


Massimiliano Taroni ni Padre wa Shirika la Ndugu

Wadogo Wafransiskani. Alipewa Daraja ya Upadre

mwaka 1992 na kuanza kuwa Mwandishi mwaka

1993. Kwa miaka kumi na miwili amekuwa Paroko

Msaidizi katika parokia iliyo nje ya jiji la Milano na

Mkurugenzi wa Malezi ya Vijana. Kwa miaka kumi

na miwili amekuwa akifanya kazi kama

mhamasishaji wa kimisionari na kiongozi wa misioni

za kifransiskani katika nchi mbalimbali

ulimwenguni kote. Kwa miaka mitano amesimamia

gazeti la kimisionari na kuweza kuchapisha mamia

ya kazi: majarida 65 yanayohusu maisha ya

watakatifu na mashahidi wa imani, na vitabu kadhaa

vinavyohusu ibada ya Moyo Mtakatifu na vitu

vingine vya msaada kwa ajili ya Katekesi ya

kuingizwa katika Ukristo.



Massimiliano Taroni

KARAMA ILIYOZALIWA 
KATIKA UFUASI
Rosa Rosato na Rosa D’Ovidio

Waanzilishi wa Masista Wamisionari 
wa Moyo Mtakatifu





Mnamo Julai 2015, baada
ya kusubiri kwa muda

mrefu tena kwa hamu kubwa
kazi ngumu na ya utafiti,
hatimaye tumepokea mikononi
mwetu sehemu ya kwanza ya
historia na maisha ya
Waanzilishi wetu ambao huko
nyuma kila mmoja alitazamwa
peke yake. Tuliona kuwa
ni muhimu kufafanua
historia ilyoenea na
kujulikana ya hawa
waanzilishi wetu
kwa ajili ya
wavulana,
wasichana na vijana.
Kwa hiyo tuliamua
kukabidhi kazi hii
kwa Padre
Massimiliano Taroni,
mwandishi wa habari wa
Kifransiskani ambaye kwa
muhtasari aliunganisha maisha
ya waanzilishi hawa wawili
katika historia moja. Lugha
iliyotumika kusimulia na
kuelezea itasaidia wasomaji
kufaidika na ushuhuda wao wa
maisha. 
Tunapoangalia maelezo ya
historia ya maisha ya Mama
Rosa Rosato na Mama Rosa
D'Ovidio, tunashangazwa na
ukweli kwamba licha ya
mapungufu yao, walikuwa wazi

kwa tendo la neema ya Mungu
na kwa moyo ulio tayari
wakajitoa na kuwa vyombo vya
kazi za kustaajabisha. Udhaifu
unadhihirisha hasa kuwa
wokovu unatoka kwa Bwana na
kwamba Yeye hukamilisha
udhaifu huo pale
unapokabidhiwa Kwake kwa

imani na uvumilivu. Roho
Mtakatifu alifanya kazi
ndani yao na
kuwaponya majeraha
makubwa akiyafanya
maumivu yao kuwa
shukrani na
msamaha; kwa hiyo,
kutokana na tunu
walizozipokea
wakaanzisha familia ya

shirika letu.
Historia hii fupi ya
waanzilishi wetu inatusaidia
kujifunza undani na
unyenyekevu aliouishi Mama
Rosa Rosato na ujasiri na
ubunifu ulioonyeshwa na
Mama Rosa D'Ovidio. 
Mfano wao kwetu sisi wote uwe
kichocheo cha kuishi maisha
ya wakfu kwa shauku na bidii
ilele walioyokuwa nayo wao
licha ya magumu
yasiyoepukika tunayokutana
nayo ambayo daima
huambatana na kazi za Mungu.

