V

V

Holandsko

Nemecko

Slovensko
Ukrajina

Mad arsko

V

Francúzsko
Portugalsko

Rakúsko
India

Alfonzy Márie Eppingerovej

Spojené štáty americké
Kamerun

Argentína

200 .

narodeniny ctihodnej matky

Tanzánia

V

Velkost
jednoduchého
zivota

Taliansko

© Éditions du Signe, 2013 - 109422 • Ph. ++33(0) 3 88 78 91 91 • www.editionsdusigne.fr •
All rights reserved - Reproduction forbiden • Printed in E.U.
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Angola
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ctihodnej matky
Alfonzy Márie Eppingerovej

Dôležité míľniky

1814 09. 09. narodenie Alžbety
 lžbeta cíti potrebu starať sa
1847 A
o chudobných a modliť sa
za obrátenie hriešnikov
	
1849 28. 08. zakladá Kongregáciu dcér
Božského Vykupiteľa
1854 vysiela sestry do Würzburgu
	
1857 ustanovuje spoločenstvo vo Viedni
	
1863 ustanovuje spoločenstvo v Šoproni
	
1866 11. 04. získava pápežské
uznanie kongregácie
	
1866 s bolesťou prežíva
osamostatnenie domov
vo Viedni a Würzburgu
1867 n ásledne aj osamostatnenie
domu v Šoproni
	
1867 31. 07. matka Alfonza Mária
odchádza do večnosti
1951 z ačiatok diecézneho procesu
blahorečenia matky Alfonzy Márie
2006 obnovenie jej procesu blahorečenia
	
2011 19. 12. promulgácia Dekrétu o
heroických čnostiach ctihodnej
Božej služobnice

Modlitba
k 200. jubileu narodenia
ct. matky Alfonzy Márie

Nebeský Otče,
ctihodná matka Alfonza Mária
bola vnímavá na
dary Ducha Svätého
a vo svojom živote
sa nechala fascinovať krížom.
Otvorená znameniam doby
bola pre všetkých trpiacich
znakom tvojej lásky.
Ježišu, buď naším
vodcom na cestách priateľstva s tebou,
aby sme v tajomstve kríža aj my objavili
zmysel života a prameň pravej radosti.
Duchu Svätý,
oduševňuj nás,
aby sme uvedomelejšie šli po
ceste prípravy na toto jubileum.
Pomôž nám veľkodušne
odpovedať na povolanie,
ktoré sme od teba dostali ako dar,
aby sme vo všednom živote
budovali spoločenstvo
a s nadšením spolupracovali
na diele vykúpenia
ako aj na vytváraní civilizácie lásky.
Daruj nám milosť vytrvalosti,
aby sme žili ako naša ctihodná
matka Alfonza Mária,
evanjeliovým štýlom v duchu blahoslavenstiev
a vedené Máriou,
Matkou Vykupiteľa sme sa jedného
dňa mohli spolu s tebou tešiť v nebi.
Amen.

Kongregácia sestier
Najsvätejšieho Spasiteľa
(niederbronnské sestry)

lžbeta
1849AEppingerová

zakladá v roku 1849
s pomocou miestneho
farára Reicharda a so
súhlasom štrasburského biskupa v kúpeľnom
meste Niederbronn Kongregáciu dcér Božského Vykupiteľa (neskôr názov zmenený
na Kongregácia sestier Najsvätejšieho
Spasiteľa) a prijíma meno sestra Alfonza
Mária.

Už ako dieťa kládla rodičom otázky o Bohu
a bola oslovená ukrižovaným Ježišom.
Objavila, že Božia láska zahŕňa všetkých
ľudí. Chcela zasvätiť svoj život Bohu a tak
prispieť k tomu, aby ho našli aj ostatní ľudia.
Z vlastnej skúsenosti vedela, že utrpenie
môže byť prekážkou na ceste hľadania Božej
lásky. Cítila sa preto pobádaná pomáhať
ľuďom trpiacim na tele a na duchu.
Následne spoznala, že má založiť vlastnú
kongregáciu.
Prekvapujúco rýchlo sa k nej pridávajú
viaceré mladé dievčatá, spoločenstvo
rastie a preberá mnohoraké úlohy
ako odpoveď na biedu vtedajšej doby.
Sestry sa starajú o chudobných, chorých
v ich domoch, opustené deti, biednych
najrôznejšieho druhu a spásu celého
človeka a nepýtajú sa pritom ani na ich
pôvod ani na náboženstvo.

