îndrăzneaţă a ceea ce
ar putea, și ar face femeile în viața religioasă,
și a fost o deschizătoare de drumuri pentru un
sistem de învățământ care le pregătește pe
femei pentru un rol în slujirea Bisericii și, în
general, în cel al societății. Numeroase şcoli au
fost înființate de atunci, care au purtat de grijă
multor tinere, care, devenite femei puternice, slujesc
societatea, purtând torţa și transmiţând-o mai departe, pentru a îndepărta
întunericul. Zâmbetul de pe fețele acestora este pecetea că eforturilor ei au fost
răsplătite.

Aşadar, dragi prieteni, într-adevăr, Maria Ward a fost
un far de lumină. Ea a avut dreptate, iar Dumnezeu
era de partea ei. Ea a lăsat totul în mâinile lui
Dumnezeu, pentru că știa că, în cele din urmă, ea va
găsi mâna lui Dumnezeu în toate. Deși vremurile
erau întunecate și grele, ea a continuat să lumineze
calea celorlalţi. Și acum este rândul nostru să
menținem focul aprins. Amintiți-vă că: „Viziunea ei este
Misiunea noastră”, și trebuie să o ducem mai departe.

Cum transmit, în viaţa de zi cu zi, prin viaţa mea,
viziunea Mariei Ward?
Am experimentat în mine scânteia divină a lui Dumnezeu?
Nalini Gurung – Prietenii Mariei Ward, India
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Ziua 6 – 28 ianuarie 2020
MARY WARD - O INSPIRAŢIE PENTRU FEMEILE SECOLULUI
AL XXI-LEA
Când mă gândesc la Maria Ward și la secolul al XXI-lea, mă gândesc la darul
prieteniei. Simt că mesajul ei: „Iubirea voastră să fie mereu înrădăcinată în
Dumnezeu, rămâneți fidele prietenilor voștri, preţuiţi-i foarte mult, chiar mai
mult decât însăşi viața voastră...”, ne va reînnoi în aceste momente. În timpul
conferinței Prietenii Mariei Ward din York, Anglia - 2017, Elaine, Gemma și
Imelda au vorbit despre relația Mariei Ward cu Dumnezeu; despre însoţitoarele
ei, precum și despre femeile inspirate, care au urmat-o în momentele de pericol,
de lipsuri și de incertitudine. Când viziunea ei nu a fost înţeleasă și defăimată de
către clericii acelor vremurilor, acestea nu au diminuat și nu au descurajat-o nici
în ea, şi nici pe cele care au însoţit-o, şi nici dorinţa de a merge mai departe în
misiunea lor de educare și de a face dreptate femeilor și fetelor, pentru că ştia că,
datorită lui Dumnezeu „în viitor, femeile vor putea face mult”.
Mai bine de 30 de ani am lucrat într-un adăpost pentru femeile abuzate și copiii
acestora. Acum mă ocup cu sprijinirea grupurilor în educare și sensibilizare,
pentru a se pune capăt abuzului împotriva femeilor. Nu îmi sunt străine
oprimarea, nici puterea femeilor care realizează schimbarea, și nici forţa
prieteniei. Maria Ward și însoţitoarele ei au oglindit acea străduinţă de a rămâne
constante viziunii lui Dumnezeu, în ciuda structurilor, precum și instituțiilor care
s-au opus viziunii și muncii ei. Relația mea ca asociată a surorilor care îi
perpetuează moștenirea, mi-a dat speranță în activitatea mea, care are de
înfruntat aceleași provocări, și care mi-au reînnoit relaţia cu spiritualitatea mea și
cu Isus, care mă ajută în susţinerea mea. Ca şi asociată, am aflat despre misiuni,
despre inițiative de educație, despre școli care transmit mai departe iubirea lui
Isus și moștenirea viziunii Mariei Ward. Surorile noastre au conceput o
modalitate de a continua misiunea Mariei Ward în relația cu Dumnezeu,
misiunea de educare şi de realizare a dreptăţii în lumea noastră, chiar și în
secolul al XXI-lea. Cercul nostru de prietene se întâlnește pentru un parcurs, ca
şi însoțitoare, pentru a învăța și pentru a duce mai departe diferite probleme şi
teme, precum Mișcarea #MeToo, Ancheta Națională privind Femeile și Fetele
Indigene Dispărute și Asasinate, traficul de persoane, precum și inițiativele de
educație din Africa.
Mă rog ca această viziune a Prietenelor, a Cercurilor și a Însoţitoarelor [Mariei
Ward] să rămână și să crească în aceste timpuri adesea atât de tulburi,
înspăimântătoare și întunecate. Când sprijin grupurile, percep o prezență divină,
mai ales când simt că nu am suficientă putere și răspunsuri la toate încercările cu
care se confruntă femeile. Când renunţ să-mi mai fac griji, când am încredere în
proces şi mă abandonez, Dumnezeu îmi aduce oameni potriviți pentru a vindeca
convingerile greşite și istoria vieţii noastre, astfel încât, în această lume, să
putem fi scânteia divină cu care ne-am născut.
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În timpul conferinței, Imelda a făcut această analogie a speranței, atunci când şia încheiat discursul privind problemele dificile ale traficului de persoane. Ea a
experimentat aceasta în timpul unui exercițiu de bătaie la tobe la un workshop
din Canada. A fost surprinsă auzind atâtea persoane care, fără să aibă vreo
experiență sau practică aici, au reuşit să scoată împreună un sunet armonios.
Apoi a observat că liderul ținea un ritm constant. Acest lucru a permis fiecărei
persoane să îmbunătățească propriul sunet, făcând însă aceasta în modul său, dar
rămănând în armonie cu ceilalţi. Pentru mine acest lucru a fost asemenea ecoului
moștenirii Mariei Ward. La fel ca şi tobele, Maria Ward, însoţitoarele ei, și cele
care o urmează, au putut auzi de-a lungul timpului cu constanță și claritate
mesajul lui Dumnezeu, acea “bătaie” a Lui care a păstrat adevărul ei și care ne
va ajuta şi pe noi să mergem înainte. Era o femeie care a precedat timpul ei și
toate timpurile ... Fără frică şi teamă, să așteptați cu încredere în confuzia care
există că va răsări visul lui Dumnezeu - Maria Ward.