• Utangulizi •

Sista Maria Lidia Rosmarino
Mama Mkuu



Lanciano - Mji wa
Civitanova mahali

alipozaliwa na kuishi
Mama Rosa D’Ovidio

Lanciano - Mji wa
Civitanova mahali
alipozaliwa na kuishi
Mama Rosa D’Ovidio
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• Mwanzo katika ardhi 
ya Abruzzo •

Lanciano ni mji mzuri ulio maarufu
ulimwenguni kote kutokana na muujiza wa

Ekaristi. Wakati huo Italia ikiwa imegawanywa
katika majimbo kadhaa na ikipigana vita vya
pili vya uhuru viliyoongozwa na kiongozi jasiri
Garibaldi, huko Lanciano, katika Ardhi ya
Kipapa, mwaka mmoja baadaye walizaliwa
wahusika wawili wa simulizi hili: 

Parokia ya
Mtakatifu Maria
Maggiore
ambapo
alibatizwa Mama
Rosa D’Ovidio

Kisima cha
ubatizo cha
Parokia ya
Mtakatifu Maria
Maggiore
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Rosa D ' Ovidio na Rosa Rosato.
Mnamo tarehe 27 Juni 1857 Rosa D'Ovidio
alizaliwa, akiwa mtoto wa tatu wa wanandoa
Pasquale na Angelica Salvatore. Alibatizwa

siku hiyo hiyo katika
parokia ya Mtakatifu
Maria Maggiore
akipewa jina la Maria
Rosa. Familia ilikuwa
ikiishi katika mji wa
Civitanova na baba yake
alikuwa akifanya kazi
ya kutengeneza katani.
Baada mwaka na mwezi
mmoja, yaani tarehe 27

Julai 1858 Rosa Rosato alizaliwa kutoka kwa
wazazi Salvatore na Giovanna Pasquini. Wilaya
ambako alizaliwa iliitwa Follano na Rosa
alikuwa mtoto wa tatu kati ya watoto kumi; pia
naye alibatizwa siku hiyo hiyo ya kuzaliwa
kwake. Alibatizwa katika parokia ya Mtakatifu
Lusia. 

Familia ya Rosato walikuwa
wakulima; na kwa kweli wilaya yao
ilikuwa nchi ya tambarare.
Ingawa walikuwa wakulima,
walimiliki pia ardhi mbalimbali na
nyumba kadhaa na kwa hiyo
maisha yao yaliendeshwa na
mapato ya uhakika.
Watoto hawa wawili bila kujuana
walikuwa na safari ya maisha
inayofanana: familia zote mbili
zilishika dini na kuiishi. Hivyo
ziliwafundisha watoto wao imani na
sala. Kama ilivyokuwa kawaida
kwa wakati huo, watoto wote
walichangia maisha ya familia kwa

Parokia ya
Mtakatifu Lusia

alipobatizwa
Mama Rosa

Rosato

Kisima cha
ubatizo cha
parokia ya

Mtakatifu Lusia
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kutoa msaada wao muhimu. Watoto hawa
walianza shule, katekisimu na maisha kwa
ujumla katika mazingira ya parokia. Rosa
D’Ovidio alianza kujipambanua katika familia
yake kutokana na tabia yake ya ujasiri, wakati
Rosa Rosato alikuwa zaidi mkimya na mwenye
kupenda kufanya tafakari. Katika tarehe tofauti
wote wawili walipokea Komunyo ya Kwanza.
Hata hivyo haijulikani lini  na wapi walipokea
Komunyo ya Kwanza; wakati huo huo miaka ya
utoto ilipita ...

