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INTRODUCERE 
 

Încă de la începutul Institutului Mariei Ward, din 1609, multe 

femei au fost inspirate de înțelegerea chemării ignațiene a 

fondatoarei la misiunea lui Isus. Au existat mii de persoane 

consacrate, Asociate și Prietene, care au adoptat în propriile 

contexte de slujire carisma Mariei Ward – devenind prin modul 

lor, nu mai prejos [sau mai puțin de] fondatoare.  

În acest An Bicentenar al Teresei Ball, 2022, vă cerem, în 

mod special, să reflectaţi și să mulțumiți pentru această 

femeie irlandeză care a fondat Ramura Loreto a Institutului. În 

acest sens, vă invităm să reflectați la relația dintre Maria Ward 

și Teresa Ball. Deși știm că cele două nu s-au întâlnit 

niciodată, deoarece s-au născut la două sute de ani distanță 

de timp, la fel știm că Teresa Ball a dus Institutul Mariei Ward 

în Irlanda, iar apoi, dincolo de granițele ei, pe cele cinci 

continente ale lumii. 

Pentru cei care sunt mai puţin familiarizați cu viața Teresei 

Ball, ar putea să vă ajute să cunoașteți faptul că ea a fost 

trimisă de acasă, din Irlanda, la Bar Convent, în York, la 

vârsta de 9 ani, pentru a primi educație catolică. Unul dintre 

biografii ei, Forristal (1994), afirma că, la sosire, ea a fost 

întâmpinată de sora ei mai mare, Anna Maria, ea însăși elevă 

a școlii, dar care urma să se întoarcă acasă deoarece 

educația ei se încheiase. Anna Maria i-a încredinţat Teresei 

câteva cuvinte înțelepte pe care să le păstreze în anii cât va fi 

separată de familie: "...Caută mai întâi Împărăția lui 

Dumnezeu..." Ce dar extraordinar a unei surori mai mari să-i 

ofere mezinei un pasaj din Evanghelie, care avea să rămână 

cu ea și care urma să o susțină pe tot restul vieții. La fel, ne 

putem gândi la Maria Ward, la un har pe care ea l-a primit de-

a lungul vieții, în timp ce își examina vocația - că nu trebuia să 

facă parte din Ordinul Sf. Clara; ci "trebuia să facă altceva...". 

Acest "altceva", un har fondator al Institutului, este, conţinut 
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Ne amintim de cuvintele Mariei Ward, care afirma: "Dumnezeu 

are pentru toate timpul Său!"  Acum e timpul să devenim UNA și 

ce vitraliu/tapiserie superbă vom realiza împreună când vom fi 

UNITE. 
Sr Pat Robb CJ - Provincia Engleză 

 
In prima publicație biografică a Teresei Ball [Dublin, 1879] 

autorul Pastor William Hutch D.D. scria despre Teresa Ball: "Ea 

nu a obosit niciodată să le repete [surorilor ei] cuvintele 

Psalmistului: "Cât de bine și de plăcut este pentru frați să 

trăiască împreună în Unire!" 

 

La prima vedere, acest lucru s-ar putea aplica la viața 

comunitară, dar Teresa Ball se poate să se fi gândit și la casele 

pe care le fondase în Irlanda și în străinătate, care se retrăgeau 

din unitatea/comuniunea cu Rathfarnham și la schisma 

dureroasă dintre Mănăstirea Loreto St Stephen's Green și 

Rathfarnham. 

Întotdeauna au existat lupte pentru unitate și Uniune în ambele 

părți ale Institutului Mariei Ward, începând cu anul 1609, când 

Sr. Praxedes și susținătoarele ei din Liège au încercat să 

submineze viziunea Mariei Ward privind Institutul ei. Problemele 

care ating Uniunea au continuat de-a lungul secolelor, până în 

zilele noastre. Multe din surorile noastre, din toate timpurile, au 

visat și au lucrat pentru Uniune. Le putem considera: "ca o 

mulțime de martori" care ne înconjoară, acum când alergăm 

"cursa care ne-a fost pusă înainte..." [Ev 12,1] și anume 

UNIREA. 

