rehole nezapadala
vtedajšej Cirkvi.

MARY WARD
1585 – 1645
Mária Wardová sa
narodila 23. januára
1585
v severnom
Anglicku.
Bolo
to
v čase
aktívneho
prenasledovania katolíkov, kedy trpela aj
rodina Márie Wardovej. Dlho hľadala Božiu
vôľu ohľadom svojej cesty. Napokon jej Boh
ukázal novú cestu rehoľného života pre
ženy. S malou skupinkou spoločníčok
odcestovala do St. Omeru/Flandersko. Tam
spoznala, že má prevziať ten istý spôsob
života ako Spoločnosť Ježišova, založená
sv. Ignácom, s výnimkou čo do rozdielnosti
pohlavia. Mária Wardová a jej spoločníčky
neúnavne pracovali v rozličných oblastiach:
šírili vieru pri vyučovaní a vzdelávaní
dievčat, duchovnými rozhovormi pomáhali
ľuďom hľadať a nachádzať Boha. Ich služba
zahrňovala i sociálnu a charitatívnu aktivitu
podľa toho, čo na rôznych miestach bolo
možné a potrebné. Viera Márie Wardovej
v hodnotu a dôstojnosť ženy jej darovala
vnútornú slobodu, aby v Cirkvi a spoločnosti
mohla „robiť pre ženy veľa dobrého.“ Získala
podporu predovšetkým od tých, ktorí
uznávali potrebu vzdelávania dievčat. Avšak
vízia Márie Wardovej o apoštoláte ženskej

do

obrazu

sveta

Mária Wardová verila, že Boh povolal ju i jej
spoločníčky k tomu, aby viedli život mimo
klauzúry. Jej členky mali byť voľné, aby
mohli lepšie reagovať na to, čo ľudia viac
potrebujú. Taký spôsob života potreboval
centrálnu formu vedenia, koncept, ktorý bol
pre ženské rehole nový. Preto sa Mária
Wardová stretávala s mnohými prekážkami.
Tie vyvrcholili jej uväznením, inkvizíciou
a zrušením jej Inštitútu. Mária Wardová
prijímala všetky utrpenia s dôverou v Boha
podobne ako aj chudobu a chorobu. Ostala
radostná, spokojná a neochvejná v láske
k Cirkvi. Zomrela v Yorku v Anglicku 30.
januára 1645.

Deviatnik
za uzdravenie z choroby
Pane, ten/tá................,
ktorého/ú miluješ, je chorý/á.
Keď chceš, môžeš ho/ju uzdraviť.
Nech sa stane tvoja vôľa.

Ty si povedal:
Všetko, o čo budete prosiť
Otca v mojom mene, dá vám.
V tvojom mene prosíme

19. decembra 2009 zverejnil pápež Benedikt
XVI. dekrét, v ktorom ocenil „heroické cnosti“
Márie Wardovej. Tým jej udelil titul
„ctihodná“.
Dnes existuje dielo Márie Wardovej na
celom svete pod menom „Congregatio Jesu“
a „Inštitút Blahoslavenej Panny Márie“,
Loreto. Jej nasledovníčky pracujú v 44
krajinách a na piatich kontinentoch.
Vyhnankyňa
zo
svojej
vlasti,
prenasledovaná pre svoju vieru, tak je Mária
Wardová nesporne ženou našej doby.

o túto milosť
a vyprosujeme ju na príhovor
Márie Wardovej,
ktorá vo všetkom hľadala Tvoju vôľu
a ktorá nám povedala:
Keď mi Boh udelí v nebi miesto,
vždy vám pomôžem.
Sláva Otcu.....

Deviatnik
v osobnej potrebe

Modlitba
za blahorečenie
Márie Wardovej

Služobnica Božia, Mária Wardová,

Bože, ty Darca všetkého dobra,

Ty si všetkým,

ďakujeme ti, že si daroval Cirkvi

ktorých si stretla na svojej životnej ceste,

a všetkým ľuďom Máriu Wardovú.

venovala lásku a starostlivosť.

Poháňaná plameňom tvojej lásky

Oroduj za mňa u Boha

nebála sa rizika, námahy ani utrpenia.

MARY WARD
1585-1645

v tejto záležitosti
............................

Žila a pôsobila na tvoju slávu

Ak je to, o čo vrúcne prosím,

a pre dobro tvojej Cirkvi,

na slávu Božiu

za šírenie viery

a spásu mojej duše,

a dôstojnosť žien.

daj, aby sa mi dostalo tvojej pomoci.
Ježišu, povedz „Amen.“

Bola pútničkou,
ktorá šírila radosť evanjelia.

.
V prípade, že vaša modlitba bude

Bola ženou pre našu dobu.

vyslyšaná, informujte o tom, prosím:
Provincialát CJ

Prosíme ťa, aby prostredníctvom

Liptovská 35, Bratislava 821 09

slávnostného svedectva Cirkvi sa stal
jej príklad života svetlom pre tých ľudí,

E-mail: provincialatcj@mail.t-com.sk

ktorí hľadajú Božiu vôľu.

alebo ktorúkoľvek sestru CJ

Amen.

Mária Wardová, Bamberg

