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Bevezetés
Napjaink összezavarodott világában, ahol a társadalmi, kulturális és vallási
pluralizmus egyre inkább érződik, úgy érezzük, hogy újra kell értelmeznünk
Mary Ward spiritualitását azért, hogy korunk és helyünk igényeinek megfeleljen.
Egy ilyen összetett társadalmi háttérben Mary Ward életét nem lehet csak
egyetlen módon értelmezni, különösen akkor nem, amikor mélyebb szinten
próbálunk választ kapni az ember fájdalmas útkeresésére. Több millió ember él
mélyszegénységben.
A korrupció, a
nemi
megkülönböztetés, a
népességnövekedés, az ökológiai válság és a migráció számtalan módon bénítja
meg társadalmunkat. Mary Ward tapasztalatát az evangéliumok tanításának
fényében, valamint valós környezetbe belehelyezve újra fel kell dolgoznunk és
meg kell osztanunk a világgal.
Mary Ward különleges ajándék a mi világunknak, amint azt XII. Pius pápa
helytállóan fogalmazta meg “a senkihez sem hasonlítható nő, akit Anglia a maga
legsötétebb és legvéresebb órájában az Egyháznak adott.” Folyamatosan
szükségünk van isteni erőre ahhoz, hogy Mary Wardhoz hasonlóan veszélyes
víziók megvalósítására merjünk vállalkozni és ily módon választ adjunk
napjaink kihívásaira. “Minden korban és minden országban megtalálhatjuk a
“tökéletes” nőket, akik az üldöztetés, a nehézségek és a diszkrimináció ellenére
kivették részüket az Egyház küldetéséből,” mondta II. János Pál pápa a nőkről
szóló enciklikában, melynek címe “Mulieris Dignitatem (Az asszony
méltósága),” melyben más nőkkel együtt említi Mary Wardot. Egy spirituális
utazás Mary Warddal egyfelől az Isten keresése, aki mindig több annál, mint
amit tudunk és tapasztalunk, másfelől felhívás arra, hogy félelem nélkül
azonosuljunk a szegényekkel és a szükséget szenvedőkkel.

A jelen kiadványban olvasható elmélkedések lehetőséget adnak arra, hogy
rácsodálkozzunk erre a “senkihez sem hasonlítható nőre”, mégpedig világi nők
vagy szerzetesnővérek különböző nézőpontjából, akik büszkék arra, hogy Mary
Ward barátainak hívják őket. Ezen különböző elmélkedéseken keresztül
kibontakozik előttünk Mary Ward életútja és erőt ad ahhoz, hogy társaiként
mélyen kommunikáljunk vele, valamint arra ösztönöz bennünket, hogy halljuk
meg a társadalom peremén élők és haldokló bolygónk hangját.
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1. nap 2020. január 23.
MARY WARD - EGY ISTENBEN GYÖKEREZŐ NŐ
Pál apostol az efezusiakhoz írott levelében a következőt mondja… „a hittel
Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a
hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet
meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.” (Ef.3,17-19) Ezt
az ember meggyőződéssel tulajdoníthatja alapítónőnknek, Mary Ward Anyának,
akinek szembe kellett néznie mindenféle vádakkal és kihallgatásokkal, de soha
sem adta fel, mert az élete Istenben gyökerezett. Képletesen szólva elültette
magát Isten szeretetében, felnövekedett az Ő szeretetében, és ez erővel töltötte el
őt még az üldöztetés idején is.
Vissza tudjuk-e idézni, mi történt Mary Warddal a római ’láncokba vert Szent
Péter’ nevű templomban 1625-ben? Ezt örökítette meg a 36-os számú kép a
festett életrajzban: “Az Intézet jóléte, biztonsága és gyarapodása nem a
fejedelmek és befolyásos urak gazdagságából, nagyságából és kegyeiből fakad,
hanem abból, hogy minden tagjának szabad és nyitott útja van Ahhoz, akitől
minden erő és oltalom származik.” Így gyökerezett tehát ez a nagyszerű nő,
Mary Ward Istenben, és ez adott neki bátorságot, hogy cselekedjen. Ezáltal
személyisége példa lehet minden haladó gondolkodású személy számára.
Mary Ward meg merte tenni azt, amihez korábban egyetlen nőnek sem volt
bátorsága; elment egészen Rómáig, hogy a Szentatya előtt személyesen
elmondja a kérését. Aki Istenben gyökerezik, képes felülkerekedni a
nehézségeken, elkerülni a veszélyt, és nagy meggyőződéssel Istenbe kapaszkodni, mert a lelki erő adománya mozgatja cselekedeteit. Alapítását eltörölték és
munkájának folytatását ellehetetlenítették; letartóztatták és börtönbe vetették.
Ezen bátorság mértéke és mintája a határtalan erő, Isten ereje; az ember meg
tudja figyeli, hogyan lesznek ezzel az erővel az akadályok valami jónak az
eszközei Isten mindenható kezei által. Amikor Isten szeretetében biztonságban
tudjuk magunkat, szembe tudunk nézni a félelmeinkkel, meg tudunk küzdeni a
múlt romjaival és meg tudjuk erősíteni belső önértékelésünket. Ez a bennünk
rejlő erő segít nekünk megküzdeni a legnehezebb helyzetekkel melyek teherként
nehezednek ránk.
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Olvasva az idők jeleit és az idők szükségleteit, Mary Ward nőknek nevezhetjük
magunkat, akik törekszenek jót tenni, mert Urunk és alapítónőnk kikövezte az
utat számunkra. És ma Mary Ward letekint a mennyországból, inspirál
bennünket és imádkozik értünk. Mi pedig Mary Ward leányaiként azért imádkozunk, hogy mélyen belegyökerezzünk Isten szeretetébe azért, hogy teljes életet
éljünk és megtapasztaljuk az erőt, ami Istentől ered.