Na žiadosť farností a obcí vznikajú od
roku 1850 spoločenstvá vo Francúzsku,
Nemecku, v Rakúsko-uhorskej monarchii
(dnešné Rakúsko a Maďarsko). Kongregácia
sa otvára rastúcej rôznorodosti potrieb,
životných podmienok a kultúr.
Vplyvom rôznych okolností vznikajú
z niederbronnskej kongregácie nové
rehoľné spoločenstvá: v rokoch 1866/67
vo Viedni, Würzburgu a Šoproni, a v roku
1916 ešte ďalšie v Bratislave. Každá z
týchto kongregácií prechádza samostatným požehnaným vývojom a osvedčí sa
v ťažkých časoch, hlavne počas vojnových
nebezpečenstiev a komunizmu.
Pozvanie II. vatikánskeho koncilu, aby sa každé
rehoľné spoločenstvo zaoberalo svojimi prameňmi
a preskúmalo rehoľné pravidlá, vedie k zamysleniu
nad základnou charizmou. Kongregácie, ktoré
pochádzajú zo založenia matkou Alfonzou
Máriou, nadväzujú nové vzájomné vzťahy, prehlbujú
ich a pristupujú k rôznym formám spolupráce na
duchovnej a apoštolskej úrovni.
Dve kongregácie si volia cestu fúzie s pôvodnou
kongregáciou: v roku 1999 Kongregácia sestier
Božského Vykupiteľa z Viedne a v roku 2009 Kongregácia
sestier Najsvätejšieho Spasiteľa z Bratislavy.
Do Viedne prišli niederbronnské sestry už roku 1857,
aby sa starali o siroty a opatrovali chorých v ich domoch.
Viedenský kardinál Rauscher podporoval pôsobenie sestier,
ktoré sa nádejne rozvíjalo. Avšak kvôli vytvoreniu lepších
podmienok pre činnosť sestier a pre rast spoločenstva,
dňa 16. marca 1866 kardinál Rauscher vyhlásil zriadenie
vlastného materského domu a noviciátu vo Viedni.
Tak vznikla Kongregácia dcér Božského Spasiteľa,
ktorá sa rozšírila do Rakúska, Nemecka, Holandska
a Argentíny.

Od roku 1896 pracovali sestry viedenskej kongregácie
v Detskej nemocnici v Pozsonyi/Uhorsko (dnes
Bratislava/Slovensko). V roku 1912 založili dom na
opateru chudobných chorých, čo však bolo vo vtedajšej
politickej situácii spojené s právnymi ťažkosťami. Preto
v roku 1913 požiadali sestry tamojšieho diecézneho
biskupa Jána Csernocha, aby mohli zriadiť vlastný
materský dom. Biskup sa vo veci zainteresoval a
29. 1. 1916 s dovolením Ríma, po dohode s viedenským
arcibiskupom a po vypočutí mienky sestier oficiálne
zriadil novú kongregáciu, ktorá sa od roku 1919
podľa zakladacej listiny volá Kongregácia sestier
Najsvätejšieho Spasiteľa. Tá sa rozšírila na Slovensku,
v Čechách, Maďarsku a Nemecku.
Dnes žijú niederbronnské sestry na štyroch kontinentoch, v 13 krajinách, 60 diecézach v provinciách:
Francúzsko (Portugalsko), Nemecko a Rakúsko (Holandsko), Angola (Namíbia), India, Slovensko (Česko,
Maďarsko) a v delegatúrach: Kamerun, Argentína.
Kongregácia je činná v zdravotníckej starostlivosti,
opatere chorých a starých, vo výchovnej a vzdelávacej
práci, v sociálnej a pastoračnej službe, zvláštnu
pozornosť sestry venujú chudobným a opusteným.
Pritom spolupracujú so všetkými, ktorí majú rovnaký
cieľ. V Európe a v Argentíne sa na službách kongregácie
podieľajú mnohí laici aj ako vedúci väčšiny zariadení.
Záujmom kongregácie je všade podľa svojich možností
odpovedať na výzvy doby: rešpektovať život, prispievať
k pravde a bratstvu, spravodlivosti a pokoju, dôstojnosti
žien, chrániť stvorenie, posilňovať duchovné a
náboženské hodnoty a tak aj prostredníctvom modlitby
spolupracovať pri budovaní Božieho kráľovstva.

