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„Jej smrť bola odleskom jej života.“
(Georg Schneidt o ct. matke Alfonze Márii, s. 49)

150. výročie smrti
ctihodnej Božej služobnice
matky Alfonzy Márie Eppingerovej

Milé sestry našej spoločnej zakladateľky,
milí laickí členovia
a ctitelia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie!
Dňa 31. júla 2017 si pripomenieme 150. výročie smrti našej zakladateľky, ctihodnej Božej
služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
Toto jubileum našej zakladateľky je nepochybne výbornou príležitosťou na to, aby sme ho
oslávili v troch kongregáciách pochádzajúcich zo spoločného založenia, ako aj všade vo
svete, kde dnes pôsobia jej sestry a laickí členovia.
V priebehu roka chceme klásť dôraz na tie duchovné hodnoty našej zakladateľky, ktoré nás
spájajú a prispievajú k ohlasovaniu Ježišovho evanjelia. Chceme sa usilovať o radikálne
a verné prežívanie charizmy, prosiť ju o pomoc v našich námahách a v posväcovaní osobného
duchovného života v jednoduchosti. To môže veľmi pomôcť aj pokračovaniu procesu jej
blahorečenia.
Čas jubilea je vždy obdobím poohliadnutia sa do minulosti s pohľadom upretým dopredu.
Je časom premýšľania a nových perspektív. K tomu by mala poslúžiť aj príprava na toto
jubileum, ktoré nemá byť samoúčelné, ale má ponúknuť možnosť obnovy.
Hľadiac späť na obdobie 150 rokov žasneme nad životom a dielom ctihodnej Božej
služobnice matky Alfonzy Márie. Je pre nás výzvou ďakovať Bohu za to, že všetky sestry
pochádzajúce z jej založenia, ktoré žijú na štyroch kontinentoch, sa svojím životom
stotožňujú s jej charizmou. Slúžia človeku v jej duchu a vydávajú tak jednoduché i jasné
svedectvo svojho zasvätenia.
Pohľad na zakladateľku matku Alfonzu Máriu nech otvorí naše srdce a oči pre ťažké situácie
trpiacich ľudí v dnešnom svete. Zvlášť sa zahľaďme na tých, ktorí sú v mnohých krajinách
vystavení diskriminácii, prenasledovaniu, sociálnej nespravodlivosti a žijú na perifériách
spoločnosti.
Či milosrdný Boh Otec nedaroval matke Alfonze Márii charizmu ako odpoveď na núdzu ľudí
doby, v ktorej žila?
Ak sme vnímavé na situáciu a vývoj dnešnej spoločnosti, chceme aj my dať odpoveď na
núdzu dnešného človeka, odhaľovať hĺbku a aktuálnosť charizmy matky Alfonzy Márie.
Každá z našich kongregácií čerpá z dedičstva matky Alfonzy Márie novú duchovnú a
apoštolskú dynamiku.
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Hľadiac do budúcnosti s veľkou dôverou očakávame a veríme, že milosrdný Boh vo svojej
Prozreteľnosti bude toto dielo aj naďalej viesť a sprevádzať. Prosme ho, aby duchovné dary
zakladateľky získavali stále viac na sile a životaschopnosti, a aby naše povolanie a poslanie
bolo obrazom zrelých klasov „obilného poľa“ (Vízie ct. matky Alfonzy Márie).
Povzbudené silným zážitkom vízií našej zakladateľky kráčajme so stále väčšou odvahou
cestami tohto sveta a odovzdávajme Pánovi našu nezištnú službu a náš život ako najvzácnejší
dar. Modlitba a odovzdávanie charizmy ďalším generáciám sestier matky Alfonzy Márie,
mladým ľuďom a laikom zostáva pre nás záväzkom a povinnosťou.
V záverečnej fáze Procesu blahorečenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie
zintenzívnime modlitby a šírme úctu k „vzácnemu kvetu z Alsaska“, k autentickému svedkovi
viery a nástroju milosrdenstva, v ktorom vnímame krásu veľkosti jednoduchého života a duše
odzrkadľujúcej šťastie neba.
Záložka a Diár - Kalendár 2017, ktoré vám zakrátko budú k dispozícii, sú znakmi tohto
jubilea.
Kalendár má byť skutočným prepojením medzi nami - sestrami matky Alfonzy Márie
a laickými členmi na celom svete.
Na svete pôsobí 265 spoločenstiev sestier a laických členov ctihodnej matky Alfonzy Márie
našich troch kongregácií Oberbronn, Würzburg a Šoproň/Rím.
Každý deň v roku 2017 pozývam všetky sestry a laických členov kongregácií pochádzajúcich
zo založenia matky Alfonzy Márie modliť sa za určité spoločenstvo a apoštolát sestier a
laických členov (pozri Diár – Kalendár 2017).
Keďže rok 2017 má 365 dní, ostatné úmysly modlitieb sú za kňazov, špirituálov, laických
spolupracovníkov, proces blahorečenia ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie,
nové povolania a ďalšie úmysly našich troch kongregácií.
Cieľom tejto iniciatívy je lepšie sa navzájom spoznať, duchovne sa posilniť a upevniť
v nádeji. Len tak budeme v jednote prežívať charizmu a spiritualitu našej spoločnej
zakladateľky. Nech sa tento rok stane pre nás milostivým rokom, bohatým na duchovné dary.
Na záver chcem vysloviť ešte jedno prianie: Aby sestry matky Alfonzy Márie boli ženami
modlitby, ktorá vyviera zo srdca a orientovali sa podľa jej rady: „Kým trpíte, ste na dobrej
ceste“.
„Vďaka Ti, matka Alfonza Mária za túto radu a hrdinský postoj! Je to hrdinstvo prameniace
z radosti vykúpenia. Vykúpenie Ježišom Kristom je zdrojom radosti a sily, z ktorej žijeme,
lebo vieme, že sme milované. Po 150 rokoch od tvojho odchodu do Otcovho domu - v
zjednotení s Ním, v búrkach dnešnej doby, aj my túžime po jednote s Ježišom a chceme šíriť
evanjelium so všetkou skromnosťou a jednoduchosťou naďalej.
Prijímame tvoje pozvanie: Robiť všetko ticho a nenápadne, tak ako TY!“
V úprimnej láske k našej ctihodnej matke Alfonze Márii vás všetkých pozdravujem!

Sr. Katarína Krištofová, SDR
postulátorka

Rím, 31. júl 2016, 149. výročie narodenia sa ct. matky Alfonzy Márie pre nebo.
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