Nyumba
alipozaliwa
Mama Rosa
Rosato

Kanisa Kuu la
Madonna del
Ponte, Lanciano
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• Tunapotazama mbele •

Habari kuhusu usichana na ujana wa Rosa
D’Ovidio na Rosa Rosato inaacha ombwe

kubwa; lakini inajulikana kwamba yalitokea
matukio yaliyotengeneza mustakabali wa
maisha yao. Rosa D'Ovidio  alikuwa mtu jasiri
na mwenye akili nyingi; wakati Rosa Rosato

alikuwa pia mtu
mwenye  akili lakini
alikuwa mkimya sana.
Mwanzoni mwa ujana
wake, Rosa Rosato
aliamua kuwafuata dada
zake wawili wakubwa:
Maria Domenica na
Catarina ambao
walijiunga na Ushirika
Mtakatifu (Pious Union)
ambao mwelekeo wake
wa kiroho ulikuwa ni
ibada kwa Moyo
Mtakatifu wa Yesu na
Maria.
Kuhusu maisha ya Rosa
D'Ovidio ya wakati huo

hakuna taarifa zake. Kwa hakika aliishi maisha
ya nyumbani na baadaye aliijua taasisi hii
mpya iliyoanzishwa Lanciano na kuidhinishwa
na Askofu tarehe 6 Machi 1880.
Rosa Rosato alijulikana kwa waamini wa
Parokia kutokana na ari yake na bidii katika
kusali na kufundisha katekisimu kwa watoto
wadogo. Baadhi ya wale waliolelewa naye
walisema Rosa alikuwa ni binti mzuri sana na
kwa hakika alipokea maombi mengi ya
uchumba kutoka kwa vijana wengi wa kiume,

Ndani katika
parokia ya Santa
Maria Maggiore
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lakini moyo wake wake mpole uliojaa hisia na
mwelekeo kwenye taamuli na sala ulitamani
kitu kingine. 
Rosa Rosato na Rosa D’Ovidio walidumu
katika tafakari ya
kina wakiwa na
wazo la kujiweka
wakfu kwa Mungu
hapo baadaye. Wa
kwanza kabisa
kupiga hatua
mbele na kufanya
uamuzi alikuwa
Rosa Rosato.
Alijiunga na
Ushirika Mtakatifu tarehe 26 Desemba 1884
na akaitwa jina la Rosa wa Mtakatifu Teresa.
Badala yake, Rosa D'Ovidio aliamua kuingia
kwenye Ushirika Mtakatifu akiwa na umri wa
miaka 29 akifuatiwa na dada yake Giuseppina.
Hiyo ilikuwa mwaka 1887 na akaitwa jina la
Rosa wa Majitoleo; na aliweka nadhiri za muda
tarehe 6 Januari 1888. Wakati Rosa Rosato
akiwa bado mnovisi mwaka 1885, safari mpya
na yenye uthubutu ilishaanza...   

Mmiminiko wa
maji ulioko
Kwenye mji wa
Civitanova -
Lanciano

Mwonekano wa
Lanciano 
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Uwanja na
Basilika la

Mtakatifu Petro -
Roma

Mwonekano wa
Lanciano 

• Kuelekea Roma •

Mnamo mwaka 1885 wakuu wa shirika wa
hapo Lanciano waliamua kutuma masista

wawili kwenda Roma: mmoja alikuwa Sista
Francesca Saltarello, na mwingine alikuwa
mnovisi Sista Rosa Rosato. Lengo la safari hiyo
ilikuwa kuomba chakula na fedha kwa ajili ya
jumuiya ya Lanciano, lakini pia kulikuwa na
hamu ya kutafuta ardhi ili kuona uwezekano
wa kufungua nyumba katika Jiji la Milele.
Masista hawa waliondoka kwa miguu kutoka

