
 

Din Textul Fondator AJA
 

Noi, Prietenii Ioanei Antida,
împreună cu Surorile de Caritate,

formăm o familie carismatică.
 

Din Documentul de Bază
Curajul Carității

 

În diferite contexte,
purtăm în inimă dorința

de a trăi în viața de zi cu zi
spiritualitatea Ioanei Antida,

care se inspiră din evanghelia
Samariteanului Milostiv,

a Spălării Picioarelor,
a Judecății celei di urmă.

Ne angajăm să fim
plămadă evanghelică

în societate, acolo unde ne aflăm.
Inserția eclezială, îmbogățește

aspectul Bisericii
prin comuniunea carismelor.

 

Adorarea sf. Cruci
Crucii tale ne închinăm, Stăpâne,

Și Sfânta înviere a ta o lăudăm
și o preamărim,

căci prin lemnul Crucii
a venit bucuria în toată lumea.

Domnul să se îndure de noi 
și să ne binecuvânteze,

Să lumineze fața sa peste noi.
Ne închinăm ție, Cristoase și te

binecuvântăm
Căci prin sfânta ta Cruce

Ai răscumpărat lumea.
Mântuitorul lumii, mântuiește-ne!

Tu, care ne-ai răscumpărat
Prin crucea și sângele tău,
vino și ajută-ne, te rugăm,

Dumnezeul nostru!
Cristos s-a făcut pentru noi ascultător

până la moarte și încă moartea pe Cruce
De aceea și Dumnezeu l-a înălțat
și i-a dăruit numele care este mai

presus de orice nume.
Mulțumim lui Dumnezeu!

 

Aprinde în noi, Doamne,
flacăra dragostei, pe care ai pus-o

în Ioana Antida, rămână apris prin noi,
acel focar al iubirii ce în lume l-ai adus.

Prin Cristos Domnul nostru. Amin
 

 www.ajaitalia.it
segreteriaajaitalia@gmail.com



Din Evanghelia după Luca
 

"Duhul Domnului 
este asupra mea.

M-a trimis
să duc săracilor

vestea cea bună;
să proclam celor captivi eliberarea
și celor orbi recăpătarea vederii;
să redau libertatea celor asupriți,

să vestesc
un an de bunăvoință al Domnului."

 
 

Icoana carismei
din Los Toldos - Argentina

 

Cine descoperă consonanța
cu carisma Ioanei Antida,

merge la Isus cel răstignit și înviat:
"Domnul meu și Dumnezeul meu!"
Și Isus îi arată o mulțime de săraci:

"Du-te și atinge-mi rănile,
ale celor din urmă și ale celor

marginalizați.
Arată-le privirea mea iubitoare.

Si vestește-le
puterea învierii.

Mergi la săraci, acolo mă vei găsi!"
 
 
 Doamne, Tu știi, cât de greu 

ne este să învățăm să trăim
exemplul tău de slujire.

Stilul tău profetic, să ne ajute
să evanghelizăm modul nostru de a gândi,

de a crede în Dumnezeu, de a ne ruga,
de a ne crește copiii, 

de a munci, de a învăța,
de a trăi în fraternitate.

Fă să contribuim cu toată ființa
la nașterea unei lumi

sobră, solidară, fraternă.
 


