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BEVEZETÉS 
 

Mary Ward Intézetének 1609-es indulása óta sok nőt inspirált 

az ignáci elhívás megértése Jézus küldetésére. Több ezer 

fogadalmas nő, munkatárs és barátnő volt, akik a maguk 

módján mindannyian a Mary Ward-karizmát vitték a saját 

szolgálati környezetükbe - nem kevésbé igaz ez az alapítókra.  
 

A Teresa Ball 2022-es bicentenáriumi évében arra kérjük 

Önöket, hogy gondoljanak erre az ír nőre, aki az Intézet 

Loretó ágának kezdeményezője volt, és adjanak hálát érte. 

Ennek tudatában arra hívjuk önöket, hogy gondolkodjanak el 

Mary Ward és Teresa Ball kapcsolatáról. Bár személyesen 

soha nem találkoztak, mivel kétszáz év különbséggel 

születtek, tudjuk, hogy Teresa Ball vitte el Mary Ward 

Intézetét Írországba, majd azon túl a világ öt kontinensére.  
 

Akik kevésbé ismerik Teresa Ball történetét, azoknak talán 

segít, ha tudják, hogy 9 éves gyermekként írországi ott-

honából a York-i Bar konventbe küldték, hogy katolikus 

nevelésben részesüljön. Egyik életrajzírója, Forristal (1994) 

elmeséli, hogy amikor megérkezett, idősebb nővére, Anna 

Mária fogadta, aki maga is az iskola tanulója volt, de éppen 

készült hazatérni, mivel tanulmányai a végéhez közeledtek. 

Anna Maria bölcs szavakat mondott Teréznek, amelyekhez a 

családjától való elszakadás évei alatt végig ragaszkodni 

tudott... ‘Keressétek előbb Isten országát... Micsoda rendkívüli 

ajándék, amit egy idősebb testvér adott a fiatalabbnak: egy 

evangéliumi szakasz, amely Terézben megmaradt, és egész 

életében támogatta őt. Hasonlóképpen gondolhatunk arra, 

hogy Mary Ward egy életre szóló kegyelmi ajándékot adott 

nekünk, amelyet hivatásának keresése közben kapott Istentől, 

amikor megértette, hogy nem a Szent Klára-rend tagja kell, 

hogy legyen; ‘valami mást kell tennem …’. Ez a ‘valami más’, 

az Intézet alapító kegyelme, talán benne van a ‘Keressétek 
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Emlékszünk Mary Ward mondására: ‘Istennek mindenhez 

megvan a maga ideje’. Most van itt az ideje, hogy EGYek 

legyünk, és milyen gazdag szövetet fogunk alkotni, ha eggyé 

válunk. 

Pat Robb CJ nővér - Angol Tartomány 

 

Teresa Ball első megjelent [1879-es dublini] életrajzában a 

szerző, Rev. William Hutch D.D. így ír Teresa Ballról: "Soha 

nem fáradt bele, hogy a zsoltáros szavait ismételgesse nekik [a 

nővéreinek]: ‘Milyen jó és kellemes dolog, hogy a testvérek 

egységben’ élnek.” 

Első látásra ez vonatkozhat a közösségen belüli életre, de 

Teresa Ball gondolhatott az általa Írországban és külföldön 

alapított házakra is, amelyek kiváltak a Rathfarnhammel való 

egységből, valamint a Loreto Convent St Stephen's Green és 

Rathfarnham közötti fájdalmas szakadásra 

Mindig is voltak küzdelmek az eggyé válásért és az unióért 

Mary Ward Intézetének mindkét részében, kezdve Praxedes 

nővérrel és támogatóival 1619-ben Liège-ben. Ők megpróbálták 

meghiúsítani Mary Ward elképzelését az intézetről. Az Eggyé 

válást érintő problémák az évszázadokon keresztül egészen 

napjainkig tartottak. Minden korban volt sok nővérünk, akik 

vágyták az Eggyé válást és dolgoztak érte. Úgy tekinthetünk 

rájuk, mint a ‘tanúk felhőjére’, amely körülvesz bennünket, 

miközben futjuk ‘az előttünk álló versenyt’ [Zsid. 12.1], 

nevezetesen az EGGYÉ VÁLÁST. 