Madhabi Brahma IBVM

Mennyire mélyen gyökerezem Istenben , és
melyek azok a dolgok , amelyek gátolnak engem
abban , hogy Istenben gyökerezzek?

Tabeth Marezva CJ - Zimbabwe Régió
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2. nap 2020. január 24.
MARY WARD - A MEGBOCSÁTÁS PÉLDÁJA

Mary Ward példakép a modern szociális munkások és valamennyi olyan
ember számára, akik el akarnak köteleződni az olyan emberek
támogatása, pártfogása és újraszocializálása mellett, akik eltévedtek és
segítségre van szükségük ahhoz, hogy újra megtalálják valódi önmagukat.
Mary Ward világlátásának lényege és alapja a megbocsátás, amelyet oly
nehéz felfedezni a modern társadalomban. A Mary Ward-hoz hasonló
emberek nagyon kevesen vannak, ezért őket mindenkor értékelnünk
kellene. Mary Ward a humánus hozzáállás megtestesítője, aki nem tesz
különbséget az emberek között sem a hátterük sem a múltjuk alapján.
Egyetlen célja az volt, hogy támogassa az adott ember újra beilleszkedését
a társadalomba, azért, hogy a többiek elfogadják őt. Talán világlátásának
vallásos része is inspirálta és bátorította őt, hogy ilyen tevékenységekben
vegyen részt, mint a szükséget szenvedők megsegítése és azonnali
útmutatás biztosítása olyan emberek számára, akik nehéz időszakon
mennek keresztül. Habár történelmileg a nőket gyengének tartották és úgy
gondolták, hogy egyetlen feladatuk a gondoskodás, Mary Ward sikeresen
bebizonyította ezen nézőpont téves voltát.
Történelmi időszakoktól függetlenül, a nők erősek voltak és azok is
lesznek, képesek nagy tettek végrehajtására és eredmények elérésére.
Mary Wardban testet öltöt ez a gondolat és az idők során sikerült
inspirálnia a nőket arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, melyekről
úgy tartották, hogy ők nem képesek rá. Valamennyi ember belső
hajtóereje a saját magába vetett hit és az ember saját tehetsége és
képességei. Tehát, amikor a társadalom gátolja őket a cselekvésben, és
nem törődik velük bűneik és hibáik miatt, mint például drogfüggőség és
egyéb függőségek, a függőknek szükségük van egy „kezdő lökésre”
ahhoz, hogy új lehetőségeket találjanak. Mary Ward személye volt ez a
lökés és ő volt az elősegítője és támogatója annak, hogy megszülessen a
bizalom és bátorság minden ember legjobb érdekének megfelelően. Ez a
viselkedés és személyes kapcsolat, melyet Mary Ward megtestesít,
minden időben helytálló és bármilyen helyzetben alkalmazható. A
bizalom, a támogatás, és az önbizalom elősegítése az emberek számára az
ő világlátásának alapja és ezen kategóriák napjainkban is helytállóak.
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Mi segít nekem a megbocsátásban és saját
magam elfogadásában , amikor kudarcaimmal
küzdök?
Mire van szükségem ahhoz, hogy meg tudjak
bocsátani és el tudjam fogadni az elutasított és
kitaszított embereket a mai világunkban?