Lanciano na safari yao ilidumu karibu mwezi.
Walipita Sulmona na Tivoli, kisha wakafika
Roma na kituo chao cha kwanza katika jiji hilo
kilikuwa ni kufanya hija katika Basilika la
Mtakatifu Petro. Hapo walikutana na padre
Monsinyori Luigi Della Valle, ambaye,
alipowaona wamechoka na wasiojua pa
kwenda, aliwaelekeza waende kwa masista
Wafransikani wa Mateso ambao walikuwa na
makazi karibu na upande wa kushoto wa safu
za nguzo za Bernini. Kwa hiyo walikaribishwa
hivi na masista hawa wa shirika la kijerumani
na waliishi hapo kwa muda wote waliokaa
Roma. Baada ya mwezi mmoja walianza safari
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ya kurudi Lanciano na sista Rosa baada ya
wiki chache, yaani tarehe 6 Januari 1886
aliweka nadhiri za muda. Uwepo wa sista
Rosa Rosato huko Lanciano ulikuwa mfupi
sana, kwa kuwa mwezi Februari mwaka huo
huo, daima akiwa na sista Francesca,
alisafiri kuelekea Roma akiwa na nia
bayana ya kufungua jumuiya mpya
katika jiji hilo. Yeye na sista
Francesca walifanya safari yote
kwa miguu na kujikuta katika
ugumu na uchovu kama ule wa
awali; na kwa mara nyingine
tena walipata malazi katika
nyumba ya watawa wa
kijerumani. Jukumu lao sasa
lilikuwa ni kutafuta makao ya kudumu ili
waanze kuweka msingi wa makazi mapya
katika jiji la Roma. Kwa hiyo walipata chumba
kisichotumika ambamo masista hawa wawili
walikaa kwa muda wa miezi michache
wakisubiri kupata mahali pazuri zaidi kwa ajili
ya msingi wa kweli wa nyumba mpya ya
Ushirika Mtakatifu.
Mwezi Aprili sista Rosa na sista Francesca
walipokewa katika Vikariato ya Roma ili
kuwasilisha kwa Kardinali Kiongozi wa
Vikariato ombi la kufungua nyumba katika jiji
hilo. Wakati huo Mkuu wa Vikariato ya jiji la
Roma alikuwa Kardinali Lucido Maria
Parocchi ambaye katika mazungumzo yake
alikubaliana na mapendekezo ya masista hawa
wawili. Hivyo, mwaka 1886 unachukuliwa kwa
hakika kuwa ndiyo mwaka wa kuanzishwa kwa
shirika la Wamisionari wa Moyo Takatifu.

Kardinali Lucido
Maria Parocchi
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• Roma na Lanciano •

Wakati katika jiji la Roma sista Rosa
Rosato na yule sista mwingine

walipokuwa wakijiandaa kuweka msingi wa
nyumba katika jiji hilo, kule Lanciano Rosa

D'Ovidio alikuwa akifanya mipango ya
kujunga na Ushirika Mtakatifu,
jambo ambalo kama ilivyoelezwa
hapo juu, lilifanyika mwaka 1887.
Baada ya unovisi, mwaka 1888
sista Rosa D'Ovidio alitumwa
kwenda Roma yeye na watawa

wengine wawili. Masista hao
walikuwa sista Filomena Manes na sista

Crocifissa Sacchetti.
Hivyo kwa mara ya kwanza sista Rosa Rosato

na Dada Rosa D'Ovidio walijuana; kamwe
hawangeweza kufikiri kwamba
kutokana na kukutana kwao na
kutokana na mazingira ya kihistoria
shirika jipya la kitawa lingezaliwa.
Masista hawa wawili walianza
kuweka alama muhimu  juu ya
maisha ya baadaye ya jumuiya hii.

Sista Rosa Rosato alikuwa
akipendelea zaidi taamuli, wakati Sista

Rosa D'Ovidio alipendelea zaidi utume wa
matendo; hivyo mambo haya mawili yatakuwa
ndiyo tabia ya msingi ya shirika lenyewe!
Sista Rosa D'Ovidio katika kukaa kwake Roma
alikutana na Monsinyori Pietro Wenzel,
Mwakilishi wa Vikariato ya Roma katika
masuala yanayohusu watawa. Huyu aliona na
kutambua karama za kiuongozi za sista Rosa
D’Ovidio na pia padre huyu baadaye atakuwa