Sr Magdalen O’Neill IBVM – Angol Tartomány 

 

Mivel tudom gazdagítani az Eggyé válás folyamatát?  
Milyen adottságokkal, tehetségekkel, tapasztalatokkal 
rendelkezem? 
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8. nap: 2022. január 30. 

 

 

Téma:  EGGYÉ VÁLÁS ÉS A JÖVŐ 
 

 

‘Bárcsak mind itt lennének.’     
        Mary Ward 
 
‘Minden dolog közül az idő a 
legértékesebb.’  
                                 Teresa Ball 

 

‘Mit tettem Krisztusért, mit teszek Krisztusért, mit fogok tenni 

Krisztusért?’ - szavak Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlataiból, 

amelyek gyakran hangozhattak el Mary Ward és Teresa Ball 

ajkán. Ezek a szavak mindannyiunk számára különböző 

kihívásokat, talán különböző veszélyeket is jelentenek, és 

különböző készségeket igényelnek, amikor a világ különböző 

részein próbáljuk élni az életünket. 

 

Életem során abban a csodálatos élményben volt 

részem, hogy különböző afrikai országokban 

dolgozhattam. Számos IBVM nővérrel találkoztam 

találkozókon, amikor az ír jótékonysági szervezetnek 

dolgoztam. Először Noelle nővérrel egy tanzániai 

menekülttáborban találkoztam, ahol ő a Jezsuita 

Menekültügyi Szolgálatnál dolgozott. Meglátogattam 

azokat a házakat, ahol a nővérek éltek, és örömmel 

láttam Mary Ward portréját.  Itt olyan helyek voltak, ahol 

otthon éreztem magam, és ahol egyek voltunk. 
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előbb Isten országát’ szavakban [és Teresa Ball hivatásának 

mottójában is, amely a kétszázadik évfordulót jelzi:]  

‘Az Úr kegyelmeiről énekelek mindörökkön örökké".  
 

A közelgő imahét hátteréül oly módon javasoljuk az 

elmélkedéseket, ahogyan azt Szent Ignác a 

Lelkigyakorlatokban, mint imamód írja le. A kiindulópont lehet a 

nyitott kör (Festett Életrajz 22-es kép), mint ‘hely kialakítása’, de 

ebben az esetben képzeljünk el egy Lélek által vezetett nyitott 

kört Mary Warddal, Teresa Ballal és saját magunkkal, valamint 

kortársainkkal.  Miközben velük együtt elfoglalod helyed, milyen 

beszélgetések alakulnak ki köztetek?   
 

Imareflexióitok támogatására Mary Ward és Teresa Ball egy-

egy mondását választottuk ki minden napra. Ezek megfelelnek 

a hét dinamikájának: elindulni mások felé és még tovább, hogy 

a ‘valami más’ testet ölthessen a mi időnkben. A mondásokat 

azért választottuk, hogy felfedező utunkon bátorítsanak 

bennünket, mint egyetlen Mary Ward családot. Ez a jelentős év, 

2022, nemcsak Teresa Ball kétszázadik évfordulója, hanem 

magában hordozza a lehetőségét annak a fontos lépésnek is, 

hogy az Intézet két megmaradt ága Eggyé váljon. 
 

Sr Marion Bettenworth CJ - Angol Tartomány 

Sr Jen Bromham IBVM - Angol Tartomány 

Sr Anne O’Dwyer IBVM - Ír Tartomány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. nap: 2022. január 23. 

 

Téma:  AZ ÚT KEZDETE -  A HÍVÁS 
 

‘Teljesen világosan és kimondhatatlan 
bizonyossággal tudtam . . . valami 
másra kaptam küldetést, ami 
összehasonlíthatatlanul jobban szolgálja 
Isten dicsőségét.’              Mary Ward 
 
‘Keressétek előbb Isten Országát és   
Igazságát, és minden más megadatik 
nektek.’                          Teresa Ball 
 
 

Mary Ward 1585-ben született az angliai Yorkshire-ben, egy az 
anglikán egyházzal szembeszegülő családban. Ebben az 
időben a katolikusok arra kényszerültek, hogy titokban 
gyakorolják hitüket. Már kora gyermekkorában érezte, hogy 
Isten hívja őt a szerzetesi életre, és évekig nagy belső kétségek 
gyötörték, hogy Isten milyen választ vár tőle. Idővel rájött, hogy 
elhívása az, hogy mások szolgálatán keresztül Isten nagyobb 
dicsőségére munkálkodjon, és ez ‘valami más’ volt. 
 