Amanda Longe - Friends of Mary Ward, USA / Mary Ward Barátai, Egyesült Államok
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3. nap 2020. január 25.
MARY WARD - ÚTTÖRŐ OLYAN NŐK SZÁMÁRA, AKIK A
MŰVÉSZET ÁLTAL FEJEZIK KI MAGUKAT

A nők időtlen idők óta szépek akarnak lenni, azért, hogy szeressék őket
vagy hogy hatalomra tegyenek szert, de a múlt századig nem volt joguk
ahhoz, hogy a művészet segítségével kifejezhessék belső szépségüket. A
művészet a férfiak kiváltsága volt. Mary Ward az életrajzában szereplő
leírás alapján gyönyörű volt, de nem csak fizikai értelemben: nemes,
tanult, gyakorló katolikus, együttérző, a katolicizmus elkötelezett és bátor
védelmezője egy olyan országban, ahol azt üldözték; mindig a lényeget
kereső, vidám, barátságos, figyelmes, akit mindig érdekelt a körülötte élő
emberek és a saját munkája. Mindenből amit tett, áradt a belső szépsége
és ez különösen igaz arra, hogy milyen művészi módon tudott tanítani.
Az általa alapított iskolákban a lányok számára készült tanterv (köztük a
legszegényebb rétegekből származó gyerekek, vagy veszélyeztetett
csoportok, ahogyan ma nevezzük őket) tartalmazta a szellemi és
gyakorlati oktatás mellett a művészet oktatását is: a zenét, rajzot és
drámát. A művelt lányoknak abban az időben tudniuk kellett, hogyan
vezessenek háztartást, hogyan főzzenek és varrjanak, legyenek jó
társalgók és mindenekfelett tudjanak zongorázni, azért, hogy kellemes
légkört tudjanak teremteni a különböző társasági események alkalmával.
De a dráma, festészet, költészet és irodalom a férfiak kiváltsága volt, a
“racionális” természetük miatt, és akik azt gondolták, hogy e művészeti
ágak nem voltak megfelelőek az “érzelmes” nők számára, mert ők nem
tudnak felemelkedni a magasröptű gondolatok szintjére és ezek
kifejezésére a művészetek által. Mary Ward ennek ellenére művészetekre
is akarta oktatni növendékeit, és első társai harcoltak is ezért.
Habár ez csak egy kis részlet volt az iskolai tantervben, mégis egy
forradalom magját ültette el, hiszen ez megváltoztatta a nőkről alkotott
elképzelést a társadalomban. A nők nem dísztárgyak, akiket a külső
szépségük alapján kell megítélni, a nő nem egy jó üzlet, amellyel
dicsekedni lehet, vagy valaki aki díszíti a társadalmi statisztikát, hanem
egy intelligens ember, az oktatás által nemesített lélekkel, aki ki tudja
fejezni a jót, az igazat és a szépet mindennapi életében, a kapcsolataiban
és a munkájában, de ugyanígy a művészet területén is. Ráadásul a
művészet egy módja annak, hogy szemléljük Isten teremtett világát és
ezáltal váljunk cselekvő személyekké: éneklés, mozgás, elmélkedés,
kommunikáció és a közösségépítés során.
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A nő, aki felszabadult az adott korszak által meghatározott szerepből, ki
tudja fejezni magát szabadon, minden szépségével, sőt, viszonyítási pont
és inspiráció a körülötte élő emberek számára, azok számára, akik
megbíznak benne a hivatása során… a családjában, a társadalomban, és az
Egyházban az önátadása által.
A nő, aki teljes személyiség – elme, test és lélek – mindig tudni fogja,
hogyan szemlélje magát a Teremtő fényében teljes szépségében. Tudni
fogja, hogyan szemlélje a teljes teremtést az Ő fényében és ki tudja
fejezni önmagát a művészeteken keresztül, elsősorban az oktatás
művészetén keresztül, ez az a művészet, mely magában foglalja az összes
többit.

