NOVENA BOLDOG
MARIA ANTONINA KRATOCHWIL
NŐVÉRNEK
Boldogasszony Iskolanővér
1881.augusztus 21. – 1942. október 2.)

A Shalom patrónusa
BEVEZETÉS
Ez a novena
Boldog Mária Antonina nővér életének
mélységeit fejezi ki:


tündöklő tanúságtévő



Jézus bátor követője



egyszerű és szegény lélekben és az életben



igaz szeretettel fordul az ellenséghez



megingathatatlan Istenbe vetett bizodalma



a gonoszt igaz szeretettel győzi le



börtöntársainak lelki támogatást nyújt



elkötelezett a gyermekek és fiatalok mellett



a végsőkig kitart Isten szándéka mellett

Elmélkedésünk lelki életének dimenzióiról útmutatásul szolgál
életünkben Isten igéje és a Küldetésetek van Konstitúciója fényében.
Figyeljünk a kihívásokra és hagyjuk, hogy megérintsék bensőnket, hogy
hozzá hasonlóan Isten szeretetének hiteles tanúi lehessünk.

IMÁDSÁG A NOVENA MINDEN NAPJÁRA
Szentháromság Egy Isten
előtted állunk, hogy
kifejezzük hálánkat
Boldog Mária Antonina Kratochwill
nővérünkért

I. nap:

Tündöklő tanúságtévő

II: nap:

Jézus bátor követője

III: nap:

Egyszerű és szegény lélekben és az életben

IV: nap :

Igaz szeretettel fordul az ellenséghez

V: nap:

Istenbe vetett bizodalma megingathatatlan

VI. nap:

A gonoszon szeretettel lesz úrrá

VII. nap:

Lelki támaszt nyújt börtöntársainak

VIII. nap:

A gyermekek és fiatalok mellett kötelezi el magát

IX. nap:

A végsőkig kitart Isten szándéka mellett

Közbenjárásával arra kérünk Téged,
hogy nyisd meg szívünket és add meg nekünk azt a kegyelmet,
amiben Nővérünket részesítetted,
hogy szeretetednek hiteles tanúi lehessünk mai világunkban.
Ámen.

I. NAP – Szeptember 23.
Mária Antonina nővér
TÜNDÖKLŐ TANÚSÁGTÉVŐ
ISTEN IGÉJE: Senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami
edényfélével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki
csak belép, lássa világát (Lukács 8,16).

KONSTITÚCIÓNK: Ahogy egyre nagyobb érettségre jutunk
Krisztusban, egyre inkább önmagunkká válunk, és egyre szabadabban
tudjuk hirdetni az örömhírt (YAS, C 46).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér
benned kereste személyiségének kiteljesedését. Életének példáján
keresztül fénnyé vált és nem hagyta, hogy a félelem vagy sötétség
elhomályosítsa irántad érzett szeretetét. Add meg nekünk a kegyelmet,
hogy lássuk magunkról az igazságot, hogy egyre inkább önmagunkká
váljunk, ezáltal még inkább képesek legyünk az Örömhír hirdetésére.

Boldog Mária Antonina nővér,
Isten szeretetének tündöklő tanúja,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

II. NAP – Szeptember 24.
Maria Antonina nővér
JESUS BÁTOR KÖVETŐJE
ISTEN IGÉJE: Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és
hirdette az Isten országát (Lk 8,1).

KONSTITÚCIÓNK: Az a küldetésünk, hogy Boldogasszony
Iskolanővérként az örömhírt hirdessük, és egész életünket azon egység
megvalósítására szenteljük, melyért az Atya Jézus Krisztust küldte.
Miként Jézusnak az volt a küldetése, hogy az Atya szeretetét
megmutassa a világnak, nekünk is az a hivatásunk, hogy egész
lényünkkel, szeretetünk, hitünk és reményünk továbbadásával
Krisztust tegyük láthatóvá (YAS, C 4).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina,
Boldogasszony iskolanővér életét adta azért az egységért, amiért Te
magad eljöttél a földre, megosztotta másokkal szeretetét, hitét és
reményét. Add meg nekünk a buzgó szeretet, mély hit és
megingathatatlan remény kegyelmét, hogy képesek legyünk
megmutatni téged a világnak.