Sr Magdalen O’Neill IBVM – Provincia Engleză  

Ce pot aduce eu în procesul de Unire, ce daruri, ce 
talente, ce experiențe?  
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Ziua 8: 30 ianuarie 2022 

 

Tema:  A MERGE ÎMPREUNĂ PĂȘIND  

              SPRE VIITOR  
 

 

"Dacă toate ar fi aici..."     
       Maria Ward 
 
"Timpul este mai prețios decât orice 
altceva."                      Teresa Ball 
 

 

 

"Ce am făcut pentru Cristos, ce fac pentru Cristos, ce voi face 

pentru Cristos?" - cuvinte din Exercițiile Spirituale ale Sf. 

Ignațiu de Loyola, care trebuie să fi fost frecvent pe buzele 

Mariei Ward și Teresa Ball. Pentru noi, toate, aceste cuvinte 

aduc provocări diferite, pericole diferite poate, și vor avea 

nevoie de abilități diferite pe măsură ce încercăm să ne trăim 

viața în  diferitele părți ale lumii. 

 

De-a lungul vieții, am avut experiența minunată de 

a lucra în diferite țări africane. Am întâlnit mai multe 

surori IBVM la întâlniri pe când lucram pentru 

Organizația Caritabilă Irlandeză Concern. Am 

întâlnit-o pentru prima dată pe Sr.Noelle într-o 

tabără de refugiați din Tanzania unde lucra pentru 

Serviciul Iezuit pentru refugiați. Am vizitat casele în 

care locuiau surorile și am fost încântată să văd un 

portret al Mariei Ward. Aici erau locuri în care mă 

simțeam ca acasă și toate eram ca un singur suflet. 

 

ii 

poate în cuvintele: "Căutați mai întâi Împărăția lui 

Dumnezeu" [și, la fel, a fost și motto-ul depunerii Voturilor 

Teresei Ball, care marchează Bicentenarul ei:]"Îndurările 

Domnului în veci le voi cânta!" 

Ca și cadru de referință pentru Săptămână de Rugăciune care 

urmează, vă propunem ca metodă de rugăciune contemplația 

imaginativă, așa cum a fost descrisă de Sf.Ignațiu în Exercițiile 

spirituale. Ca punct de plecare ar putea fi readucerea în 

memorie a Cercului deschis (VP 22) ca o "compoziție a locului" 

- dar, în acest context, să ne imaginăm un cerc deschis, condus 

de Duhul Sfânt, cu Maria Ward, Teresa Ball și cu voi, 

însoțitoarele timpului nostru. Pe când vă ocupați locul alături de 

ele, ce conversații se dezvoltă între voi?   

Am ales ca sprijin pentru reflecția zilnică o maximă a Mariei 

Ward și a Teresei Ball. Acestea corespund dinamicii acestei 

Săptămâni - a atinge granițele și a merge dincolo de ele - astfel 

ca, acel ‘altceva’ să se întrupeze în timpurile noastre. Aceste 

dictoane sunt alese pentru a ne încuraja în drumul nostru de 

redescoperire ca o unică Familiei a Mariei Ward. Acest an 

semnificativ, 2022, nu reprezintă doar Bicentenarul Teresei Ball, 

ci și posibilitatea unei mișcări importante în direcția unirii celor 

două Ramuri ale Institutului, care au rămas.  

 

 

Sr Marion Bettenworth CJ - Provincia Engleză  

Sr Jen Bromham IBVM - Provincia Engleză  

Sr Anne O’Dwyer IBVM - Provincia  Irlandeză 
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Ziua 1: 23 ianuarie 2022 
 

Tema:  ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI -       

              CHEMAREA 
 

‘‘Cu nespusă claritate și cu o certitudine 
de nedescris, mi s-a arătat … că pentru 
mine era destinat altceva, ceva cu care,  
spre mai marea Slavă al lui Dumnezeu, 
nimic nu se poate compara.‘‘ 
                                   Maria Ward  

 
 

‘‘Căutati mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu și Dreptatea ei, și toate 
celelalte vi se vor adăuga.‘‘ 

                                                      Teresa Ball                                                               
 

Maria Ward s-a născut într-o familie de credincioși dizidenți din 

Yorkshire, Anglia, în anul 1585, pe când credincioșii catolici 

erau nevoiți să-și practice credința în clandestinitate. Încă de la 

o vârstă fragedă, Maria a simțit că Dumnezeu o cheamă la viața 

consacrată și, ani de zile, ea se lupta cu mari îndoieli lăuntrice 

cu privire la modul în care Dumnezeu dorea ca ea să răspundă 

chemării Lui. Cu timpul, și-a dat seama că era chemată să 

lucreze spre cea mai marea Lui Slavă prin slujirea aproapelui, și 

că aceasta însemna să facă "altceva". 