Felismertem-e már belső szépségemet a Teremtő
fényében?
Képessé teszek-e másokat arra , hogy
megtalálják saját belső szépségüket és támogatom
-e őket átalakulásuk során?
Daniela Mare CJ - Romanian Province, Román tartomány
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4. nap 2020. január 26.
MARY WARD - EGY BÁTOR NŐ
Mary Ward bátor volt, amikor odafigyelt Istennek róla szóló álmára, amely
kibontakozott előtte. Figyelt Isten hívására és bátran válaszolt rá. “Jézus”
hallotta kisgyermekként, “Jézus” ismételte. Saját lelkében figyelt az Ő mély
álmára és bátran követte Őt, ahová csak vezette – át a tengereken Saint Omer-ig,
csak az Ő akaratát és az Ő igazát keresve. Bátran elhagyta a szegény klarisszákat
és visszahajózott Angliába, az Ő akaratát kutatva. ‘Dicsőség, Dicsőség,
Dicsőség,” hallotta, miközben fésülködött. Menj és hozd el Isten szeretetét
mindenkinek. Bátorság volt St. Omerben közösséget alapítani. A ‘Vedd a
társaságét’ megerősítette az Útját. Ez után a liege-i alapítás következett, majd az
út Rómáig az Alpokon át, Loreto-n keresztül, hogy jóváhagyást kapjon a
szabályra. Iskolákat nyitott Rómában, Nápolyban és Perugiában. Majd
Münchenbe ment. Rómában és Olaszországban bezárták a házakat és iskolákat.
Bebörtönözték Münchenben, az Anger kolostorban, minden házat és iskolát
bezártak. Visszatért Rómába. Majd visszatért Angliába, Yorkba, ahol meghalt
’Jézus’ nevével az ajkán. ’Szeretni a szegényt… ez volt a legfőbb célja.’
Kihívások, amelyekkel szembe került:
 Ellenezték hivatását, Bizonytalanság, Kiábrándultság, Fizikai nehézségek,
 Hideg, Éhség, Betegség, Pénzhiány, Kevés támogatás, Szerzetesi

életformájának ellenzése. Megértés hiánya a papság, a jezsuiták és Róma
részéről
 Házainak bezárása, Polgárháború, Fizikai szenvedés.
Válasza:

 Imádság, Elmélkedés, Vezeklés, Megkülönböztetés, Megbocsátás az

ellenségeinek

 “Együtt lenni Krisztussal” volt az imája. Imádkozott.
 Isten akaratát kereste. Nyitott volt valami újra – bízott, hűséges volt és

vidám maradt. “Ezekben az időkben a derű nagyon közel van a
kegyelemhez.” 1631
 Imádkozott és a hit terjesztésén dolgozott.
“Meg kell várnunk a Mindenható Isten idejét és lassítanunk kell, mert követnünk
kell őt, nem pedig előtte mennünk...” Róma, 1629
“Énekeljünk és adjunk hálát Istennek az Ő végtelen jóságáért.” Heworth, 1645

“Legyen nagy bátorságod és bizalmad Istenben, és törekedj arra, hogy szilárd és
hálás legyél Istennek azért, hogy ilyen hivatást adott neked...” Útmutatás, Saint
Omer, 1614
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Az én válaszom
Bátorságra van szükségem, amikor Istenre figyelek és az Ő álma
kibontakozik előttem napjainkban
A szerzetesi élet gyökeres megváltozása ahhoz képest, ahogy ismertük...
Az átalakulás időszaka...
A bizalom körei…
Áldott légy…
Intellektuális élet, mint a prófétai remény jele…
(XXI. UISG Konferencia 2019)
Jövőkép nyilatkozat (IBVM ELM)
„Napjainkban szükségünk van Jézus határokat lebontó szeretetének
szabadságára.
Száműzetésben
élő
emberekként,
átöleljük
a
bizonytalanságot, és az egység keresése közben új módokat keresünk
küldetésünkhöz.”

A remény milyen magjait ülteted el?
Milyen bátor cselekedetet tudsz napjainkban
végrehajtani Mary Ward emlékére?
“Igazi erővel és bátorsággal tedd azt, ami jónak
tűnik minden körülmények között, ahol csak
vagyunk , és ne engedd , hogy bármilyen
ellenség elrettentsen ettől a jótól .”

