
MARY WARD
(1585-1645)

„Az Úr mellém állt „Az Úr mellém állt 
és erőt adott”

(2Tim 4,17)

„Az Úr oltalmaz engem,
nem félek.”

(Zsid 13,6)

A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel
és nagy keresztekkel látogatott meg.



KISGYERMEKKOR

Angol nemesi családból származik.

A kis Mária első szava: JÉZUS.



1595-ben a családi kastélyban t űz üt ki. A három Ward testvér Mária 
vezetésével buzgón imádkozik a Sz űzanyához a család kis kápolnájában.

MÁRIÁBA VETETT GYERMEKI BIZALOMMÁRIÁBA VETETT GYERMEKI BIZALOMMÁRIÁBA VETETT GYERMEKI BIZALOMMÁRIÁBA VETETT GYERMEKI BIZALOM

Szerencsére az édesapa id őben kimenti őket .



FELKÉSZÜLÉS AZ ELSőÁLDOZÁSRA
Távol a családtól egy rokonánál készült az 
első szentáldozásra, amikor ismeretlen 
lovas érkezett egy levéllel, miszerint apja 
azt üzeni, ne legyen els őáldozó… (Mária 
ekkor 13 éves)

Lelki sötétségbe került, de lelkiismerete 
szavát követte és szentáldozáshoz járult. 
A szentmisén különös meger ősítést 
kapott Istent ől.

Mi a helyes? Engedelmesség a 
lelkiismeretnek vagy az édesapjának…?

A sötétség mindig a döntés után változik 
a világosság és a felismerés ajándékává!
Később kiderült, hogy apja semmiféle 
levelet nem küldött neki.



ISTEN JELET AD

A 15 éves Mária lelkét a szolgáló szavai által érintette meg Isten 
egyszerűen azzal, hogy a szerzetesi életről beszélgettek. 

„Megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat.” (Zsid 10,7)



ISTEN HÍVÁSA

Mária sokat 
imádkozik, hogy 
felismerje Isten 
konkrét akaratát. 

A fogadalmak: szüzesség, 
szegénység, engedelmesség 

allegorikus ábrázolása

konkrét akaratát. 

Szülei 
beleegyezése és 
áldása nélkül 
azonban nem 
indul el.



KÜLÖNÖS „JEL”
A SZENTMISÉN

Véletlenül felborul a 
kehely…
P. Holtby, Ward Mária 
gyóntatója, aki 

„Távol álljon t őlem, hogy a jöv őben megakadályozzam szándékát, 
hogy belépjen egy szerzetesrendbe. Inkább arra töreks zem, hogy ezt 
elősegítsem.” (P. Holtby)

gyóntatója, aki 
mindezidáig ellenezte a 
szerzetbe lépést, 
megváltoztatja
hozzáállását, és ezután 
minden támogatást 
megad :



1606. BÚCSÚ A HAZÁTÓL

Édesapja 
áldásával…áldásával…

Mária elindult Flandriába.



ISTEN AKARATA MÁS…

Megérkezése után belépett a 
klarisszákhoz.

Mintegy 9 hónap után elhagyta a 
nővéreket, mert 
megtapasztalta, hogy nem ez 
az ő hivatása.

Elhatározta, hogy klarissza 
kolostort alapít angol lányok kolostort alapít angol lányok 
számára.

1609. május 2-án azonban bels ő 
hang szólította: „valami mást kell 
tenned”… Hogy pontosan mit, azt 
nem tudta. 
Másodszor is elhagyta Szent Klára 
rendjét, és visszahajózott Angliába.



LONDON, APOSTOLI SZOLGÁLAT

Embereket készített elő 
a szentségek 
fogadására, segített, 
ahol csak tudott.

Ha kellett, álruhába Ha kellett, álruhába 
öltözött. 

Újra bizonyosságot nyert 
arról, hogy amire hivatott, 
Isten dicsőségére lesz.

Társnők csatlakoztak hozzá.



Isten konkrét 
akarata még 
nem világos, 

de a gond-
viselésébe 

vetett 
bizalom 

Közös útkeresés az 
első társnőkkel.

ÚJ KEZDET

bizalom 
szilárd 

bennük.



„VEDD A TÁRSASÁGÉT…”

Hosszú keresés 
után Isten 
megadta a 
választ.

Ez a jezsuita Ez a jezsuita 
atyák részér ől 
ellenkezést 
váltott ki…

A világi papok 
részéről pedig 
gyanakvást…

A „modern” n ővérek életében hosszú kálvária vette kezdetét.



H I V A T Á S A :

Nem vértanúság.

Nem zárt, 
szemlél ődő 
életforma.
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Hanem apostoli szolgálat a világ bármely pontján…

életforma.

Nem remeteség.
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HOL VAN A BIZTONSÁG?

• A gazdagságban?
• A tudásban?
• Az erőben?
• Az egészségben?
• A világi uralkodásban?
• Az egyházi uralkodásban?
• A politikában?

• Mi a te válaszod???

Ward Mária válasza:
„A biztonság nem a gazdagságban, nagy tekintélyben és a fejedelmek 
kegyeiben áll, hanem abban, hogy nyitott és szabad u tunk van Istenhez, 
akitől minden er ő, fény és védelem származik .”



MÁRIA NYITOTT ÚTJA ISTENHEZ:

Szentségimádás a 

templomokban,

bensőséges ima,

jelenlét Isten

szeretetében.

Megbocsátásra való készség nélkül nem lehet élni, me rt ha ez hiányzik, 
elzárjuk utunkat Isten felé, aki minden élet forrása !

Ellenségei iránt olyan 
szeretetre gyulladt,
hogy barátainak nevezte őket.



M Á R I A , 
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Rendszeresen zarándokolt, kérve Isten segítségét a re nd jóváhagyásáért, a 
betegek gyógyulásáért, a rá bízott lelkek üdvösségéé rt.
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MÜNCHEN: SZENVEDÉS ÉS ÉLET
Ward Mária élete els ő útja Münchenbe 1626-ban. Imában egy bels ő 
felismerést kapott, amit el is mondott társn őinek: „A fejedelem kényelmes 
lakást és éves jövedelmet fog biztosítani számunkra.” Ez valóban így is 
történt.
1631 február 7-én mégis, mint eretneket, lázadót és szakadárt letartóztatták, 
és börtönbe zárták. Innen írta a híres citromlevelek et, bíztatva társn őit, hogy 
bocsássanak meg azoknak, akik ezt okozták. Ne adják fe l a vidámságot, és 
írjanak Rómába.
A társaknak végül sikerült értesíteni 
VIII. Orbán pápát, aki elrendelte MáriaVIII. Orbán pápát, aki elrendelte Mária
szabadon bocsátását. 

Mária a három hónapi börtön után 
csak látszólag lett szabad, ellenségei
árgus szemekkel figyelték.
Ezért októberben újra nekiindult 
a hónapokig tartó gyalogútnak Rómába.

A müncheni ház mégis minden 
viszontagság ellenére fennmaradt, s őt
ma is igen jelent ős szerepe van. 



A szegényeket
szeretni,

velük élni, meghalni 
és feltámadni.
Ez volt minden

törekvése
Ward Máriának,Ward Máriának,

aki 60 évet
és 6 napot élt,
mielőtt 1645 
január 30-án

meghalt.

WARD MÁRIA SÍRFELIRATA
ANGLIÁBAN



Jézus a jóság,

veled van mindig, átölel téged,

Jézus a jóság, Jézus a jóság, 

bízd rá életed!


