History
Siostra Marie de Mandat Grancey, D. C. urodziła się w zamożnej rodzinie w
Chatean de Grancey (Burgundia) we Francji w roku 1837. W roku 1858 wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego A’Paulo przy parafii św. Suplice w
Paryżu.
27-go września 1862 roku Siostra Marie złożyła śluby zakonne. Po latach pracy jako
pielęgniarka we Francji, w roku 1886 została skierowana do pracy misyjnej w
wojskowym szpitalu w Smyrnie (Turcja). W 1890 roku została mianowana przełożoną
domu i dyrektorką szpitala. W tym czasie stała sie centralną postacią w staraniach Księży
ze Zgromadzenia św. Vincentego A’Paulo i archeologów w odnalezieniu i
zidentyfikowaniu domu (29lipica 1891), w którym według tradycji mieszkała Maryja
Matka Jezusa wraz z Janem umiłowanym uczniem Jezusa.
Siostra Marie oprócz świetości i pobożności dała się poznać jako osoba o
szczególnej czułości, troskliwości i wrażliwości.
Pomimo wielkich trudności wykupiła posiadłość, na której znajdował się
odnaleziony dom (15 listopada 1892) . Godny odnotowania jest przy tym fakt, że Domus
Mariae-Dom Maryji-(Maryem Ana Evi) położony jest w ważnym miejscu kultu zarówno
dla Muzułmanów jak i dla Chrześcijan. 26-go lipca 1976 roku papież Pawel VI nawiedził
ten dom, a Ojciec św. Jan Pawel II odprawił Mszę św. nawiedzając dom podczas swej
pielgrzymki do Turcji 30-go listopada 1978 roku. Mszę św. w Domu Maryi odprawił
także papież Benedykt XVI 29-go listopada 2006 roku.
Siostra Marie przeżyła swoje życie całkowicie poświęcając sie praktykowaniu
chrześcijańskiej cnoty Miłości i oddaniu Maryi, Matce Jezusa. Zmarła w roku 1915 w
czasie trwania Pierwszej Wojny Światowej. Obecnie rozważany jest jej proces
beatyfikacyjny.

Prayer
Modlitwa o wyproszenie łask.
Dziękujemy Ci Boże
za dar i błogosławieństwo
Sistry Marie de Mandat – Grancey.
To ona przez swoje wielkoduszne starania
nabyła posiadłość w Ephesus,
dom Maryi i Jana Ewangelisty.
Prosimy Cię Boże i Siostrę Marie,
o dalsze błogosławieństwo dla
kamienia węgielnego który jej dałeś,
bo “wokół tego kamienia zbudujemy naszą wiarę,
której siły ciemności nie zdołają pokonać.

Módlmy się, aby przez wstawiennictwo Siostry Marie
wola Boża w pełni się objawiła. Amen.
Wzbudź swoje intencje.