Ennek az új útnak jellemzője a Szabadság, az Igazságosság és 
az Őszinteség erényei voltak, annak az ‘egyedülálló 
Szabadságnak az erénye, amely mindent Istenre tudott 
vonatkoztatni’. Ez az alapítás vezette nővéreit a kornak 
megfelelő szolgálatokhoz, azaz a lányok és nők neveléséhez és 
a katolikus hitért végzett munkához, nyitottsággal mindenre, ami 
a kornak megfelelő.  Mária nagy gondja volt annak felismerése, 
hogy tagjai hogyan tudják harmonikusan összekapcsolni az 
Isten iránti szeretetet és Krisztus szoros követését a mások 
iránti aktív, szeretetteljes szolgálattal. Ez a küldetése ma is 
folytatódik Intézetében szerte a világon. 
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társadalomban, amelyet megsebzett a jelenlegi világjárvány, a 

közöny és individualizmus jellemezte világban válaszolnunk kell 

az isme-retlenre, ahogyan Mary Ward és Teresa Ball tették a 

maguk idejében.  Azzal, hogy odafigyelünk korunk valóságára, 

és megtestesülünk azokon a helyeken, ahol élünk, 

legyőzhetünk minden félelmet. 

A saját helyi egyházközségünkben, Madridban egy 

másik nővérrel együtt szolgálunk a lakóhelyünkhöz 

közeli bevándorló fogvatartási központ (CIE) 

fogvatartottjainak. Ez a hely a legelutasítottabb 

embereknek a helye, akiknek egyetlen bűne az, hogy 

nincsenek okmányaik. Senki sem illegális emiatt. 

Ezért ezeknek a központoknak, ahol az ott lévőknek 

kevesebb emberi joguk van, mint a börtönök 

lakóinak, nem szabadna többé létezniük. Hitben és 

reményben haladunk előre, felvállalva az ismeretlent, 

tudva, hogy Isten szeretete mindig elkísér bennünket, 

miközben közösségünk legszegényebb és 

legkiszolgáltatottabb tagjait szolgáljuk. 

Végezetül, az alábbi dal szavai tükrözik jelenlegi érzéseimet: 

 "Még mindig annyi lábat kell megmosni. 

 Még annyi sötétség van, amit be kell világítani, 

 annyi láncot kell megtörni, 

 Kenyér és bor akarok lenni." 
 

Milyen személyes vagy intézményi nehézségek 
akadályoznak meg abban, hogy felvállaljam azokat a 
kihívásokat, amelyeket a Lélek kér ma tőlem? 
 

Azzal a meggyőződéssel tekintek-e a jövőbe, hogy a 
szeretetnek erősebbnek kell lennie a félelmeknél és más 
nehézségeknél? 

Sr Louise Latin IBVM - Spanyol Tartomány 
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7. nap: 2022. január 29. 
 

Téma: AZ ISMERETLEN FELVÁLLALÁSA 
 

‘Isten szeretete olyan, mint a tűz, 
amelyet elzárni nem lehet, mert 
lehetetlen Istent úgy szeretni, hogy 
közben ne fáradoznánk dicsőségének 
terjesztésén.’                      Mary Ward 
 

‘Menjetek és lobbantsátok lángra a 
világot Isten szeretetének tüzével.’ 
                         Teresa Ball 

 

Azok, akik szeretnek és érzik magukban Isten szeretetének 

tüzét, nem félnek semmitől, mert tudják, hogy Isten kezében 

vannak. Minél inkább növekszünk az Istennel való 

bensőséges kapcsolatunkban, annál könnyebb legyőzni a 

félelem minden formáját, és annál könnyebb nyitottnak lenni a 

Lélek meglepetéseire a mindennapi életünkben, és reagálni 

mások szükségleteire. 
 