În ce mod mă simt chemată și provocată, asemenea
Mariei Ward, să răspund la nevoile acestui secol?

Linda Ivsins - Prietenii Mariei Ward, Canada
14

Ziua 7 – 28 ianuarie 2020
MARY WARD – O FEMEIE PLINĂ DE COMPASIUNE

A primi compasiune de la ceilalţi este o dorință umană, care dăruieşte
viață. Trăim într-o lume plină de multiple probleme; boli, sărăcie, familii
care se luptă, dezastre naturale, război și probleme sociale. Nu le putem
schimba pe toate, dar, dacă fiecare dintre noi am răspunde, chiar şi puțin,
cu o bunătate generoasă, dacă am fi pline de compasiune, s-ar schimba
întreaga lume.
Compasiunea noastră îi face pe oamenii din jurul nostru să se simtă
văzuți, iubiți și înțeleși, în același mod în care Cristos a permis tuturor
celor pe care i-a întâlnit să se simtă.
Când Maria Ward a început călătoria prin Europa, deschizând școli și
sprijinind fetele, a luptat și a avut foarte puțini bani. Din scrisorile ei
aflăm că, chiar și în asemenea vremuri foarte dificile, Maria Ward se
gândea cu o imensă bunătate și grijă la cele din comunitatea sa și la cei
care se luptau.