Această nouă cale trebuia să fie marcată de trăirea virtuților 

Libertății, Dreptății și Sincerității - "o libertate unică care putea 

îndrepta totul spre Dumnezeu". Această Fundație le-a condus 

pe surorile ei spre slujiri adecvate acelor vremuri, adică educația 

fetelor și a femeilor, slujire în favoarea credinței catolice - cu 

deschidere față de toate lucrurile, corespunzătoare acelor 

timpuri. Marea preocupare a Mariei a fost de a discerne cum ar 

putea membrele ei să îmbine armonios iubirea față de 
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societăți rănite de pandemia actuală, de indiferență și 

individualism, trebuie să răspundem necunoscutului care apare, 

așa cum au făcut-o, la vremea lor, Maria Ward și Teresa Ball. 

Fiind atente la realitatea timpului nostru și dăruite cu totul în 

locurile în care trăim, putem depăși orice teamă.   

 

 În parohia noastră locală din Madrid, o altă soră și cu 

mine ne ocupăm de deținuții de la Centrul de Detenție 

pentru Imigranți (CIE) din apropierea casei noastre. 

Acesta este locul unde se află cei mai respinși dintre 

oameni, a căror singură crimă este că nu au acte. 

Nimeni nu este ilegal din acest motiv. De aceea, aceste 

Centre unde deținuții au mai puține drepturi decât în 

închisori, nu ar trebui să mai existe. Înaintăm cu 

credință și speranță, îmbrățișând necunoscutul, știind 

că iubirea lui Dumnezeu ne va însoți mereu când îi 

slujim pe cei mai nevoiași și vulnerabili din comunitatea 

noastră. 

 

Pentru a concluziona, cuvintele acestui cântec reflectă 

sentimentele mele actuale:  

"Mai există atâtea picioare pentru a fi spălate. 

 Mai există atâta întuneric care trebuie să devină lumină, 

 Atâtea lanțuri, care să fie rupte, 

 Aș vrea să devin pâine și vin." 

 

Ce dificultăți personale sau instituționale mă împiedică 
să accept provocările pe care Duhul Sfânt mi le cere 
astăzi?                                              
 
Înfrunt viitorul, convinsă fiind că iubirea trebuie să fie 
mai puterernică decât teama sau orice alte dificultăți? 

 
Sr Louise Latin IBVM - Provincia Spania  
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Ziua 7: 29 ianuarie 2022 

 

Tema:           A ÎMBRĂȚIȘA NECUNOSCUTUL 
 

"Iubirea lui Dumnezeu este asemenea unui 
foc care nu poate fi înăbușit, pentru că 
este cu neputință să-l iubești pe 
Dumnezeu și să nu te străduiești să 
lucrezi pentru răspândirea Slavei Lui." 
                                     Maria Ward 
 

"Mergi și aprinde lumea cu focul iubirii lui 
Dumnezeu."                        Teresa Ball 

 

 

Cei care-L iubesc pe Dumnezeu și simt în interior focul iubirii 

Lui, nu se tem de nimic, pentru că știu că sunt în mâinile Lui. 

Cu cât creștem mai mult în intimitate cu Dumnezeu, cu atât 

este mai ușor reușim să depășim în viața noastră de zi cu zi 

orice formă de frică, suntem deschise la surprizele Spiritului și 

[suntem capabile] să răspundem nevoilor celorlalți. 