Deirdre Bannon IBVM, Rosemary Bannon IBVM, Philomena Collins IBVM,
Maura Hamill IBVM és Geraldine McNickle IBVM (Írország)
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5. nap 2020. január 27.
MARY WARD – IRÁNYFÉNY A NEHÉZ IDŐKBEN
Gyakran halljuk az emberektől, hogy ‘minden sikeres férfi mögött egy nő áll.’
Megálltunk-e valaha és elgondolkodtunk-e ennek az ellenkezőjén. Ki áll minden
sikeres nő mögött? Senki. Miért? Ennek az az oka, hogy társadalmunk ősidők
óta egy hímsoviniszta társadalom. De aztán itt volt ez a nagyszerű nő, aki
meglátta a nők erejét és hitt benne. Ez a nagyszerű nő Mary Ward Anya volt, aki
1585. január 23-án az Erzsébet-kori Angliában. Erősen hitt abban, hogy
„Az isteni szeretet hasonló a tűzhöz, amelyet elzárni nem lehet;
mert lehetetlen Istent szeretni a nélkül,
hogy az ő dicsőségét terjeszteni ne fáradoznánk.”
És így vált ő reménysugárrá a társadalomban. Mary
Ward Anya gyermekkorától fogva látta a vallási
intoleranciát Angliában és ezen keresztül látta a
katolikusok szenvedését. A nagymamáját szintén
bebörtönözték, de ez nem tántorította el őt. Nemesi
családba született, és ha akarta volna, kényelmes
életet élhetett volna. De ő a nagy hit asszonya volt;
elhagyta otthonát azért, hogy a társadalmat
szolgálja. Csatlakozott egy kolostorhoz és az aktív szolgálatnak szentelte magát.
Nem kételkedett Urában, hanem teljes mértékben bízott benne. Egy csoport
elkötelezett társával együtt létrehoztak egy szerzetesi közösséget Saint Omer-ben
és iskolákat nyitottak a lányok számára. Vállalkozása nagy siker volt, de nem
volt elfogadható és szembenállást kellett megtapasztalnia. Mary Ward a vihar
fölé emelkedett miközben a napfényt kereste. Azt mondta,
“A legjobb módja annak, hogy elviseljük a problémákat, az,
hogy megköszönjük azokat Istennek; és nem félelemből cselekszünk,
hanem kizárólag szeretetből.”
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Nem számított milyen nehéz időket élt meg,
felemelte a fejét és igazi irányt mutató fény
volt. Lelkében ott volt Isten tüze és az Ő
ügye. Ez az a tűz, mely napjainkban is ég.
Mary Wardnak merész látomása volt arról,
hogy mit tudnak a nők megtenni a vallási
életben és úttörőként létrehozott egy
oktatási rendszert, mely felkészíti a nőket
az egyházi és társadalmi szerepvállalásra.
Azóta is sok iskolát alapítottak és nagyon
sok kislányt neveltek gyönyörű hölgyekké,
akik a társadalmat szolgálják, viszik a fáklyát
és továbbadják annak érdekében, hogy
megszűnjék a sötétség. A mosoly az arcukon jelzi,
hogy Mary erőfeszítései nem voltak hiábavalóak.
Így kedves barátaim, Mary Ward Anya egy igazi
irányt mutató fénysugár. Igaza volt, és Isten az ő
oldalán állt. Mindent Isten kezébe tett, mert
tudta, hogy végül Isten kezét találja meg
mindenben.

Habár az idők sötétek voltak és kemények,
folytatta munkáját, megvilágította az ösvényt
mások számára. És most mi vagyunk soron,
nekünk kell a tüzet táplálnunk és életben tartanunk.
Emlékezzetek “Az ő víziója a mi küldetésünk” és
szükségünk van arra, hogy továbbadjuk.

Hogyan tudom továbbadni Mary Ward vízióját
a mindennapi életem során?
Megtapasztaltam-e már az isteni szikrát a
lelkemben?
Nalini Gurung – Mary Ward Barátai, India
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6. nap 2020. január 28.
MARY WARD - INSPIRÁCIÓ A 21. SZÁZADI NŐK SZÁMÁRA

