NOVENA BOLDOG MÁRIA ANTONINA
KRATOCHWIL NŐVÉRHEZ

Boldogasszony Iskolanővér
(1881. augusztus 21 – 1942. október 2.)

A Shalom védőszentje
BEVEZETÉS
Boldog Mária Antonina
nővért mutatjuk be ebben a
Novenában, aki
•
•
•
•
•
•
•
•
•

állhatatos a kereszt elfogadásában
napi imádságában Istent keresi
magatartása hősies hitet sugároz
szeretetteljes és kreatív a nevelés munkájában
mindenben Istennek engedelmeskedik
egyszerű és szegény lélekben és az életben
a gonoszt igaz szeretettel győzi le
Jézus bátor követője
az Atyával való egység állandó példaképe.

Lelki életének dimenzióiról szóló elmélkedésünk Isten
Igéje, és Konstitúciónk, a Küldetéstek van fényében
útmutatásul szolgál életünkhöz. Figyeljünk a kihívásokra,
és hagyjuk, hogy megérintsék bensőnket, hogy hozzá
hasonlóan Isten szeretetének hiteles tanúi lehessünk.
* A könyörgéseket Boldog Antonina litániájából válogattuk; Pipacsok – az
áldozat, a katonák által kiontott földet áztató vér szimbóluma, a mártírság
jelképe.

IMÁDSÁG A NOVENA MINDEN NAPJÁRA
Szentháromságos Isten,
előtted állunk, hogy
kifejezzük hálánkat
Boldog Maria Antonina Kratochwil nővérünk
ajándékáért, aki élete során:

Day I:

állhatatos a kereszt elfogadásában

Day II:

napi imádságában Istent keresi

Day III:

magatartása hősies hitet sugároz

Day IV:

szeretetteljes és kreatív a nevelés munkájában

Day V:

mindenben Istennek engedelmeskedik

Day VI:

egyszerű és szegény lélekben és az életben

Day VII:

a gonoszt igaz szeretettel győzi le

Day VIII:

Jézus bátor követője

Day IX:

az Atyával való állandó egység példaképe.

Közbenjárásával arra kérünk Téged, Istenünk, 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
ÁLLHATATOS A KERESZT ELFOGADÁSÁBAN

ISTEN IGÉJE: Amikor az egész néphez szólt, ezt
mondta: “Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye
fel keresztjét minden nap és úgy kövessen. Mert aki
életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti
értem az életét, az megmenti.” (Lk 9: 23-24)

KONSTITÚCIÓNK:

Miközben Krisztus küldetését
folytatjuk, és mindenkit elvezetünk az Atyával való
egységre, megtapasztaljuk és elfogadjuk életünk
húsvéti misztériumát. (KV, K 5.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér hozzád hasonlóan elfogadta a keresztet
és szeretettel adta oda életét. Életének példájával
fénnyé vált, és sem a félelem, sem a kétség nem
halványította el irántad érzett szeretetét. Add meg
nekünk a viszontagságokban a türelem és a kitartás
kegyelmét, hogy reményt vihessünk a szenvedőknek és
szegényeknek.

Boldog Mária Antonina nővér,
állhatatos a kereszt elfogadásában,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

II. NAP – Szeptember 24.
Mária Antonina nővér
NAPI IMÁDSÁGÁBAN ISTENT KERESI
ISTEN IGÉJE:

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is
váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette
házát. (Mt 7: 24)

KONSTITÚCIÓNK: A Szentírás, Isten élő igéje alapvető
fontosságú része életünknek és imádságunknak. Isten
a Szentírások keresztül nyilatkoztatja ki magát, és a
Szentírásból tanuljuk meg, hogyan ismerhetjük fel Isten
működését életünkben. Figyelünk Isten igéjére és
működésére, és nyitottak vagyunk mindenre, amire a
Lélek hív. (KV, K 31.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér életében Tied volt az első hely.
Ösztönözd bennünk a vágyat, hogy hallgassunk meg
téged és teljesítsük igédet, és a veled való egységben
örömmel hirdessük az Evangéliumot az embereknek,
akikhez küldesz minket.

Boldog Mária Antonina nővér,
aki Istent keresed napi imádságodban,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

III. NAP – Szeptember 25.
Mária Antonina nővér
HŐSIES HITET SUGÁRZÓ MAGATARTÁS
ISTEN IGÉJE: Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz
bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket
én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz,
mert az Atyához megyek. (Jn 14: 12)

KONSTITÚCIÓNK: 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. (KV, K 4.)
IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér egész életét adta neked, és a hitben
talált mélységes békét és reményt. Most, amikor sok
ember nem leli meg élete értelmét, erősítsd meg
irántad való bizodalmunkat, hogy képesek legyünk az
embereket hozzád vezetni életünk tanúságtétele által.