 

În Evanghelii, Isus ne repetă adesea: "Nu vă temeți!" El știe că 

viața și dăruirea noastră în a ne trăi viața în mod semnificativ 

pot aduce cu sine multe dificultăți, provocări și temeri. Frica 

poate pune stăpânire pe noi atunci când ne confruntăm cu 

necunoscutul, dar nu suntem singure. Dumnezeu este un Tată 

iubitor, despre care credem că are grijă de cele mai mici dintre 

creaturile Lui și, cu siguranță, va avea grijă și de noi, copiii săi. 

 

Astăzi, ca membre ale Institutului, Dumnezeu ne cere să mai 

facem un pas, pentru a nu lăsa ca focul iubirii să se stingă. În 

această lume în care trăim, în mijlocul unei pandemii cu mase 

întregi de migranți, în mijlocul haosului economic, a unei 
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Dumnezeu și urmarea intimă a lui Cristos, cu o slujire activă și 

plină de iubire a aproapelui. Această misiune a ei, continuă și 

astăzi în cadrul Institutului său din întreaga lume.  

 

Teresa Ball s-a născut în anul 1794, într-o 
familie de negustori de mătăsuri din 
Dublin, și a fost trimisă la Bar Convent 
pentru a primi educație catolică. La 
întoarcerea ei din York, cu două sute de 
ani în urmă, după secole de represiune 
Irlanda era eliberată de aceasta și se 
simțea necesitatea  școlilor catolice.  
 

De fapt, viețile Mariei Ward și ale Teresei Ball sunt similare, în 

sensul că amândouă s-au lansat în largul mării, în bărci: una 

îndreptându-se spre St.Omer, iar cealaltă spre York, fără a știi 

unde le duceau riscul și credința. Cu toate acestea, amândouă 

au descoperit la vremea lor că nevoile slujirii erau educația 

fetelor și grija pentru credință.Teresa era pregătită să preia 

această sarcină importantă, mai întâi în Irlanda, iar mai apoi în 

întreaga lume. 

 

Astăzi, însoțitoarele Teresei Ball și ale Mariei Ward continuă 
aceasta, îndreptându-se spre viitor, găsind noi modalități de a 
răspunde chemării lui Dumnezeu cu spirit plin de curaj pentru a 
merge dincolo de granițele noastre, acolo unde este cea mai 
mare necessitate.  
 
Apreciem darurile personale ca rod al întâlnirii noastre 
zilnice cu Isus, care ne canalizează energiile spre 
schimbare?       
   

Viața noastră actuală reflectă Gloria lui Dumnezeu 
inspirându-I și pe ceilalți să pună darurile proprii în 
slujirea și iubirea celorlalți?  
 

     Sr Philomena Dowd IBVM & Siobhan Murphy – Provincia Irlandeză  
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Ziua 2: 24 ianuarie 2022 
 

Tema:  LUPTA INTERIOARĂ - A DISCERNE  

               DRUMUL CARE TREBUIE URMAT 
 
 

‘‘Ceea ce mă tulbură lăuntric și mă 
neliniștește nu vine de la Dumnezeu, al 
cărui Duh aduce întotdeauna cu El    
libertate și o mare pace...‘‘  
                                Maria Ward 
 
 

 
 

‘‘Dumnezeu iubește lumina, iar 
dușmanul Lui, iubește întunericul; ceea 
ce tulbură sufletul nu vine de la 
Dumnezeu.‘‘                 Teresa Ball 

 

 

Cu toții am luat decizii importante în viața noastră - de exemplu, 

decizia de a intra într-un Ordin religios sau de a ne schimba 

direcția vieții. Drumul până la o decizie finală poate fi o călătorie 

lungă. Privind în urmă, putem vedea cu claritate cum Dumnezeu 

ne-a condus pe cale spre o decizie care ne aduce pace. Putem 

exemplifica ceea ce, de-a lungul drumului, ne-a condus la 

Dumnezeu și unde am făcut un ocol. Maria Ward și Teresa Ball 

au trebuit, de asemenea, să ia multe decizii în viața lor și au 

folosit discernământul ignațian pentru a ajunge să 

experimenteze libertatea și pacea.  