Mama 
Rosa Rosato

Mama 
Rosa D’Ovidio
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na nafasi muhimu katika mwendelezo
wa matukio.
Wakati huo huo, mwaka wa 1887
jumuiya ya Roma ilikuwa
imepata makazi mapya katika
Mtaa wa Sagrestia na. 10,
karibu na njia ya kulia ya
Basilika la Mtakatifu Petro.
Miezi michache baadaye
nafasi ziliongezwa: hatimaye
masista wakafurahi kuwa na
gorofa mbili katika jengo moja.
Ili kulipa kodi, waliweza
kutumia matoleo ya wafadhili
fulani; halafu wao wenyewe masista
walijitolea  kuwahudumia wagonjwa wa
nyumbani na matoleo yaliyopatikana kwa
ajili ya huduma hiyo ya upendo yalisaidia
kulipa gharama. 
Sista Rosa Rosato alibaki kuwa kiongozi
mpaka mwaka 1892 kisha Sista Rosa D'Ovidio

Monsinyori
Pietro Wenzel

Mtaa wa
Sagrestia, Roma 
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akachaguliwa kuwa
kiongozi hadi
alipoondoka
kwenda Istria.
Wakati huo huo,
matatizo fulani
yalijitokeza. Idara
inayoshughulikia
masuala ya imani
ya Kanisa (Holy

Office) iliamuru
ifanywe ziara ya kikazi

na Padre Tommaso
Granello ambaye alitembelea jumuiya iliyoko
Roma tarehe 30-31 Desemba 1889 na
akabainisha baadhi ya mambo aliyoyaona. 
Wakati huo huo, jumuiya ya Lanciano ilikuwa
ikipitia kipindi cha mkwamo mkubwa sana na
kupotea kwa msukumo wa kiroho, na baadhi ya
masista walianza kuasi dhidi ya maamuzi ya
Askofu wa mahali.

Padri Tommaso
Granello

Mama Rosa
Rosato na Mama

Rosa D’Ovidio
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• Maendeleo mapya •

Uamuzi uliofanywa baadaye na mamlaka ya
Kanisa ulikuwa ni kutenganisha jamuiya ya

Roma na ile ya Lanciano; sista Rosa Rosato na
sista Rosa D'Ovidio wakajikuta kuwa waanzilishi

wa kweli wa shirika jipya, ambalo walilipatia
mwelekeo tofauti wa kiutawala na kiroho ambao
tayari umetajwa hapo juu, yaani mwelekeo wa
taamuli katika uenezaji wa ibada kwa Moyo
Mtakatifu, roho ya sala ya kuabudu
iliyojionyesha kwenye nafsi ya sista Rosato na
mwelekeo wa utume katika elimu na huduma za
afya uliojinyesha katika nafsi ya sista D’Ovidio.
Baada ya kutenganishwa
na Lanciano, masista
hawa wawili waliipatia
jumuiya muundo mpya
wa kiutawala na muundo
mpya wa kiroho.
Kardinali Lucido Maria
Parocchi, aliyekuwa
Vika wa jiji la Roma
aliupa nguvu msukumo huu. Yeye
alijishughulisha na mashirika yote ya hadhi ya
kijimbo ya Vikariato ya Roma. 

Mwonekano wa
Basilika la
Mtakatifu Yohane,
Laterano 

Jengo la
Vikariato na
Basilika la
Laterano
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• Kuanzishwa kwa 
nyumba ya Pola •

Monsinyori Pietro Wenzel ambaye aliwajua
waanzilishi hawa wawili, baada ya

Dikrii ya mwaka 1891,
alipendekeza kwa jumuiya ya

Roma kuanzisha
jumuiya
nyingine
huko Pola
katika Istria.