Maria Ward a fost încarcerată. Era deseori foarte bolnavă. Acum, Maria
Ward este cu Isus – iubitul inimii sale - în ceruri.
Maria Ward, cea plină de compasiune. Punctul ei forte era puterea de a
suferi cu ceilalți, de a ajuta comunitatea. Nu era interesată să devină
celebră sau confirmată în munca ei. A-i înțelege pe frații și surorile ei, în
lumina suferințelor lor, a fost modul ei de a fi pentru toți un alt Cristos.
Maria Ward avea o inimă plină de compasiune, care se mistuia de dorinţa
de a împărtăși lumina lui Dumnezeu cu toți cei pe care i-a întâlnit.

“Dumnezeu este suficient de bogat pentru noi toţi.”
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Unde anume trebuie să permit compasiunii să joace un rol
decisiv în viața mea?

Ce mă împiedică să-mi exprim compasiunea față de
persoanele pe care le evit?

Prietenii Mariei Ward, Albania
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Ziua 8 – 30 ianuarie 2020
MARY WARD - ŞI CEI MARGINALIZAŢI
Maria Ward a murit în pace la 30 ianuarie 1645. La acea vreme, în Anglia,
înmormântarea catolicilor era foarte dificilă. Însoțitoarele Mariei au găsit „o curte a unei
mici biserici, unde administratorul era suficient de cinstit pentru a fi mituit. Acest slujitor
era Pastor anglican în satul Osbaldwick, în apropiere de Heworth. Pe piatra ei de
mormânt, putem citi această inscripție:
“A-i iubi pe săraci, a persevera în aceasta, a trăi, a muri şi a învia cu ei, era tot ceea ceşi dorea Maria Ward, care a trăit 60 de ani şi 8 zile, murind la 20 [sic] ianuarie 1645.”
Alegând modelul oferit de Isus pentru a promova relația cu lumea, o relaţie care nu era
bazată pe dominare, ci pe demnitate și dreptate, Maria Ward a ales să răspundă voinței
divine a lui Dumnezeu cu focul iubirii. „A-i iubi pe săraci… a trăi, a muri și a învia cu ei,
a fost ţelul Mariei Ward”. În ebraică, cuvântul „Avodah” înseamnă chemare, vocație și
slujire. Dar termenul de „Avodah” este folosit şi pentru rugăciune!
Maria Ward, „o contemplativă în acțiune”, a trăit acest „avodah” cu cei marginalizați, cu
cei excluşi social, în special cu femeile lipsite de educație, care era destinată strict
bărbaților. Avodah-ul ei a determinat-o să facă diferența, devenind o iubitoare a
Adevărului și o Realizatoare a Dreptăţii, experimentând relaţia profundă și solidaritatea
cu „excluşii” timpurilor ei.
Trăind într-o societate structurată ierarhic, Maria Ward a auzit chemarea de a se implica
în opere de caritate și dreptate spre „Slava lui Dumnezeu”. În acele vremuri, era unanimă
convingerea că femeile, viața și acțiunile lor erau nesemnificative. Ea a trebuit să
găsească o mare doză de curaj pentru a se angaja pentru respectarea drepturilor
persoanelor, indiferent de capacitatea lor
intelectuală, emoțională și socială sau fizică și
diferențele de gen. Unde a găsit curajul? Întradevăr, din credința ei, dar trebuie să subliniem
faptul că rădăcinile curajului ei proveneau și din
mediul familial. Se știe că familia Ward îi proteja
pe cei „excluşi” atunci când oferea adăpost
preoților catolici, care păstrau vie credința
catolică în Anglia. Ea provenea dintr-o familie în
care femeile erau curajoase și generoase: bunica
maternă a Mariei, doamna Ursula Wright a
îndurat paisprezece ani consecutiv închisoarea
pentru credința ei. Maria Ward a putut să-și
rememoreze amintirile din perioada în care
bunica Ursula obișnuia să dea pe ascuns bani și
mâncare întemniţaţilor catolici; în familia ei erau
femei care au fost promotoare ale schimbării
sociale, pentru toți cei care aveau nevoie de
respect, de solidaritate, de sprijin. Maria Ward sa angajat să ofere educație fetelor din toate
straturile sociale.
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Avodah-ul ei a determinat-o să fie alături de „hărțuiţii” vremurilor ei, și să „Ia pe
aceleași ale Societății” (iezuiții). Misiunea ei a fost, cu siguranță, o transformare radicală
pentru vremea ei, dar și o schimbare, care a făcut să devină o exclusă printre cei excluşi,
o marginalizată printre cei marginalizați. Maria Ward a cunoscut intimidarea verbală
[bullying] - fiind etichetată, împreună cu însoțitoarele ei, ca „fete galopante”, o aluzie
sexuală deplasată, care le-a afectat reputația; la 13 ianuarie 1631, Decretul papal al
reprimării, sub pontificatul Papei Urban al VIII-lea a folosit cuvinte dure și grele, la
adresa Institutului Mariei Ward, considerându-l o otravă periculoasă care trebuie
suprimată, pentru că are: „... activităţi care nu se potrivesc sexului și caracterului lor slab,
modestiei feminine și, în special, virtuţilor fecioarelor”, condamnând astfel aceste femei,
doar pentru că erau femei și, prin urmare, erau considerate că aveau o capacitate
intelectuală inferioară.
“A trăi, a muri și a învia împreună cu ei”. Hărţuită, marginalizată, Maria Ward a
înfruntat cu curaj suprimarea. Atunci când Decretul papal a condamnat-o la închisoare,
ea a acceptat cu curaj, cu credință, rugându-le pe prietenele ei, în scrisorile redactate cu
zeamă de lămâie, să continue să fie „vesele”. În fața tuturor pornirilor duşmănoase, a
continuat să se încreadă în dragostea lui Dumnezeu, în mod deosebit, în perioadele de
suferinţă și persecuție. Ea a făcut diferența, devenind diferența: cea care promovează
pacea și respectul, trăindu-și dăruirea până la sfârșit, “propăşind” în iubire faţă de toți cei
marginalizați, cu „Isus Cel marginalizat”.