Jézus gyakran emlékeztet bennünket az evangéliumokban: 

"Ne féljetek". Tudja, hogy az élet és az élet értelmes megélése 

iránti elkötelezettség sok nehézséggel, kihívással és 

félelemmel járhat. A félelem eluralkodhat rajtunk, amikor az 

isme-retlennel szembesülünk, de nem vagyunk egyedül. Isten 

szerető Atya, aki, hisszük, hogy gondoskodik a legkisebb 

teremtményeiről is, és bizonyára gondoskodik rólunk, 

gyermekeiről is. 
 

Ma, az Intézet tagjaiként Isten arra kér minket, hogy tegyünk 

még egy lépést, hogy ne hagyjuk kihunyni a szeretet tüzét.  

Ebben a világban, amelyben egy világjárvány közepette élünk, 

migránsok tömegeivel, gazdasági káosszal, olyan   
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Teresa Ball 1794-ben született egy 
selyemkereskedő családban Dublinban, 
és a Bar konventbe küldték, hogy 
katolikus nevelést kapjon. Amikor Teresa 
kétszáz évvel ezelőtt Yorkból visszatért 
Írországba, Írország éppen kilábalóban 
volt az évszázados elnyomás alól, és 
szükség volt katolikus iskolákra.  
 
Valójában Mary Ward és Teresa Ball élete hasonló, hiszen 
mindketten csónakba ülve és mély vízben evezve indultak el: 
egyikük St Omerbe, másikuk Yorkba, nem tudván, hová viszi 
őket kockázatvállalásuk és hitük. Mégis mindketten felismerték 
a maguk idejében a leányok nevelésének és a hit 
gondozásának szükségességét. Teréz készen állt arra, hogy 
elvállalja ezt a fontos feladatot, először Írországban, majd 
világszerte.  
 
Teresa Ball és Mary Ward társai ma és a jövőben is folytatják,  
hogy új utakat találva válaszoljanak Isten hívására a bátorság 
szellemében, a határok átlépésével, és azzal, hogy oda 
mennek, ahol a legnagyobb a szükség. 
 
 
A Jézussal való napi találkozásunk eredményeként 
értékeljük-e saját tehetségünket és a változás felé 
irányít-juk-e energiánkat? 
 
Megmutatja-e életünk ma Isten dicsőségét és inspirál-e 
másokat arra, hogy használják ajándékaikat a 
szolgálatban és szeretetben ? 
 
 

Sr Philomena Dowd IBVM & Siobhan Murphy – Ír Tartomány 
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2. nap: 2022. január 22. 

 

Téma:  BENSŐ HARC -  AZ ELŐRE VEZETŐ ÚT  

  FELISMERÉSE 
 

 

‘Ami bensőleg zavar és nyugtalanná 
tesz, az nem Istentől származik, akinek 
Lelke mindig szabadságot és nagy békét 
hoz magával.’                   Mary Ward 
 
‘Isten a világosságot szereti; az ellenség, 
az sötétség, ami a lelket zavarja, az    
nem Istentől való.’   

                         Teresa Ball 
 
Mindannyian hoztunk már fontos döntéseket életünk során. 

Például azt, hogy belépünk egy szerzetesrendbe, vagy 

megváltoztatjuk életünk irányát. A végső döntésig vezető út 

hosszú lehet. Visszatekintve tisztán láthatjuk, hogy Isten hogyan 

vezetett bennünket az úton egy olyan döntéshez, amely békét 

hoz számunkra. Meg tudjuk nevezni, mi vezetett minket 

Istenhez az út során, és hol tettünk kitérőt. Mary Wardnak és 

Teresa Ballnak is sok döntést kellett meghoznia az életében és 

az ignáci megkülönböztetés segítségével jutottak szabadságra 

és békére.  

 

A nagy életdöntések mellett sok apró döntést kell 

meghoznunk a mindennapokban. Ez az a terület, ahol a 

lelkiségünk segíthet és irányíthat minket. Én (Katharina 

Maria) egy pszichiátriai kli-nikán dolgozom. Folyamatosan el 

kell döntenem, hogy az egyes betegek mennyi figyelmet 

kapnak tőlem. Az egyes betegek szükségletei mellett az is 

fontos, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, és 
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mert az Úr megígérte nekünk: "Veletek vagyok minden nap, a 

világ végéig". (Mt.28.20) 

 