Kwa namna ya
pekee alimheshimu sana sista D’Ovidio
na kuona ndani yake kuwa na roho ya
ubunifu na matendo na mwenye
uwezo wa kuanzisha nyumba

mpya. Kwa nini iwe Pola?
Kwanza kabisa kwa

sababu Pola ilikuwa
nje ya Italia na
ingeweza wakati
huo kulifanya

shirika lienee kwa
urahisi. Ili kuanzisha
nyumba huko Pola
alitumwa sista Rosa
D'Ovidio ambaye
aliongozana na masista
wengine watatu (sista
Angela Rossi, sista
Luisa Iezzi na sista
Giuseppina Mancinelli)

mnamo desemba mwaka 1893. Ni muhimu
kutambua kwamba sista D'Ovidio, licha ya
kukaa Pola, aliendelea kushika nafasi ya mkuu

CROAZIA
Zagabria

Crikvenica

•Zara

Dugi Otok
Sebenico

Trogir
Spalato

Brac
HvarVis
Curzola

Dubrovnik

Krk

Rab
Pag

Lussino

Cres

ISTRIA

Mwonekano wa
Pola - Istria

Pola •



wa nyumba ya Roma mpaka mwaka 1900.
Askofu wa Istria Monsinyori Giovanni Battista
Flapp aliwakaribisha vizuri
masista wanne wa kwanza
katika jimbo lake na kwa
muda mfupi aliona uwezo
mkubwa wa kibinadamu na
kiutawala wa sista Rosa
D'Ovidio. Mji wa Pola wakati
huo haukuwa na nyumba ya
watawa, kwa hiyo masista,
kwa muda mfupi, walikaa
katika fleti ya kupangisha;
lakini tamaa iliyokuwa katika
moyo wa sista D'Ovidio
ilikuwa kufungua kwa haraka
iwezekanavyo chuo na shule
ya kazi kwa ajili ya
wasichana. Hata hivyo,
ilikuwa ni lazima kuwa na
idhini ya mfalme wa Austria
ambaye utawala wake ulienea
mpaka katika mji wa Pola. Idhini hiyo ilitolewa
tarehe 20 Aprili 1897. Mwaka uliofuata
ilitolewa pia idhini ya kufundisha shuleni; na
kutokana na hati hizi mbili askofu aliweza
kuanzisha rasmi nyumba ya Pola.
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Monsinyori
Giovanni Battista
Flapp
Askofu wa Parenzo
na Pola

Uwanja wa Pola
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Wakati majadiliano na askofu yakiendelea kwa
ajili ya kupata idhini yake, Sista Rosa

D'Ovidio aliwasilisha kwa askofu
kanuni ambazo  zilitumika
kuanzia jumuiya ya Lanciano.
Askofu wa Parenzo na Pola,
Monsinyori Flapp
hakuridhishwa na baadhi
ya vipengele
vilivyokuwamo katika
mkusanyo huo wa
kanuni. Kisha sista
D'Ovidio alitayarisha
muhtasari wa kanuni
hizo ambao chini yake
kuliwekwa taarifa ya
Kardinali aliyekuwa Vika

wa Roma iliyosomeka:
“Maandishi yaliyoonyeshwa

hapo juu ukurasa wa saba, yana
kichwa cha habari ‘Katiba ya Shirika

la Masista wa Moyo Mtakatifu wa
Yesu na Maria, lililopo
Roma’...”. Taarifa hii ilkuwa
ni muhtasari wa maandishi
ya asili. Maandishi ya
kitabu hiki cha kanuni
baadaye tarehe 9 Aprili
1897 yatafanywa kuwa
sheria kwa ajili ya
nyumba za Roma na
Pola, na itakuwa hivyo
kwa nyumba mpya
zitakazo anzishwa
baadaye. Kitabu hiki

kilionyesha jina jipya la
shirika ambalo likiwa la hadhi

ya kijimbo lilikuwa chini ya
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Kardinali Mkuu wa Vikariato ya Roma. Hivyo
Askofu wa Pola alithibitisha shirika la
watawa hawa ambao mnamo Desemba
1897 walipata ardhi katika eneo
la kilima cha Pola karibu na
Kanisa Kuu. Kuanzia Machi
1899 masista walianza kuishi
katika nyumba mpya katika
eneo hili la kupendeza la mji.
Nyumba hii ilikuwa ya ukubwa
wa kutosha ikiwa na sehemu
iliyo chini ya ardhi na ghorofa
nyingine tatu juu yake. 
Ghorofa mbili za kwanza
zilizotumika kama shule na
nyumba ya kulala ya wasichana
wa ndani, wakati sehemu ya
majengo ilitumika kama maabara.