Boldog Mária Antonina nővér,
Jézus bátor követője,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

III. NAP – Szeptember 25.
Mária Antonina nővér
EGYSZERŰ ÉS SZEGÉNY LÉLEKBEN ÉS AZ ÉLETBEN
ISTEN IGÉJE: Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát
és gyógyítsák meg a betegeket. 3„Semmit se vigyetek az útra – hagyta
meg nekik –, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se egy váltás
ruhát.” (Lk 9, 2-3)

KONSTITÚCIÓNK: Miután a szentháromságos egy Isten a
misszióra szentelt minket, oly módon élünk, hogy Isten országa
láthatóbbá váljon megváltott, de bűnös világunkban. Prófétai módon
Isten uralmának elsőbbségét hirdetjük, mely jelen van, mégis
eljövendő. Fogadalmas életünk kiegészíti a keresztény közösség többi
tagjának életét, ahogy minket is erősít és ösztönöz, ahogy ők követik
Krisztust. Krisztus misszióját együtt folytatjuk (YAS, C 12).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér
megtapasztalta az éhezést, mégis megosztotta napi kenyéradagját a
börtön többi fogvatartottjával. A szegény gyermekeknek mindig volt
helye a szívében. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy meghalljuk
azokat, akik egy darab kenyérért fordulnak hozzánk. Nyíljon meg
szívünk mások előtt és folytassuk Krisztus küldetését.

Boldog Mária Antonina,
egyszerű és szegény lélekben és az életben,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

IV. NAP – Szeptember 26.
Mária Antonina nővér
IGAZ SZERETETTEL FORDUL AZ ELLENSÉGHEZ
ISTEN IGÉJE:

Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem. Ki lehet
hát, akiről ilyeneket hallok?” És kereste a módját, hogy lássa (Lk 9, 9).

KONSTITÚCIÓNK: Ha Boldogasszony Iskolanővérként az
evangéliumi szegénységet kívánjuk megélni, a szegényeket kell
szolgálnunk. Mikor a szegények gondjaival azonosulunk, fájdalmasan
tudatára ébredünk annak, hány embernek kell nélkülöznie világunk
bűnös volta miatt. Az egyház tanítása és útmutatásai szerint
tevékenyen munkálkodunk – különösen közvetlen környezetünkben azért, hogy az igazságtalanság kiváltó okait megszüntessük és a béke,
az igazságosság és a szeretet világát valósítsuk meg. (YAS, C 17)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina,
megerősödve kegyelmedben követte példádat, készen állt arra, hogy
Isten országáért elfogadja a nélkülözést, a bántalmazást, üldöztetést,
sőt a halált is. Történelmünk jelen korszakában, amikor a kegyetlenség,
hazugságok és brutalitás rémisztenek meg minket – azért imádkozunk,
hogy tégy minket békéd és megbékélésed eszközévé, hogy szereteted
növekedhessen köztünk és minden nemzet között.

Boldog Mária Antonina,
aki valóban szereted az ellenséget,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

V. NAP – Szeptember 27.
Mária Antonina nővér
ISTENBE VETETT BIZODALMA MEGINGATHATATLAN
ISTEN IGÉJE: Most hozzájuk fordult: „Hát ti?” (Lk 9, 20)
KONSTITÚCIÓNK: Miután megtapasztaltuk Krisztus szeretetét,
feltétel nélkül a gondviselő Istenre hagyatkozva követni merjük (YAS, C
15).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Maria Antonina nővér
számára, életét fenyegető körülményei között Te voltál Isten Messiása.
Irántad érzett teljes bizodalma vezette őt a Húsvéti misztériumhoz.
Arra kérünk Téged, hogy add meg nekünk a beléd vetett bizodalom
kegyelmét, hogy képesek legyünk megingathatatlan bizalommal
bármilyen nehézséget kiállni.