Nemde ez a legnagyobb ajándék, amit Mary Ward és Teresa 

Ball ránk hagyományozott, hogy Isten az akadályokat szeretetet 

adó, életet elősegítő lehetőségekké tudja változtatni? Az biztos, 

hogy sem az életük, sem a korszak nem volt rózsás. Egy 

vallásháborúkkal, járványokkal, üldözésekkel, 

bizonytalanságokkal és személyes kétségekkel - külső és belső 

akadályokkal - teli világban kellett végigjárniuk a keresztutat és 

viselniük a töviskoronát. Az Úrba vetett rendíthetetlen 

bizalmuknak köszönhetően azonban képessé váltak arra, hogy 

példátlan módon válaszoljanak ezekre az akadályokra, és 

változást hozzanak a koruk világában. 

 

Alapítóinktól inspirálva és a Szűzanyával együtt mi is helyezzük 

minden akadályunkat a kereszt lábához, hogy Isten az Ő 

szeretetének és könyörületének forrásává változtassa őket 

ebben a világban. Imádkozzunk Szent Pállal együtt, hogy bár 

mindenféle akadályoknak vagyunk kitéve, soha ne keseredjünk 

el; lehet, hogy nem látunk kiutat, de soha ne essünk kétségbe; 

lehet, hogy körülfog és üldöz minket a sötétség, de soha ne 

szakadjunk el a Fénytől. 

 

Melyek azok a külső és belső akadályok, amelyekkel ma 
egyénként és közösségként szembesülünk életünk és 
küldetésünk során? 
 
Hogyan tudjuk ezeket az akadályokat kairosz 
eseményekké, Isten szeretetének és kegyelmének forrá-
sává változtatni az Ő segítségével?  
 

Sr Vinita Mazhuvancherry CJ – Nepál 
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6. nap: 2022. január 28. 

 

Téma: AKADÁLYOK AZ ÚT SORÁN 
 

‘Készüljetek fel arra, hogy sok 
nehézségen kell keresztülmennetek; 
soha ne próbáljatok elmenekülni 
attól, amit Megváltónk oly kész-
ségesen magára vállalt..’     
            Mary Ward 
 

‘Ha Isten kedvét leli bennünk, milyen 
szükséghelyzetre kell válaszolnunk, 

        ha az egész világ ellenünk van?’                
Teresa Ball 

 

Életünk és küldetésünk mindig tele lesz mindenféle 

akadályokkal. Néhány akadály, mint például a Covid-19 

világjárvány, politikai zűrzavar, gazdasági recesszió, 

természeti csapások, háborúk és viszályok, szeretteink 

elvesztése, ezek mind külső akadályok számunkra; ritkán van 

befolyásunk felettük. Mások, mint például az önszeretet, az 

önakarat és az önérdek, belső akadályok; ezekről mi 

dönthetünk. Akár külső, akár belső, akár irányíthatjuk őket, 

akár nem, minden akadály kairosz-eseménnyé, sőt a 

kegyelem forrásává változtatható. 

 

Minden akadály a kegyelem forrásává válik, ha elfogadjuk és 

egyesítjük őket a látszólag legnagyobb akadállyal, amelyet a 

világ valaha is látott, de amely megajándékozott minket az 

üdvösséggel. Nevezetesen Urunk szenvedésével és halálával. 

Egy ilyen Eggyé válásban felfedezzük, hogy minden 

akadályunkban az Úr még mindig önmagát adja áldozatul; 
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hogy a döntésem milyen jelzést küld a többi betegnek. Én 

(Nathalie) egy plébánián dolgozom, és gyakran kell 

döntéseket hoznom a plébánián élő különböző emberek 

ellentétes vagy egymásnak ellentmondó véleménye alapján. 

Mindannyian azt állítják, hogy döntéseiket a hitükre 

alapozzák. Hol lehet megtalálni Isten hangját a sok hang 

között?  

 

A megkülönböztetés ellenére nem mindig döntünk helyesen. 

Ferenc pápa az ignáci év alkalmával megfogalmazott 

üzenetében hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés nem 

jelenti azt, hogy mindig sikerrel járunk a kezdetektől fogva. 