Avodah-ul Mariei Ward este şi „avodah-ul” tuturor celor care se pun la
dispoziţia slujirii poporului lui Dumnezeu, al celor care-şi dezvoltă sensibilitatea
și recunosc nedreptățile timpului actual. Angajamentul nostru plin de
compasiune în operele de caritate și dreptate în viețile, în familii noastre, la nivel
local și global, permit să dăm mărturie despre iubirea extraordinară a lui
Dumnezeu pentru și alături de excluşii tuturor timpurilor. Fii tu diferența în
contextul în care trăieşti, fă diferența în orice formă de slujire a lumii și a întregii
umanității.
Avodah-ul Mariei Ward este un „avodah” pentru toți prietenii ei, pentru cei consacraţi,
dar şi pentru laici, ca să nu rămână pe mal, ci să înainteze în larg” (Lc 5, 4), să creadă în
chemarea lor în misiune și să meargă până la punctul cel mai îndepărtat punct, la
periferie, depăşind toate graniţele... Fie ca inimile noastre să exploreze și să ajungă la noi
orizonturi, ridicându-se cu iubire și perseverenţă pentru excluşii vremurilor noastre,
întrucât: „este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și să nu te străduieşti să-I răspândești

gloria.”

În curtea Colegiului Loreto College Port-Louis, din Mauritius, avem un joc
numit: „La marelle de Maria Ward” «Şotronul Mariei Ward». Acesta reprezintă
viața fondatoarei noastre. Un pătrat conține cercuri deschise, marcat cu un semn
de întrebare: ne extindem pentu a ajunge la cei care se află la periferii, la cei
marginalizați? Aceeași chemare ne este adresată și nouă astăzi.

Francesca Salva – Prietenii Mariei Ward, Mauritius
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