Boldog Mária Antonina nővér,
akinek Istenbe vetett bizodalma megingathatatlan,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

VI. – Szeptember 28.
Mária Antonina nővér
A GONOSZON IGAZ SZERETETTEL LESZ ÚRRÁ
ISTEN IGÉJE:

„Véssétek jól emlékezetetekbe ezeket a szavakat: Az

Emberfiát az emberek kezébe adják.” (Lk 9, 44)

KONSTITÚCIÓNK: Jézusra emlékezve, és az Ő példáját követve
ösztönzést kapunk arra, hogy mindennapi életünket is eucharisztikussá
tegyük, teljesen odaadjuk magunkat másokért, és hálásan fogadjunk
mindent, amit tőlük megkapunk…Isten radikális szeretetének fényénél
megtapasztaljuk, mennyire képtelenek vagyunk a szeretetre, és azt,
hogy ki kell engesztelődnünk Istennel és egymással. Lassanként
megtanuljuk, hogy mindannyian a szív megtérésének és a szeretethez
való visszatérésnek ugyanazt az útját járjuk egész életünkben (YAS, C 34,
36).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér
meg volt győződve arról, hogy az állhatatos szeretetnek gyógyító ereje
van. Mégis, ma az ellenségeskedés és erőszak családokat, kultúrákat és
társadalmakat rombol szét; a világot szétszakítják és megosztják az
igazságtalanság, faji, etnikai és nemzeti konfliktusok és eltérő
életfilozófiák. Arra kérünk, hogy adj nekünk bátorságot, hogy
megtapasztalhassuk a megosztott világban az egységet, és bárhol is
vagyunk, mindent megtegyünk a megbékélésért.

Boldog Maria Antonina nővér,
aki a gonoszt igaz szeretettel győzted le,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

VII. NAP – Szeptember 29.
Mária Antonina nővér
LELKI TÁMOGATÁST NYÚJTOTT BÖRTÖNTÁRSAINAK
ISTEN IGÉJE:

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt,
és mindennap nagy lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevű koldus is, ez
ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 21Örült volna, ha jóllakhat abból, ami
a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült (Lk 16,19-21).

KONSTITÚCIÓNK: Csak akkor szállhatunk szembe hitelesen az
igazságtalansággal, ha mi magunk igazságosan cselekszünk. Arra
törekszünk, hogy egyszerűen éljünk, az emberi munkát helyesen
értékeljük és minden ember méltóságát tiszteljük, ily módon tanúsítva,
hogy lehetséges lenne, hogy az emberiség ezek szerint az értékek szerint
éljen. Krisztus kegyelmével megerősítve, és az Ő példáját követve, készek
vagyunk arra, hogy Isten országáért nélkülözést, bántalmazást és
elnyomást szenvedjünk, és – ha kell – életünket is adjuk érte (YAS, C 17).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér,
akit börtönbe zártak a II. Világháború idején, a megszenvedett kimerültség
és igazságtalanság ellenére, szolgálta börtöntársait. Meghallgatta őket,
tanácsot adott nekik, Isten előtt bűnbánó szívvel állt, imádkozott
üldözőiért, és szenvedését az Egyháznak ajánlotta. A belső béke
kegyelmét kérjük, hogy amikor megérint az igazságtalan, a felfoghatatlan
vagy ártó, megláthassuk, hogy másoknak mire van szüksége, és ne
zárkózzunk be saját magunkba.

Boldog Mária Antonina nővér,
aki lelki támaszt nyújtottál börtöntársaidnak,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

VIII. NAP – Szeptember 30.
Mária Antonina nővér
A GYERMEKEK ÉS FIATALOK MELLETT KÖTELEZTE EL
MAGÁT
ISTEN IGÉJE: … s így szólt hozzájuk: „Aki befogadja ezt a gyermeket
a nevemben, engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be, aki
küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az az igazán nagy.” (Lk 9,48).

KONSTITÚCIÓNK: Mély hite és nagy bátorsága arra indította
Terézia anyát, hogy amúgy is szűkös erőforrásaival minden ínségét
megpróbáljon orvosolni, bármerre szólította is az Úr. Isten hívására az ő
szellemében válaszolunk a mai időkben. Hozzá hasonlóan az iskolákban és
más sürgős segítségre szoruló területeken folytatunk nevelési
tevékenységet. Hozzá hasonlóan senkit sem zárunk ki
gondoskodásunkból, de úgy érezzük, hivatásunk különösen a fiatalokhoz
és a nőkhöz, valamint a szegényekhez szól (YAS, C 24).

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér
önzetlen szeretettel vette körül a gyermekeket és szívüket mindig Isten
felé fordította. Anyai szeretete különösen a szegény és elhagyott
gyermekek felé fordult. Mivel a fiatalok anyjukra találtak benne, nagyon
fontos volt számára lelki életük, és az igaz emberséget érlelte bennük.
Kérjük, hogy add meg nekünk a kegyelmet, hogy segíteni tudjuk a
gyermekek és fiatalok fejlődését, hogy emberiességük kiteljesedhessen
mai világunkban.