'Inkább navigálásról van szó, arról, hogy legyen egy iránytűnk, 

amellyel elindulhatunk a sok kanyarral és fordulattal teli úton, és 

hagyjuk, hogy mindig a Szentlélek irányítson minket, aki az 

Úrral való találkozásra vezet bennünket'. Más emberek, akikkel 

útközben találkozunk, útjelzők lehetnek, akik által Isten szólni 

akar hozzánk. Érdemes keresni az ilyen útjelzőket, még ott is, 

ahol talán nem számítunk rájuk, mondja a pápa. 

 

Mary Ward és Teresa Ball olyan döntéseket hoztak, amellyekkel 

az életükön túlmutató hatást értek el. Ma megpróbáljuk megélni 

az ő víziójukat. Ennek során érdemes bátran előre haladnunk, 

és irgalmasnak lenni önmagunkhoz, ha egy döntésünk nem 

bizonyul helyes útnak. Bízhatunk abban, hogy Isten mindenből, 

amit átadunk neki, valami jót tud kihozni. 

  

Hol kell döntéseket hoznom a mindennapi életemben, és 
mi segít abban, hogy megkülönböztessem, melyik Isten 
hangja a sok hang között? 
Hol tapasztalok meg másokat útjelzőként a jó döntéshez 
vezető ösvényen?  

 Sr Katharina Maria Bald CJ, Sr Nathalie Korf CJ -                                        

Közép-Európai Tartomány/Németország 
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3. nap: 2022. január 25. 

 

Téma:  ÚTJELZŐ TÁBLÁK 
 

‘Boldogságunk, biztonságunk és 
intézetünk fejlődése ... abban áll, hogy 
nyitott és szabad utunk van a 
Mindenható Istenhez, akitől erőnk, 
világosságunk és védelmünk származik.’ 
                                 Mary Ward 
 
‘Szívednek csendben kell lennie, hogy 
meghallja a Szentlélek suttogását.’ 

Teresa Ball 
 

Mary Ward kegyelemmel teli szavai: ‘Intézetünk boldogsága, 

biztonsága és fejlődése ... abban áll, hogy nyitott és szabad 

utunk van a Mindenható Istenhez, akitől erőnk, világosságunk 

és védelmünk származik’, mindannyiunk számára igaz; de 

különösen azok számára, akik talán nem tudják, mi a 

szabadság, akik mindenféle értelemben börtönben és 

rabságban élnek. 

 

A melbourne-i ifjúsági börtön lelkészeként 

megkértek, hogy segítsek a karácsony estén 

megrendezésre kerülő pásztorjátékban. Körülbelül 

tíz fiatalember csatlakozott hozzánk, mindannyian 

13-18 év közöttiek voltak. Miközben elmeséltük 

nekik a születéstörténetet, jelmezeket osztottunk ki: 

angyalszárnyakat, Mária és József jelmezét, a 

pászto-rokét, és sikerült találnunk egy hiányzó karú 

babát is. Ő lett a mi Kisjézusunk. A fiúk izgatottan 

kezdtek el öltözködni. A Máriának öltözött fiú 
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Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a küldetésben, először is 

nyitott elmére van szükségünk, azaz arra, hogy értelmesen 

figyeljünk arra, amit hallunk vagy látunk. Az ítélkezés hangja 

azonban blokkolhatja elménket, megakadályozva, hogy 

kreatívak és jelenlévők legyünk mások számára. 
 

Másodszor, nyitott szívre van szükségünk, ami a másokkal való 

együttérzés, az érzelmeinkkel való kapcsolat és a különböző 

kontextusokra való ráhangolódás képességét jelenti. A cinizmus 

hangja blokkolhatja a nyitott szívet azáltal, hogy érzelmileg 

távolságtartóvá tesz minket, és elveszítjük sebezhetőségünket. 
 

Harmadszor, nyitott akaratra van szükségünk, ami azt a 

képességet jelenti, hogy kapcsolatba kerüljünk autentikus 

célunkkal és hiteles önmagunkkal, hogy tudjunk elengedni és új 

életet befogadni. A félelem hangja megakadályozhatja, hogy 

hajlandóak legyünk elengedni és feladni a biztonságunkat. 
 