Nyumba ya Pola
iliyojengwa na
Mama Rosa     

D’Ovidio

Mama 
Rosa D’Ovidio 
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• Sista Rosa Rosato 
akiwa Roma •

Wakati nyumba ya Pola ilipokuwa
ikiendelea chini ya uongozi wa hekima

wa sista D'Ovidio ambaye alikuwa na kipaji na
roho kubwa ya kiutawala, kule Roma ilikuwa

ni muhimu kuruhusu
kufanyika kwa tukio
la msingi: ilikuwa
lazima kupanga
maadhimisho ya
Mkutano Mkuu wa
Kwanza wa shirika
jipya la kitawa
ambalo lilikuwa
limeanzishwa
kutokana na roho ya
taamuli ya Sista Rosa
Rosato na roho ya
utume ya sista Rosa
D'Ovidio. Lakini ili

Kardinali Pietro
Respighi

Mwonekano 
wa Roma
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hili liweze kutokea ilibidi kusubiri tena kwa
miaka kadhaa.
Huko Roma mwaka 1899 nafasi ya Mkuu wa
Vikariato iliyokuwa
ikishikiliwa na Kardinali
Parocchi ilichukuliwa na
Kardinali Respighi. Hata
yeye pia alionyesha juhudi
kubwa katika kufuatilia
mashirika ya kitawa ya hadhi
ya kijimbo na akaifahamu pia
jumuiya ya Roma. Wakati
huo huo sista Rosa Rosato
alichaguliwa tena kuwa mkuu
wa jumuiya hiyo na akabaki
katika nafasi hiyo hadi
mwaka 1911.
Mwadhama Pietro Respighi,
mara tu alipowafahamu
watawa wa jumuiya ya Roma,
aliwasiliana na askofu wa Lanciano, ili masista
wa Moyo Takatifu walioko Roma wawe shirika
la hadhi ya kijimbo chini ya mamlaka ya
utawala wa jimbo la Roma na hivyo kuifanya

Mama 
Rosa Rosato
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nyumba ya Roma kuwa Nyumba Mama. Askofu
wa Lanciano alikubali wazo hili. 
Wakati Vikariato ya Roma ikifanya haya,
ikumbukwe kwamba jumuiya ya Roma zaidi ya
kuwa imezindua nyumba huko Pola, mwaka
1898 ilikwisha fungua pia nyumba mbili mpya,
moja huko Grotte di Castro (Viterbo) na
nyingine huko Bassiano (Latina).
Wakati huo huo, mwaka 1900 jumuiya ya
Roma ilitembelewa rasmi na mjumbe wa
Vikariato; na ripoti ya Mkuu aliyefanya ziara

hiyo haikuwa yote
chanya. Hatimaye,
ilipendekezwa kwamba
kufanyike mageuzi halisi
ya jumuiya na kwa hiyo
Sista Rosa Rosato
akaanza kuyafanyia kazi
mapendekezo hayo kwa
unyenyekevu na busara
kubwa. Sista D'Ovidio na
sista Rosato, hata katika
wakati huu mgumu wa
shirika, walikuwa na
moyo wa kulidumisha
shirika na kulipatia
msukumo mpya na roho
mpya ya ndani. 