Amikor visszatekintek Mary Wardra és a 21. századra, a barátság
ajándékára gondolok. Érzem, hogy üzenete “engedjétek, hogy a
szeretetetek mindig Istenben gyökerezzen és maradjatok hűségesek a
barátaitokhoz, értékeljétek őket nagyra, még az életeteknél is többre”,
megújít minket ezekben az időkben. A Mary Ward Barátai Konferencián
New Yorkban 2017-ben Elaine, Gemma és Imelda beszélt Mary Ward
Istennel való kapcsolatáról, a társairól és az inspiráló nőkről, akik őt
követték veszélyes időkben, szükség és bizonytalanság idején. Korának
szerzetesei félreértették a vízióját és becsmérelték őt, ez azonban nem
csökkentette elköteleződését, és nem rettentette el őt, sem ezeket a nőket
attól, hogy folytassák a küldetésüket az oktatásban és igazságot
szolgáltassanak a nőknek és lányoknak, mert Istentől tudta, hogy “eljön az
idő, amikor a nők nagy dolgokat fognak tenni.”
Több mint 30 éve dolgozom egy védett házban, amelyet bántalmazott nők
és gyermekeik számára nyitottunk. Most csoportokat kísérek azért, hogy
oktassuk és érzékenyítsük a társadalmat, és ezzel véget vethessünk a
nőkkel szembeni erőszaknak. Nem ismeretlen számomra az elnyomás, a
nők ereje, akik változást hoznak, és a barátság hatalma. Mary Ward és
társai azt tükrözték, hogy maradjunk kitartóak Isten víziója iránt az olyan
struktúrák és intézmények ellenében, amelyek elnyomták vízióját és
munkáját Az én egyesületi kapcsolatom a nővérekkel, akik továbbviszik
örökségét, reményt adott nekem a munkám során, amikor ugyanazokkal a
kihívásokkal kellett szembenéznem, és megújította a kapcsolatomat a
lelkiséggel és Jézussal, aki erőt ad nekem. A társas kapcsolatban tanultam
a küldetésről, oktatási kezdeményezésekről, iskolákról, melyek
továbbviszik Jézus szeretetét és Mary Ward víziójának örökségét. A
nővéreink elterveztek egy utat, hogy hogyan folytatják Mary Ward
küldetését az Istennel való kapcsolatban annak érdekében, hogy oktatást
és igazságot hozzanak a világunkba, még a 21. században is. A mi körünk
barátságban találkozik, társakként az úton, hogy tanuljunk és
bemutassunk olyan témákat, mint a #MeToo mozgalom, a nemzeti
vizsgálat eltűnt és meggyilkolt őslakos nők és gyerekek ügyében,
emberkereskedelem és oktatási kezdeményezések támogatása Afrikában.
Imádkozom azért, hogy ez a barátság, a baráti körök és társaságok kiállják
az idők próbáját és növekedjenek ezekben a kapcsolatok nélküli, ijesztő és
gyakran sötét időkben. Amikor kísérem a csoportokat, érzem az isteni
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jelenlétet, főleg amikor azt érzékelem, hogy nem vagyok elegendő és
nincsenek válaszaim azokra a kérdésekre, amelyekkel a nők küzdenek.
Amikor befejezem az aggódást, bízom a folyamatban és folytatom a
munkát, Isten összehozza a megfelelő embereket, hogy helyrehozzák
téves hitünket és történeteinket, így isteni szikrák lehetünk, hiszen ezért
születtünk erre a világra. A konferencia alatt Imelda egy a reményre
vonatkozó hasonlattal fejezte be az emberkereskedelemről szóló nehéz
beszédet. Amit megosztott, az Kanadában történt vele egy
műhelyfoglalkozáson, egy dobos gyakorlat közben. Meglepődött azon,
hogy nagyon sok tapasztalatlan dobost hallott, akik gyakorlás nélkül is
megfelelő hangzást tudtak produkálni együtt. Azután észrevette, hogy a
vezetőjük egyenletes ritmusban játszott. Ez tette lehetővé a dobosok
számára, hogy egyéni játékukkal fokozzák a hangzást, de egységesek
maradjanak. Számomra ez Mary Ward örökségét visszhangozta. Ő, a
társai és követői, hasonlóan a dobokhoz, folyamatosan és tisztán hallották
Isten üzenetét és az idők során ez az Istentől származó ritmus megtartja az
igazságot és tovább vezet bennünket. Mária olyan nő volt, aki megelőzte a
korát, és minden kort... Félelem vagy szorongás nélkül csendes
bizonyossággal várva, hogy Isten álma megjelenik a zűrzavarban - ő Mary
Ward.

Mary Wardhoz hasonlóan mennyire szólítanak
meg engem és mennyire jelentenek kihívást
számomra a jelen század szükségletei?
Linda Ivsins – Mary Ward Barátai, Kanada
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7. nap 2020. január 29.
MARY WARD – JÓSZÍVŰ ÉS EGYÜTTÉRZŐ NŐ
Együttérzésben részesülni más ember részéről, az igazán emberi, életet adó vágy.
Olyan világban élünk, amely tele van problémákkal; betegség, szegénység,
családi gondok, természeti katasztrófák, háború és társadalmi problémák. Nem
tudjuk mindegyiket megváltoztatni, de ha tennénk valamit, mi mindannyian,
még akkor is, ha csak kis dolgot, nagylelkű kedvességgel, és együttérzők
lennénk, az egész világ megváltozna.