A küldetés a mindennapi életemben arról szól, hogy 

megkülönböztetem, mi Isten akarata, és a lehető legjobban 

teszem meg azt, nem a sikerre, hanem arra összpontosítok, 

hogy Istennek tetsző legyek. Ez azt jelenti, hogy megtalálom 

Istent mindenben, amit teszek, és azokban az emberekben, 

akikkel találkozom. Arról szól, hogy felfedezem a tehetségemet, 

és meglátom, hogyan és hol tudom a legjobban kamatoztatni az 

adottságaimat, továbbá, hogy elfogadom a korlátaimat is. Ez 

nem valami olyan dolog, ami odakint van. Ez a mindennapok 

valósága. 
 

Hogyan értelmezem én a küldetést?   
 
Milyen attitűdöt vagy attitűdöket kell megváltoztatnom 
ahhoz, hogy hatékonyabb legyek a küldetésemben? 
 

Sr Rosaline Ng’ang’a  IBVM – Zambia 
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5. nap: 2022. január 27. 

 

Téma: A KÜLDETÉS 
 

‘Szolgáljátok Istent nagy szeretettel és a 
gondolkodás szabadságával.’    
                   Mary Ward 
 
‘Szerető Atyánk látja minden 
gondolatunkat, szavunkat és tettünket, és 
megadja nekünk mindazt, amire 
szükségünk van ahhoz, hogy teljesítsük  

       akaratát.’         Teresa Ball 
 

A huszonegyedik században feltehetjük magunknak a kérdést: 

mi a küldetés? Át kell kelnünk a tengeren? Valami hősies tett? 

Az, hogy másokért teszünk valamit? Vagy hogy éjjel-nappal 

elfoglaltak vagyunk? 
 

A küldetés Isten Országának vagy másképpen fogalmazva az 

Ő Királyságának megvalósítása a földön. Isten akaratának 

megvalósításáról van szó, itt és most, a lét és a cselekvés 

által. Küldetés ott van, ahová a lábunk lép, mert Isten Országa 

közöttünk van. Ez azt jelenti, hogy megtestesülünk, hogy 

átalakítsuk a világot azáltal, hogy az átalakulás katalizátorává 

vagy kovászává válunk. Azt jelenti, hogy Isten szavának élő 

exegézise vagyunk. Ez a mások iránti önfeláldozó szeretet. 
 

Ma arra vagyunk meghívva, hogy az ad gentes, azaz az 

emberekért végzett küldetésből az inter gentes, azaz az 

emberek között vagy az emberekkel együtt végzett küldetés 

felé mozduljunk el. Isten népével együtt kell gondolkodnunk, 

hogy felfedezzük, mik a tényleges szükségleteik, hogy 

hatékonyan tudjunk válaszolni rájuk. 
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megfogta a félkarú babát, és simogatni kezdte, 

gyengéden beszélt hozzá. Ott a fiatalok nevetésre, 

boldogságra, biztonságra és fejlődésre leltek. Ott 

találtam fényt, erőt és védelmet, ott hallottam Jézus 

suttogását, aki megosztotta velük a cellát. Azon a 

napon útjelzőkké váltunk egymás számára, akik 

kísérjük egymást az úton.  

 

Milyen csodálatos lenne, ha minden ember tudná, hogy nyitott 

és szabad útja van a szerető Istenhez! Nyitott hozzáférés egy 

olyan Istenhez, aki annyira el van foglalva azzal, hogy 

gyönyörködjön a létezésükben, hogy a Szentlélek suttogása a 

Teremtő és a teremtett lény, a Szerető és a szeretett lény 

közötti életteli párbeszéddé válik. Egy lehetőségekkel 

elárasztott világban a jelzőtáblák nélkülözhetetlenné válnak 

ahhoz, hogy megkülönböztessük azt, ami életadó. Ahhoz, hogy 

ez megtörténhessen, arra vagyunk meghívva, hogy vonuljunk 

vissza oda, ahol mély csendben lehetünk: ‘Szívednek csendben 

kell lennie, hogy meghallja a Szentlélek suttogását’.  (Teresa 

Ball) 

 

A jelzőtáblák Isten üzenetei, amelyek által azt mondja: ‘Veled 

vagyok!’. Néha az emberek csak erre vágynak, egy útjelző 

táblára az út mentén. Mary Ward úgy mutat rá Istenre, mint 

világosság forrására. Meg kell látnunk a jeleket, meg kell élnünk 

és meg kell osztanunk az evangéliumot azokkal, akiket 

elfelejtettek.  