 

 

 

 

 

 

În afară de marile decizii ale viață, ne confruntăm în viața 

de zi cu zi cu multe mici decizii care trebuie luate. Aici este 

locul în care spiritualitatea noastră ne poate ajuta și 

călăuzi. Eu (Katharina Maria) lucrez într-o clinică de 

psihiatrie, și trebuie să decid mereu câtă atenție primește 

fiecare pacient. Pe lângă nevoile fiecăruia, în parte, este 

important să văd și ce resurse sunt disponibile și ce 

semnal trimite decizia mea celorlalți pacienți.  
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Nu este, oare, acesta, cel mai mare dar pe care Maria Ward și 

Teresa Ball ni l-au transmis, că Dumnezeu poate transforma 

obstacolele în oportunități dătătoare de iubire și promotoare de 

viață? Cu siguranță, viețile și vremurile lor nu au fost o plimbare 

pe o alee de trandafiri. Într-o lume plină de războaie religioase, 

molime, persecuții, incertitudini și îndoieli personale - obstacole 

externe și interne - cele două femei au trebuit să traverseze 

Calea Crucii și să poarte coroana de spini. Cu toate acestea, 

datorită încrederii lor neclintite în Domnul, au fost capabile să 

răspundă la aceste obstacole în moduri fără precedent și să 

facă o diferență în lumea din timpul lor. 

 

Inspirate de fondatoarele noastre, și împreună cu Sfânta 

Fecioară Maria, să punem și noi toate dificultățile noastre la 

picioarele Crucii, pentru ca Dumnezeu să le transforme în 

izvoare ale iubirii și compasiunii Sale în această lume. Să ne 

rugăm împreună cu Sf. Paul care, a afirmat că în ciuda faptului 

că vom fi supuși diferitelor încercări, nu vom fi tulburați, vom 

ajunge să trăim situații fără cale de ieșire, dar nu vom dispera; 

vom fi urmărite sau înconjurate de întuneric în jurul nostru, dar 

să nu fim niciodată deconectate de la Lumină. 

 
Care ar fi obstacolele externe sau interne pe care le 
întâmpinăm în viața și misiunea astăzi, ca persoane  
singulare sau ca și comunități? 
 
Cum am putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să 
transformîm aceste obstacole, în evenimente de har - 
kairos, în izvoare ale iubirii și milostivirii Lui?  
 

Sr Vinita Mazhuvancherry CJ – Nepal 



11 

Ziua 6: 28 ianuarie 2022 

 

Tema: DIFICULTĂȚILE CĂLĂTORIEI 
 

"Pregătește-te să înfrunți multe 
dificultăți; nu încerca vreodată să 
te sustragi de la ceea ce 
Mântuitorul nostru ți-ar cere să 
accepți."                  Maria Ward 
 
"Dacă suntem pe placul lui 
Dumnezeu, de ce ar trebui să ne 
facem griji că lumea întreagă este 

      împo- triva noastră?"  Teresa Ball 
 

Viața și misiunea noastră vor fi întotdeauna pline de diferite 

obstacole. Unele dintre ele, cum ar fi pandemia Covid-19, 

tulburările politice, recesiunea economică, calamitățile 

naturale, războaiele și conflictele, pierderea celor dragi, sunt 

exterioare nouă; rareori avem control asupra lor. Altele, cum 

ar fi iubire de sine, voința proprie și interesul propriu, sunt în 

interiorul nostru; putem avea control asupra lor. Fie că sunt 

externe sau interne, fie că avem sau nu control asupra lor, 

toate obstacolele pot fi transformate în evenimente kairos, 

izvoare de har.   

 

Toate dificultățile devin izvoare de har atunci când le acceptăm și 

le unim cu cea mai mare încercare la care lumea a fost vreodată 

martoră, dar care ne-a adus mântuirea, și anume, patima și 

moartea Domnului nostru. Într-o astfel de unire, descoperim că în 

fiecare dificultate a noastră, Domnul se dăruiește în continuare 

pe Sine însuși ca jertfă; căci El ne-a promis: ‘‘Eu sunt cu voi în 

toate zilele, până la sfârșitul veacurilor.‘‘ (Mt 28,20) 
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Eu (Nathalie) lucrez într-o parohie, și deseori trebuie să iau 

decizii pe baza opiniilor opuse sau contradictorii ale 

diferitelor persoane din parohie. Toți aceștia pretind că își 

bazează deciziile pe credința lor. În multitudinea de voci 

unde găsesc vocea lui Dumnezeu ?  