Együttérzésünk lehetővé teszi a körülöttünk élők számára, hogy úgy érezzék,
észreveszik őket, szeretik és megértik őket, úgy, ahogyan Krisztus érezhetővé
tette ezt mindenki számára, akivel találkozott.
Amikor Mary Ward elkezdte útját Európán keresztül, iskolákat nyitott és
támogatta a lányokat, akkor ez küzdelmes volt számára és nagyon kevés pénze
volt. A leveleiben olvashatjuk, hogy Mary Ward még a legnehezebb időkben is
másokra gondolt, és igen nagy kedvességgel és gondoskodással fordult a
közösségében azok felé, akik küzdelmes életet éltek.
Mary Wardot bebörtönözték. Mary Ward gyakran nagyon beteg volt. Mary
Ward most a szeretteivel van a mennyországban.
Mary Ward, az együttérző. Az volt az ő ereje, hogy együtt szenvedett a
többiekkel, hogy segítse a közösséget. Nem az volt a célja, hogy híres legyen
vagy ismerjék el a munkáját. Megérteni a fivéreit és nővéreit saját szenvedésük
fényében, ez volt az útja, így élte meg kereszténységét mindenki felé.
Mary Wardnak együttérző szíve volt, amely arra vágyott, hogy megossza Isten
fényét mindenkivel, akivel csak találkozott.

“Isten elég gazdag mindannyiunk számára.”
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Hol van szükségem arra , hogy az együttérzés fő
szerephez jusson életemben?

Mi gátol abban , hogy kifejezzem
együttérzésemet azon emberek iránt, akiket
kerülök?

Mary Ward Barátai, Albánia
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8. nap 2020. január 30.
MARY WARD - ÉS A TÁRSADALOM PEREMÉN ÉLŐK
1645. január 30-én Mary Ward békésen távozott az élők sorából. Abban az időben a
katolikusok temetése igen sok nehézségbe ütközött Angliában. Mary társai találtak egy
kis templomot, ahol a lelkész elég becsületes volt ahhoz, hogy meg tudják vesztegetni.’
Ez a lelkész anglikán lelkész volt, Osbaldwick nevű faluban, Heworth közelében. A
sírkövön a következő felirat olvasható:

„Szeretni a szegényeket, kitartani ugyanabban, velük élni meghalni és feltámadni, ez
volt Mary Ward célja, aki 60 évet és 8 napot élt, és 1645. január 20-án meghalt.”
Azzal, hogy a Jézus által kínált példát választotta, vagyis hogy úgy lép kapcsolatba a
világgal, mely nem az uralkodáson alapszik, hanem a méltóságon és az egyenlőségen,
Mary Ward azt választotta, hogy Isten akaratára a szeretet lángjával válaszol. “Szeretni a
szegényeket… velük élni, meghalni és feltámadni, ez volt Mary Ward egyetlen célja.”
Héber nyelven az ‘Avodah” szó azt jelenti, hogy meghívás, hivatás és szolgálat. De
használják ezt a kifejezést az imádság kifejezésére is!
Mary Ward, aki ’szemlélődött a cselkvésben’, azokkal együtt élte hivatását („avodah”),
akik a társadalom peremére szorultak, társadalmilag megfélemlítették, ’bántalmazták’
őket, főleg a nőket, akik nem férhettek hozzá az oktatáshoz, csak a férfiak. Az ő hivatása
(„avodah”) vezette őt arra, hogy különbséget tegyen az Igazságszeretők és az Igazságot
cselekvők között, megtapasztalva a kapcsolódást és szolidaritást korának
bántalmazottaival.
Egy hierarchikusan felépített társadalomban élve Mary Ward meghallotta a hívást, hogy
jótékony és igazságos munkákba fogjon ’Isten dicsőségére’. Azokban az időkben
általános nézet volt, hogy a nők, az ő életük és
cselekedeteik jelentéktelenek. Nagy bátorságra
volt szüksége ahhoz, hogy az emberek jogaiért és
tiszteletéért harcoljon intellektuális képességre,
érzelmi és társadalmi vagy fizikai és nemi
különbségre való tekintet nélkül. Honnan
merítette ezt a bátorságot? Valójában a hitéből,
de ki kell emelnünk azt a tényt is, hogy bátorsága
a családi hátteréből is következik. A Ward család
mindig védelmezte a bántalmazott embereket,
amikor menedéket nyújtott a katolikus papoknak,
akik Angliában próbálták életben tartani a hitet.
Olyan családból származott, ahol a nők bátrak és
nagylelkűek voltak: Mary anyai nagymamája
Ursula Wright asszony tizennégy évet töltött
folyamatosan börtönben a hite miatt. Mary Ward
képes volt felidézni az emlékeit erről az
időszakról, amikor Ursula titokban adott pénzt és
élelmet a katolikus raboknak; emlékezett olyan
nőkre, akik a társadalmi változások előmozdítói
voltak mindazokkal együtt, akiknek szükségük
volt tiszteletre, szolidaritásra és megerősítésre.
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Mary Ward maga elkötelezett volt abban, hogy oktatást biztosítson lányok számára
származástól függetlenül. A hivatása („avodah”) vezette őt arra, hogy kora
’bántalmazottainak’ oldalán álljon és hogy “Vegye a társaságét” (a jezsuiták szabályait).
Küldetése biztosan radikális változást hozott a maga idejében, jóllehet egy olyan változás
is volt, amelynek köszönhetően ő maga lett bántalmazott a bántalmazottak között és
kirekesztett a kirekesztettek között. Mary Ward szóbeli bántalmazást is elszenvedett
társaival együtt ’galoppozó lányoknak’ nevezték őket, egy rájuk nézve teljesen helytelen,
szexuális töltetű megjegyzés, mely sértette jó hírnevüket. 1631. január 13-án az Intézetet
eltörlő pápai bulla, melyet VIII. Orbán pápa adott ki, kemény és durva szavakat használt
és a Mary Ward Intézetet veszélyes méregnek tartotta, melyet el kell törölni: ”…gyenge
nemüknek és személyiségüknek legkevésbé sem megfelelő munkákat végeznek, ez árt a
női szemérmességnek és főleg a szűzies tartózkodásnak”. Így ítélték el ezeket a nőket
egyszerűen azért, mert nők voltak, és így alacsonyabb rendű intellektuális képességgel
rendelkeztek.