 

Mary Ward társaiként hogyan oszthatnánk meg ezt az 
erőt, világosságot és védelmet, sőt, az örömhírt az egész 
teremtéssel? 
 

 
Jwan Kada IBVM noviciátus, Frances Tilly - Mary Ward Baráti Kör 

Sr Rachel McLoughlin IBVM - Ausztrália & Dél-Kelet Ázsia 
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4. nap: 2022. január 26. 

 
Téma:  A KÜLDÉS (SENDING OUT) 

 

‘Biztos vagyok benne, hogy Isten segíteni 
fog nekem és az enyéimnek, bárhol is va-
gyunk.’          
                                       Mary Ward 
 

‘Mindenesetre dicsőítsük Istent 
mindannyian .’  
                           Teresa Ball 

 

Mai világunkra mélyen rányomják bélyegüket azok az 

emberek, akik egyik helyről a másikra vándorolnak. Ennek 

okai: az éghajlatváltozás, háborúk, szegénység, korrupció 

vagy az olyan politikai rendszerek, amelyek visszaélnek az 

állampolgáraikkal . Ugyanakkor azt látjuk, hogy a 

nagyvállalatok egyik országból a másikba költöznek, hogy 

elkerüljék az adókat, vagy úgy gyártanak termékeket, hogy 

közben kevés pénzt fizetnek a dolgozóiknak. Az egész világ 

mozgásban van valamilyen okból kifolyólag, és ezek a 

mozgások egyike sem újdonság az emberiség történetében.  

 

Amikor erről a szorult helyzetről gondolkodunk, a 

Megtestesülésről szóló elmélkedés (ld. Szent Ignác lgy.) 

lehetőséget kínál arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a 

világunkban uralkodó nyomorúsággal. Azzal, hogy 

imádságban elképzeljük a Szentháromságot, amint lenéz az 

emberiségre annak minden aspektusában, a dicsőséges és a 

éppen romlott állapotokra egyaránt, növekedhet a "küldés" 

isteni és szentháromságos eredetű jelentésének megértése. A 

Fiú és a Lélek azért lesz elküldve a világba, hogy jelenvalóvá 

és hatékonnyá tegyék az Atya Szeretetét. 
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Képzeljük el Mary Ward válaszát a megtestesülésre: "Itt vagyok, 

engem küldj". Elképzelhetjük, ahogy Teresa Ball ezt az "igen"-t 

visszhangozta, amikor Yorkból Írországba vitte az Intézetet, 

majd amikor fiatal intézeti tagokat küldött Indiába, Mauriciuszra, 

Gibraltárra, Kanadába és Angliába. Mindkét nő abban a korban, 

amelyben élt, nemcsak arra összpontosított, amit tett, hanem 

arra is, hogy miért és hogyan teszi, amit tesz. Azok a nők, akik 

az évszázadok során az ő nyomdokaikba léptek, arra 

törekedtek, hogy oda küldjék őket, ahol a legnagyobb a 

szükség, nem igényelve különleges státuszt vagy szakértői 

tudást, hanem belülről kapcsolódva és együtt dolgozva azokkal, 

akiket szenvedés és igazságtalanság ért. Talán a mai elmél-

kedésekben felajánlott mondások támogathatnak minket, 

amikor elkezdjük megújítani az "igen"-t a "küldetésre", miközben 

felidézzük, hogy az elmúlt két évet a Covid-19 világjárvány által 

okozott szenvedés és küzdelem jellemezte. 

 

Mi, Mary Wardot követő nők, arra vagyunk hivatottak, hogy a 

Szentháromsággal maradjunk, hogy hagyjuk, hogy megérintsen 

bennünket a mai világ valósága, és hogy válaszoljunk Istennek 

életünk mindennapi kihívásain keresztül: Itt vagyok! Egy válasz, 

amely nem abból fakad, hogy meg kell változnunk, hanem 

abból, hogy hagyjuk, hogy megérintsen minket a szegények és 

a föld kiáltása. 

 

 

Hogyan hív Isten engem arra, hogy jobban odaadjam 
magam azoknak az embereknek vagy helyzeteknek, 
amelyekbe Ő helyezett? 
 
 
 

Sr Adina Bălan CJ – Latin-Európai Tartomány/Románia 