Boldog Mária Antonina nővér,
aki a gyermekek és fiatalok mellet kötelezted el magad,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

IX. NAP – Október 1.
Mária Antonina nővér
A VÉGSŐKIG ELKÖTELEZETT ISTEN SZÁNDÉKA
MELLETT
ISTEN IGÉJE:

Amikor már közeledtek szenvedésének és
megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy
(Lk 9, 51.)

KONSTITÚCIÓNK: Mivel az Istennel való teljes egységre vagyunk
teremtve, arra törekszünk, hogy egyre mélyebb egységre jussunk
Vele…. Életünk ezen alapvető irányultsága a halálban éri el
csúcspontját, abban a pillanatban, amire az élet készít fel minket. A
halálban kimondjuk végleges emberi igenünket Teremtőnknek. Bízva
abban, hogy Isten képes elvezetni az élet teljességére, a halált az
imádás aktusának tartjuk: haldokláskor Istent Istennek hirdetjük,
magunkat pedig teremtményeknek. … Reménységben és békességben
bemegyünk az Úr örömébe! (YAS, C 48, 47)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária Antonina nővér,
akit kegyelmed segített, követte a Te példádat, készen arra, hogy Isten
országáért elfogadja a nélkülözést, bántalmazást, üldöztetést és a halált is.
Napjainkban, amikor eláraszt bennünket a kegyetlenség, hazugságok és
erőszak, segíts meg minket, hogy teljesíthessük Isten akaratát, mert a Te
hatalmad minden nehézséget legyőz.

Boldog Mária Antonina,
aki a végsőkig elkötelezted magad Isten szándéka mellett,
IMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK!

Boldog Mária Antonina Kratochwil
Boldogasszony Iskolanővér (1881 -1942.)

A Shalom patrónusa
Mária Antonina Kratochwil nővér 1881. augusztus 21-én született az
Ostrawai Witkowice-ben, ahová 1879-ben költöztek szülei, hogy munkát
találjanak. 1885-ben visszatértek gyermekeikkel édesanyja szülőhelyére,
Węgierska Górka-ba, majd Bielsko-ban telepedtek le.
A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjába 1901-ben lépett be.
Jelöltként, és később fogadalmas nővérként Karwina-ba küldték, hogy egy
lengyel elemi iskolában tanítson (1906-1909; 1910-1917). Majd Lwów-ba
helyezték (1917-1925). 1925-től 1932-ig helyben tanított, aztán a
kollégium igazgatója lett és Thumacz-ban a jelöltek mesternőjeként
szolgált. Ismét Lwów-ba küldték, ahol kinevezték iskolaigazgatóvá és
folytatta a jelöltek képzését is (1931-1939). 1940-től 1942-ig Mikuliczynban volt a helyi elöljáró.
A II. Világháború kezdetén elbocsátották az iskolából. Mikuliczyn-ban
Antoninát és helyi közösségét eltávolították rendházukból (1940.
februárja és 1941. júniusa között). 1942. júIus 9-én hat másik nővérrel
együtt letartóztatták és bebörtönözték őket Stanisławów-ban. Embertelen
körülmények között (éhezés, verés, kínzás, gúnyolódás) tanúságot tett a
keresztény szeretetről, hitről és megbocsátásról; bátorságot öntött
nővéreibe és börtöntársaiba. Szabadon bocsátása után öt nappal, 1942.
október 2-án a kínvallatások és a tífusz vetett véget életének.
Antonina nővér mélyen hívő nő, bölcs és hozzáértő tanár és csodálatos
ember volt. Mindazok, akik vele dolgoztak, nővérek és világiak,
egyhangúlag vallották, hogy Antonina nővér jósága és barátságossága
nem ismert határokat., hivatását örömteli szeretettel végezte. Őszinte
derű és béke áradt belőle. Szerette a gyermekeket, különösen a
szegényeket és elhanyagoltakat. Maria Antonina Kratochwil nővért a II.
Világháború 108 mártírjával együtt II. János Pál pápa 1999. június 13-án
avatta boldoggá Varsóban. Minden évben június 12-én tartjuk ünnepét.