 

În ciuda discernământului, nu întotdeauna decidem corect. În 

mesajul său pentru Anul Ignațian, Papa Francisc subliniază că 

discernământul nu înseamnă să ai întotdeauna succes de la 

început. "Este vorba mai degrabă de a naviga, de a avea o 

busolă pentru a putea porni pe un drum care are multe încercări 

și de a se lăsa mereu conduși de Duhul Sfânt, care ne conduce 

la întâlnirea cu Domnul." Celelalte persoane pe care le întâlnim 

pe drum pot fi indicatoare prin care Dumnezeu vrea să ne 

vorbească. Merită să căutăm astfel de indicatoare - chiar și 

acolo unde nu ne așteptăm la ele, afirma Papa. 

  

Mary Ward și Teresa Ball au luat decizii care au avut un impact 

care a mers dincolo de viața lor. Astăzi, încercăm să trăim 

viziunea lor. Făcând acest lucru, putem să înaintăm cu curaj și 

să fim milostive cu noi însene dacă o decizie pe care am luat-o 

nu se dovedește a fi cea mai bună. Putem avea încredere că 

Dumnezeu poate face ceva bun din tot ceea ce îi prezentăm 

Lui. 

 

Unde anume, în viața cotidiană, trebuie să iau decizii și 
ce anume mă ajută să discern vocea lui Dumnezeu 
printre multe alte voci?  
 
Unde experimentez eu că alți oameni ar fi pentru mine 
indicatoare în calea adoptării unor decizii bune?  
  

 
Sr Katharina Maria Bald CJ, Sr Nathalie Korf CJ -                                        

Provincia Central Europeană/Germania 
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Ziua 3: 25 ianuarie 2022 

 

Tema:  INDICATOARE DE DRUMURI  
 

‘‘Fericirea, siguranța și progresul 
Institutului nostru consistă… în a avea 
drumul deschis și liber spre Dumnezeu 
Atotputernicul, de unde vin toată 
puterea, lumina și protecția.‘‘ 
                                 Maria Ward 
 
‘‘Inima ta trebuie să fie liniștită pentru 
a putea auzi șoaptele Duhului Sfânt.‘‘ 

Teresa Ball 
 

Cuvintele pline de har ale Mariei Ward: "Fericirea, siguranța și 

progresul Institutului nostru consistă ... în a avea drumul liber 

și deschis spre Dumnezeu Atotputernic, de unde vin întreaga 

noastră putere, lumină și protecție", sunt veridice pentru noi 

toți, mai ales pentru cei care poate nu știu ce este libertatea, 

pentru cei care sunt încarcerați/ închiși în toate sensurile 

acestei noțiuni. 

 

În calitate de capelan al Centrului de detenție pentru 

tineri din Melbourne, am fost rugat să ajut la piesa de 

teatru: "Nașterea Domnului" pe care o organizam în 

ajunul de Crăciun. Ni s-au alăturat aproximativ zece 

tineri, toți cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. În 

timp ce le vorbeam despre istoria Nașterii, le-am 

împărțit costume: aripi de înger, costume pentru 

Maria și Iosif, păstorii, și am reușit să găsim o 

păpușă căreia îi lipsea un braț pentru a fi Isus al 

nostru. Băieții au început cu entuziasm să se 
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Pentru a fi eficiente în misiune, avem nevoie, mai întâi, de o 

minte deschisă, adică de o dispoziție de a asculta în mod 

inteligent ceea ce auzim sau vedem. Cu toate acestea, vocea 

judecății ne poate bloca mintea, împiedicându-ne să fim 

creative și a fi prezente în fața celorlalți.  

 

În al doilea rând, avem nevoie de o inimă deschisă, adică de 

capacitatea de a empatiza cu ceilalți, de a fi în contact cu 

emoțiile noastre și de a ne adapta la diferitele contexte. Vocea 

cinismului poate bloca o inimă deschisă, făcându-ne distante 

din punct de vedere emoțional și pierzându-ne vulnerabilitatea. 