“Velük élni, meghalni és feltámadni.” A bántalmazott, kirekesztett Mary Ward
bátran nézett szembe a cenzúrával. Amikor a pápai bulla börtönre ítélte őt, bátran
elfogadta azt, hűségesen, kérve a barátait a citromlével írt levelekben, hogy
folytassák a tevékenységüket ’vidám elmével’. Bántalmazói előtt folytatta
találkozását Isten szeretetével minden helyzetben, főleg a kínzások és üldöztetés
ideje alatt. Különbséget tett azzal, hogy maga volt a különbség: ő volt az, aki
népszerűsítette a békét és tiszteletet azzal, hogy élete végéig elkötelezettsége szerint
élt, azzal, hogy a kirekesztettekkel és a “kirekesztett Jézussal” együtt “támadt fel”
szeretetben.
Mary Ward hivatása („avodah”) hivatás minden olyan ember számára, akik Istennek
szentelik magukat, akik érzékenyítenek másokat és felismerik a saját korukban rejlő
igazságtalanságot. A mi együttérző elkötelezettségünk saját életünk jótékony és
igazságos munkájában, családunk életében, helyi szinten és globálisan, lehetővé
teszi számunkra, hogy lássuk Isten szeretetét minden idők bántalmazottaival együtt.
Legyünk mi a különbség ott, ahol élünk, és segítsük elő ezt a különbséget a világ és
az emberiség számára bármilyen szolgálatunk is van.
Mary Ward hivatása („avodah”) olyan hivatás, amely valamennyi barátjának szól,
legyenek bár szerzetesek vagy világi emberek. Arra szólít, hogy ne csak a parton
álljunk, hanem evezzünk a mély vízre és vessük ki hálóinkat (Lk. 5,4), hogy
higgyünk a saját küldetésünkre hívó szóban a végsőkig és lépjük át a határokat….
Engedjük, hogy szívünk felfedezzen és elérjen új horizontokat a szeretet és kitartás
útján és álljunk ki korunk bántalmazottai mellett, mert ‘lehetetlen Istent szeretni a
nélkül, hogy az ő dicsőségét terjeszteni ne fáradoznánk.’
A Port-Louisban található Loreto College iskolában Mauritiuson van egy játékunk a
„La marelle de Mary Ward”. Ez alapítónk életét mutatja be. Az egyik négyzetben
nyitott körök vannak, kérdőjellel, és azzal a kérdéssel: nyitunk-e azok felé, akik a
határon vannak, akik a társadalom peremén élnek? Ugyanez a kérdés szól ma
nekünk is.

Francesca Salva – Mary Ward Barátai, Mauritius
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