Boldog Mária Antonin nővér,
csselekedeteiddel heroikus hitet sugározva,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

IV. NAP – Szeptember 26.
Mária Antonina nővér
SZERETETTELJES ÉS ALKOTÓ A NEVELÉS
MUNKÁJÁBAN
ISTEN IGÉJE: Jézus szívük gondolatainak láttán
odahívott egy gyereket, maga mellé állította, s így szólt
hozzájuk: “Aki befogadja ezt a gyermeket a nevemben,
engem fogad be. S aki engem befogad, azt fogadja be,
aki küldött.” (Lk 9: 47-48)

KONSTITUCIÓNK: Krisztus szeretetétől sürgetve úgy
döntünk, hogy küldetésünket a nevelés terén vállalt
szolgálatunkkal fejezzük ki. A nevelés azt jelenti
számunkra, hogy a személyeket képessé tesszük arra,
hogy mint Isten képére teremtett egyedek, mindent
kihozzanak magukból, és segítünk nekik abban, hogy
képességeiket annak érdekében kamatoztassák, hogy
a földet emberibbé tegyék. (KV, K 22.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér anyai módon árasztotta szeretetét a
gyermekekre, különösen a szegényekre és magukra
hagyottakra, és szívüket Isten felé fordította. A fiatalok
az anyát látták benne, aki aggódva figyelte igaz
emberségük érlelődését. Kérünk, add meg nekünk a
kegyelmet, hogy a mai világban segíteni tudjuk a
gyermekek és fiatalok fejlődését az emberi kiteljesedés
eléréséig.
Boldog Mária Antonina nővér,
szeretetteljes és alkotó a nevelés munkájában,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

V. NAP – Szeptember 27.
Mária Antonina nővér
MINDENBEN ENGEDELMES ISTENNEK
ISTEN IGÉJE: Aztán végighordozta tekintetét a körülötte
ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és
testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én
testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3: 34-35) “Hisz az
Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
(Mk 10: 45)

KONSTITÚCIÓNK: A szeretet sürget, hogy akaratunkat
Isten akaratával egyesítsük. (KV, K 19)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér, a kegyelem által megerősítve követte
példádat készen a nélkülözés, bántalmazás, üldöztetés,
sőt
a
halál
elfogadására
Isten
Országáért.
Történelmünk
jelen
időszakában,
amikor
a
kegyetlenség, hazugságok és brutalitás oly gyakran
megriaszt bennünket, add meg, hogy rátaláljunk az
erőre, ami által legyőzzük a nehézséget Isten
akaratának teljesítésében.

Boldog Mária Antonina nővér,
aki mindenben engedelmeskedik Istennek,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

VI. NAP – Szeptember 28.
Mária Antonina nővér
EGYSZERŰ ÉS SZEGÉNY LÉLEKBEN ÉS AZ ÉLETBEN
ISTEN IGÉJE: Hiszen ismeritek Urunk, Jézus Krisztus
jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegénnyé
lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. (2Kor
8: 9)

KONSTITÚCIÓNK: Alapjában véve teljesen üresen
állunk Isten előtt, emberségünket alázatosan elfogadva.
Semmi máshoz nem ragaszkodunk, csak az Úrhoz, aki
békével és örömmel ajándékoz meg, és képessé tesz
arra, hogy megelégedjünk azzal, amit kapunk, és
megszabadít a birtoklás önző vágyától. (KV, K 16.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér megtapasztalta az éhezést, mégis
megosztotta napi kenyéradagját a többi rabbal.
Különösen érzékeny volt a szegény gyermekek
szükségleteire. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy
megértsük azokat, akik egy falat kenyeret kérnek
tőlünk. Nyíljon meg szívünk a többi ember
megsegítésére.
Boldog Mária Antonina nővér,
egyszerű és szegény lélekben és az életben,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

VII. NAP – Szeptember 29.
Mária Antonina nővér
A GONOSZT IGAZ SZERETETTEL GYŐZI LE
ISTEN IGÉJE: Az én parancsom, hogy szeressétek
egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem
szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. (Jn 15:
12-13)

KONSTITÚCIÓNK: Ahogy a vele való bensőséges
kapcsolatunk mélyül, szabaddá tesz minket, hogy
radikálisabban
szeressünk.
Miközben
egyre
hasonlóbbá válunk Krisztushoz, tanúságot teszünk az
egyház iránti egyetemes szeretetről és az emberiséggel
kötött szabadító szövetségről. (KV, K 13)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér meg volt győződve a kitartó szeretet
gyógyító erejéről. Ma azonban a folyamatos
ellenségeskedés és erőszak szétrombolja a családokat,
kultúrákat és társadalmakat; a világot szétszakítja és
megosztja az igazságtalanság és a faji, etnikai és
nemzeti konfliktusok. Kérünk, hogy adj nekünk
bátorságot, hogy az egység tanúi lehessünk a
megosztott világban, és bárhol is vagyunk,
erőfeszítéseket tudjunk tenni a megbékélés felé.
Boldog Mária Antonina nővér,
aki a gonoszt igaz szeretettel győzi le,
IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK!

