Modlitba za blahorečenie
Nebeský Otče,
ty si Matke Alfonze Márii
už od detstva udelil milosť,
že bola preniknutá tajomstvom kríža
a v ňom odhalila milosrdnú lásku,
ktorou miluješ všetkých ľudí.
Z tvojho podnetu založila kongregáciu,
ktorá má slúžiť na to,
aby tvoju lásku poznali všetci,
ktorí trpia na duchu a na tele.
Prostredníctvom Eucharistie
si jej daroval silu
spolupracovať na diele vykúpenia.
Vzbuď v nás ochotu,
aby sme sa aj my nechali premeniť
láskou Krista Vykupiteľa
a svojím životom vydávali o nej svedectvo
všetkým, ktorých stretneme.
Na jej príhovor vypočuj
moju/našu prosbu ...,
a ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť,
aby sme Matku Alfonzu Máriu
mohli čím skôr uctievať ako blahoslavenú.
O to ťa prosíme skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

150. výročie
narodenia sa pre nebo
ct. matky Alfonzy Márie
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Niederbronn – Kláštor sv. Jozefa,
kde ct. matka Alfonza Mária
zavŕšila svoju životnú púť

9. septembra 1814
Narodenie Alžbety v Niederbronne
(Francúzsko)

19. decembra 2011
Promulgácia Dekrétu o heroických čnostiach
Jeho Svätosťou Benediktom XVI.

10. september 1814
Krst Alžbety

29. augusta 2014
Sympózium o matke Alfonze Márii
na Slovensku, z príležitosti 200. jubilea
jej narodenia

1828
Prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania
Alžbety
1847
Alžbeta cíti potrebu starať sa o chudobných
a modliť sa za obrátenie hriešnikov

14. septembra 2014
Oslava 200. jubilea narodenia matky Alfonzy
Márie za účasti sestier Kongregácií
pochádzajúcich zo založenia matkou Alfonzou
Máriou v Oberbronne (Francúzsko)

28. augusta 1849
Zakladá Kongregáciu
dcér Božského Vykupiteľa

31. júl 2016
Otvorenie jubilejného roka pri príležitosti
150. výročia od smrti matky Alfonzy Márie

10. september 1849
Obliečka Alžbety, pri ktorej prijíma rehoľné
meno: Alfonza Mária

31. júl 2017
Slávnostné zavŕšenie jubilejného roka
pri príležitosti 150. výročia od smrti
matky Alfonzy Márie

2. január 1850
Rehoľné sľuby sestry Alfonzy Márie
1854
Vysiela sestry do Würzburgu
1857
Ustanovuje spoločenstvo vo Viedni
1863
Ustanovuje spoločenstvo v Šoproni
11. apríla 1866
Získava pápežské uznanie kongregácie
1866
S bolesťou prežíva osamostatnenie domov
vo Viedni (21. marca) a Würzburgu (15. júna)
13. júna 1867
Osamostatnenie domu v Šoproni
31. júla 1867
Matka Alfonza Mária odchádza do večnosti
29. januára 1951
Začiatok diecézneho procesu blahorečenia
matky Alfonzy Márie v Štrasburgu
23. marca 2006
Obnovenie procesu blahorečenia v Štrasburgu
29. januára 2011
Uznanie heroických čností Kongregáciou pre
kauzy svätých

„Aká príjemná je smrť pre dušu,
ktorá miluje Boha.
Hodina, v ktorej ho začína milovať
a chváliť naveky,
je plná nádeje a blaženosti.“
(ct. matka Alfonza Mária)