 

În al treilea rând, avem nevoie de o voință deschisă, care este 

capacitatea de a fi în contact cu scopul nostru real și cu sinele 

nostru, pentru a renunța și a lăsa să răsară o viață nouă. Vocea 

fricii ne poate bloca dorința de a renunța și de a părăsi           

siguranțele noastre. 

 

În viața mea cotidiană, misiunea mea constă în a discerne care 

este voința lui Dumnezeu și în a o realiza cât mai bine - nu mă 

concentrez pe succes, ci în a-L mulțumi pe Dumnezeu. Este 

vorba de a-L găsi pe Dumnezeu în tot ceea ce fac și în oamenii 

pe care îi întâlnesc. înseamnă a descoperi talentelor mele și de 

a vedea cum și unde pot să fructific cel mai bine darurile și, de 

asemenea, să-mi accept limitele. Nu este ceva din afara mea, ci 

e vorba de realitatea cotidiană. 

 

Cum îmi înțeleg eu misiunea?   
 
Care este atitudinea sau atitudinile pe care trebuie să le 
schimb pentru a fi mai eficient în misiune?  
 

Sr Rosaline Ng’ang’a  IBVM – Zambia 
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Ziua 5: 27 ianuarie 2022 

 

Tema: MISIUNEA 
 

"Slujește-L pe Dumnezeu cu o mare iubire 
și libertate a spiritului."        Maria Ward 
 
‘‘Tatăl nostru Preaiubitor privește la 
fiecare gând, cuvânt și faptă a noastră, și 
ne dă tot ceea ce avem nevoie pentru  a 
împlini voința Lui.‘‘               Teresa Ball 
 

 

În secolul al XXI-lea ne-am putea întreba: ce este misiunea? 

Înseamnă a traversa mările? Presupune a face ceva eroic? 

Înseamnă a face ceva pentru alții? Presupune a fi ocupat până 

peste cap? 

 

Misiunea este actualizarea Domniei sau a Împărăției lui 

Dumnezeu pe pământ. Înseamnă împlinirea voinței lui 

Dumnezeu aici și acum prin a fi și a face. Misiunea noastră 

este acolo unde picioarele noastre ating pământul, pentru că 

Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Aceasta se 

întrupează în noi însene pentru a transforma lumea, fiind un 

declanșator sau un ferment pentru transformare. Este 

existența trăirii exegezei care dă viață Cuvântului lui 

Dumnezeu. Este iubirea care se golește de sine în favoarea 

celorlalți.  

 

Astăzi suntem chemate să trecem de la misiunea ad gentes, 

adică misiunea pentru oameni, la misiunea inter gentes, adică 

misiunea printre sau cu oamenii. Trebuie să reflectăm 

împreună cu poporul lui Dumnezeu, pentru a descoperi care 

sunt nevoile lor reale, pentru a le răspunde în mod eficient. 

6 

îmbrace. Băiatul care era îmbrăcat ca Maria a ținut 

păpușa cu un singur braț și începând să o mângâie, 

vorbindu-i cu blândețe. Acolo, tinerii și-au regăsit 

fericirea, râsul, siguranța și progresul. Acolo au găsit 

lumină, putere și protecție - acolo au auzit șoaptele lui 

Isus cu care El împărțea celula lor. În acea zi am 

devenit unul pentru celălalt indicatoare, călăuzindu-ne 

reciproc drumurile proprii. 

 

Cât de minunat ar fi dacă toți oamenii ar fi conștienți că au 

acces liber la un Dumnezeu iubitor! Un drum liber la un 

Dumnezeu care este atât de preocupat să se bucure de 

existența [fiilor] săi, încât șoaptele Duhului Sfânt devin un 

schimb între Creator și creatură, între cel care Iubește și cel 

iubit. Într-o lume inundată de opțiuni și alegeri, indicatoarele 

devin esențiale pentru a discerne ce anume este dătător de 

viață. Pentru ca aceasta să se întâmple, suntem chemați să 

intrăm într-o tăcere profundă: "Inima ta trebuie să fie tăcută 

pentru a auzi șoaptele Duhului Sfânt".  (Teresa Ball)  

 

Indicatoarele lui Dumnezeu sunt modul Lui de a ne spune: 

"Sunt cu voi!". Uneori, de-a lungul călătoriei, oamenii nu-și     

doresc nimic altceva decât un indicator. Maria Ward ne indică 

faptul că Dumnezeu este Sursa luminii - trebuie să vedem 

semnele, să trăim și să împărtășim Evanghelia cu cei uitați. 