VIII. NAP – Szeptember 30.
Mária Antonina nővér
JÉZUS BÁTOR KÖVETŐJE
ISTEN IGÉJE: “Ezeket azért mondtam el nektek, hogy
békességetek
legyen
bennem.
A
világban
megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én
legyőztem a világot.” (Jn 16: 33)

KONSTITÚCIÓNK:

Ahogy
Istennek
szentelt
szüzességet élünk, Jézus megtanít minket az önzetlen
szeretet megalkuvást nem ismerő követelményeire.
Találkozunk elfogadással és ellenállással, örömet és
beteljesedést, magányt és fájdalmat tapasztalunk. (KV,

K 14.)

IMÁDKOZZUNK:

Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér Boldogasszony Iskolanővérként bátran
követett téged, megosztva szeretetét, hitét és reményét
másokkal is. 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!

IX. NAP – OKtóber 1.
Mária Antonina nővér
AZ ATYÁVAL VALÓ ÁLLANDÓ EGYSÉG PÉLDAKÉPE
ISTEN IGÉJE: Jézus azt felelte neki: “Ha valaki szeret
engem, megtartja szavamat. Atyám is szeretni fogja őt,
hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.” (Jn 14: 23)

KONSTITÚCIÓNK:

Mivel az Istennel való teljes
egységre vagyunk teremtve, arra törekszünk, hogy
egyre mélyebb egységre jussunk Vele. (KV, K 48.)

IMÁDKOZZUNK: Úr Jézus Krisztus! Boldog Mária
Antonina nővér életének alapköve az volt, hogy rábízta
magát az Atyára. Akarata iránti engedelmesség vezette
őt a húsvéti misztériumhoz. Kérünk, add meg nekünk a
bizakodás kegyelmét, hogy képesek legyünk bármilyen
nehézséget az irántad érzett megingathatatlan
bizalommal átélni.

Boldog Mária Antonin nővér,
az Atyával való állandó egység példaképe,
IMÁDKOZZ 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 Bielskoban telepedtek le.
A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációjába 1901-ben lépett be.
SSND-iskolákban tanított Karwinában (1906-1909.; 1910-1917.) és
Lwówban (1917-1925.); helyi elöljáróként, kollégiumi igazgatónőként, majd
a jelöltek mesternőjeként Tłumaczban (1925-1932.). Lwówban (19321939.) iskolaigazgató és képzési mesternő volt. 1940. és1942. között
Mikuliczynban szolgált helyi elöljáróként.
A II. Világháború idején, mivel szerzetesnő volt, elbocsátották a iskolából
(1939 végén), ideiglenesen eltávolították őt helyi közösségével mikuliczyni
rendházunkból (1940 februárja és 1941. júniusa között), majd 1942. július
9-én nővéreivel együtt letartóztatták és bebörtönözték őket
Stanislawówban. Az embertelen körülmények ellenére (éhezés, verés,
kínzás, gúnyolódás) erőt adott nővértársainak és a világi rabtársaknak,
tanúságot téve a keresztény szeretetről, hitről és megbocsátásról.
Szabadon bocsátása után öt nappal, 1942. október 2-án belehalt a
kínvallatások és a tífusz következményeibe.
Antonina nővér mélyen hívő nő, bölcs és hozzáértő tanár és csodálatos
ember volt. Mindazok, akik vele dolgoztak, nővérek és világiak
egybehangzóan 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 magukra hagyottakat. A szenvedést kegyelemnek tekintette, ami által
hasonlatossá válhat Krisztushoz.
Mária Antonina Kratochwil nővért a II. Világháború 108 mártírjával együtt
(püspökök, papok, szerzetesek, világiak) II. János Pál pápa 1999. június
13-án avatta boldoggá Varsóban.
A liturgiai naptár Antonina nővér ünnepét minden év június 12-én tartja.
Kongregációként viszont ezt a novenát halálának évfordulója, október 2.
előtt imádkozzuk.