Würzburg / Kongregácia sestier
Vykupiteľa

M

atka Alfonza Mária poslala roku 1854 sestry do
Würzburgu na podomové ošetrovanie a starostlivosť o siroty.

V diecéze Würzburg boli založené
početné spoločenstvá sestier. Ale keďže materský
dom bol vo Francúzsku, sestry tu boli cudzinky a
nemali dovolenie k pobytu. Pretože všetky snahy
würzburského biskupa a magistrátu o právo na pobyt
zostali bezvýsledné a vytvorenie provincie nebolo
možné, v roku 1866 biskup Georg Anton von Stahl
vymohol kráľovský súhlas k zriadeniu samostatnej
kongregácie pod názvom Dcéry Najsvätejšieho
Vykupiteľa s materským domom vo Würzburgu.
Prvou generálnou predstavenou sa stala predstavená
würzburského domu, Sr. M. Honorine Steimerová.
Kongregácia rástla rýchlo a prerástla aj za hranice
würzburskej diecézy.
Zodpovedajúc úmyslom matky Alfonzy Márie, sestry
sa venujú opatere chudobných a chorých, starajú
sa o deti, vzdelávanie dievčat hlavne pre vedenie
domácností ako aj vyučovaniu ručných prác na
ľudových školách a tiež preberajú vedenie domácností
v cirkevných zariadeniach. Počas Tretej ríše ešte k tomu
pribudlo zapojenie do pastorácie vo farnostiach.
V roku 1924 odišli sestry do USA, kde v roku 1941
zriadili noviciát.
V roku 1977 tam ustanovili provinciu.
Od roku 1958 boli sestry vyslané na misie
v dnešnej Tanzánii. V roku 1986 tam zriadili noviciát.
Podľa charizmy založenia sa snažia žiť prejavy
milosrdenstva v tejto dobe a pozývajú k tomu ako
spolupracovníkov aj laikov.

Rím / Kongregácia
sestier Božského Vykupiteľa

B

iskup z Györu, Ján
Šimor, spoznal sestry z
Niederbronnu prostredníctvom kardinála Rauschera
vo Viedni, kde pôsobili od
roku 1857. V roku 1863 sa rozhodol poprosiť o sestry
z Niederbronnu aj on a to pre mesto Šopron (Maďarsko).
Dňa 19. mája 1863 prišli prvé štyri sestry do Šoprone
a bývali na biskupskom dvore, kde sa starali o opustených chorých v okolí a podujali sa aj na výchovu sirôt.
V máji 1865 sestry v Šoproni navštívila ich zakladateľka
matka Alfonza Mária, čo znamenalo veľkú radosť
pre všetkých, pretože prvé sestry, ktoré v Maďarsku
pôsobili, mali formáciu ešte s matkou Alfonzou Máriou
v Niederbronne. V starostlivosti o spásu celého človeka,
sestry sa snažili v Ježišovom duchu ošetrovať chorých
v ich domovoch, podporovať chudobných, starať sa
o deti, vyučovať, byť oporou núdznym a venovať sa
tým, ktorí nemali nikoho. Dekrétom z 13. júna 1867
arcibiskup Šimor vyhlásil dom v Šoproni za samostatný
a postavil ho pod svoju jurisdikciu s materským domom
v Šoproni, v diecéze Györ. V roku 1955 bolo sídlo
generálneho vedenia z politických dôvodov preložené
z Maďarska do Ríma.
Kongregácia pozostáva z troch provincií a jedného regiónu. Sestry pracujú v siedmich krajinách sveta:
• Americký región
• Rakúska provincia (Taliansko)
• Maďarská provincia (Taliansko)
• Slovenská provincia (Kamerun, Taliansko,
Ukrajina, USA).
Kongregácia má veľmi dobré vzťahy s pôvodnou
kongregáciou, ktoré sa na duchovnej a apoštolskej
úrovni stále viac zintenzívňujú.
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„Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša
Krista. Celý ich život má byť
nasmerovaný

podľa

tohto

božského vzoru. Jeho Duch
ich má celkom oživovať a tak
úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách
a skutkoch, aby každá sestra
mohla povedať s apoštolom:
‚Už nežijem ja, ale vo mne žije
Kristus‘ (Gal 2, 20), aby sa tak
v celom jej bytí zjavoval život
Ježiša Krista“.
(porov. Prvé pravidlá 1, III)