 

 

Cum am putea noi, ca însoțitoare ale Mariei Ward, să 
împărtășim această putere, lumină și protecție - chiar 
și Vestea cea bună - cu întreaga creație? 
 

 
Jwan Kada IBVM novice, Frances Tilly - Cercul de Prieteni ai  Mariei Ward 

Sr Rachel McLoughlin IBVM - Australia & Asia de SE  
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Ziua 4: 26 ianuarie 2022 

 

Tema:  A FI TRIMISE  
 

 
‘‘Sunt convinsă că Dumnezeu mă va ajuta 
și pe mine și pe ale mele, oriunde ne-am 
afla.‘‘                             Maria Ward 
 
‘‘Fie ca noi să-I aducem slavă lui 
Dumnezeu în orice situație.‘‘             
      Teresa Ball 

 

 

Lumea noastră de astăzi este marcată profund de oamenii 

care migrează dintr-un loc în altul din cauza schimbărilor 

climatice, a războaielor, a sărăciei, a corupției sau a 

sistemelor politice abuzive. În același timp, vedem cum marile 

companii se mută dintr-o țară în alta pentru a se sustrage 

taxelor fiscale sau pentru a fabrica produse plătind salarii mici 

muncitorilor. Dintr-un motiv sau altul, întreaga lume se află în 

mișcare și, în istoria umanității, niciuna dintre aceste mișcări 

nu este nouă. 

 

Gândindu-ne la această situație delicată, Meditația asupra 

Întrupării (Sfântul Ignațiu - ES) ne oferă o oportunitate de a ne 

conecta la suferința din lumea noastră. Imaginându-ne în 

rugăciune că Sfânta Treime privește de sus umanitatea sub 

toate aspectele sale, atât cele glorioase, cât și cele corupte, 

putem crește în înțelegerea sensului "de a fi trimise", care, în 

originea sa, este divină și trinitară. Fiul și Duhul Sfânt sunt 

trimiși în lume pentru a face prezentă și efectivă Iubirea 

Tatălui. 
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Imaginați-vă răspunsul Mariei Ward la Întruparea Domnului: 

"Iată-mă, trimite-mă pe mine!". Ne-o putem imagina pe Teresa 

Ball făcând ecou la acest "da", în timp ce ducea Institutul din 

York în Irlanda, iar mai apoi trimițând tinerelr membre ale 

Institutului în India, Mauritius, Gibraltar, Canada și Anglia. 

Amândouă femei, în vremurile în care au trăit, s-au concentrat 

nu numai pe ceea ce se făcea, ci și pe motivul și modul în care 

se făcea. De-a lungul secolelor, femeile care le-au urmat, au 

căutat să fie trimise acolo unde era cea mai mare nevoie, fără a 

pretinde vreun statut special sau cunoștințe de specialitate, ci 

angajându-se din interior și lucrând cu cei afectați de situații de 

suferință și nedreptate. Poate că maximele oferite în reflecțiile 

de astăzi ne pot susține în momentul în care ne angajăm în 

reînnoirea "da"-ului nostru de a fi "trimise", când aducem în 

memorie cum anume ultimii doi ani au fost marcați de suferința 

și luptele create de pandemia Covid-19.  

 

Noi, femeile Institutului Mariei Ward, suntem chemate să 

rămânem cu Trinitatea, să ne lăsăm atinse de realitatea lumii de 

astăzi și să-i răspundem lui Dumnezeu la provocările zilnice din 

viața noastră: Eu sunt aici! Este un răspuns care nu izvorăște 

din nevoia noastră de a ne schimba, ci din faptul că ne lăsăm 

atinse de Strigătul Săracilor și al Pământului. 

 

 

În ce mod mă invită Dumnezeu să mă dăruiesc mai 
mult oamenilor sau situației, acolo unde m-a așezat El? 
 
 

Sr Adina Bălan CJ – Provincia Latino Europeană/Romania 