Wakati Sista D'Ovidio alikuwa akiendeleza
shirika katika nchi ya Istria, huko Roma
alikuwa na msaada kiroho wa sista Rosato na
dada yake sista Giuseppina D'Ovidio.
Wakati huo huo shirika liliendelea kukua:
mwaka 1901 nyumba ilifunguliwa huko
Sarajevo katika nchi ya Bosnia, halafu Cherso
mwaka 1906; huko Italia mwaka 1902 nyumba
ilifunguliwa Celano (Aquila) na mwaka 1909
nyumba ikafumguliwa Pietramelara (Caserta).

Mama Giuseppina
D’Ovidio
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Kanisa la Moyo
Mtakatifu mjini
Pola lililojengwa
na Mama Rosa
D’Ovidio

• Matukio mengine •

Wakati Shirika la
Wamisionari wa Moyo

Mtakatifu  likiendelea kukua,
mwaka 1906 lilitokea tukio
lingine: jumuiya ya Lanciano,
ikiwa tena imechukua mitazamo
fulani dhidi ya mamlaka ya
Kanisa, ilipelekea Kiti cha
Kitume kuchukua hatua kali.
Papa mwenyewe, yaani
Mtakatifu Pius X aliamuru
kufutwa kwa Ushirika Mtakatifu
wa Masista Wadogo. Hivyo,
matukio ya historia yalikuwa
njia ya kuimarisha masista wa
Roma katika nyanja za kiroho
na za kiutawala. Mwishowe,
shirika jipya la Wamisionari wa
Moyo Mtakatifu lilikwisha anzishwa mwaka
1886!
Wakati huo huo huko Pola katika nchi ya
Istria, Sista Rosa D'Ovidio, katika makao yake
ya kupendeza, mnamo mwaka wa 1908 alipata
ruhusa kutoka mamlaka ya kidini na ya kiraia,
kujenga hekalu kwa heshima ya Moyo
Mtakatifu wa Yesu na ujenzi ukamilika na

Altare kuu ya
Kanisa la Moyo
Mtakatifu, Pola
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kuwa tayari kuwekwa wakfu tarehe 18
Septemba 1910. Ulikuwa mradi wa
kustaajabisha katika usanifu wake pamoja na
mlango mkubwa mzuri sana. 
Kwa kujenga hekalu hili, Sista Rosa D'Ovidio
alitaka pia kuonyesha kwa nje juhudi yake kwa
mfumo wa kiroho wa Moyo Mtakatifu wa Yesu
na Moyo Safi wa Maria na majitoleo yake
makubwa kwa manufaa ya watu. Kutokana  na
uongozi makini wa Sista D'Ovidio nyumba
mbili zilianzishwa huko Sarajevo na Cherso!
Hatua muhimu ilipigwa, nayo ni uandishi wa
katiba mpya na maandalizi ya Mkutano Mkuu
wa kwanza. Kwa kweli, nakala ya katiba mpya

Picha takatifu
katika Novisiato

ya Mtaa wa
Trullo kwa sasa
katika Mtaa wa

Mantellate
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tayari ilikwisha andikwa, kama inavyoelezwa
na sista Rosa D'Ovidio, kwa ajili ya
kukabidhiwa kwa Askofu wa Parenzo na Pola
tarehe 9 Aprili 1897. Kwa hiyo, katika mwaka
1909 mwakilishi wa Kiti cha Kitume
Monsinyori Paolo Leva aliifanyia kazi nakala
ya katiba hiyo na baadaye kuidhinishwa na
Vikariato ya Roma tarehe 16 Juni 1910. Kila
kitu kikawa tayari kwa ajili kuanza Mkutano
Mkuu...

Picha takatifu
iliyopo kwenye
gnyumba ya
Mtaa wa
Mantellate -
Roma
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Msalaba
uliokuwa wa
Mama Rosa

Rosato

• Sista Rosa Rosato Mama
Mkuu wa kwanza •

Katika tukio hilo lililoadhimishwa mwaka
1911, walishiriki masista wawakilishi wa

nyumba zote tano, yaani nyumba zilizokuwepo
miaka ile; na kwa ujumla walishiriki masista
tisa. Mkutano huo Mkuu ulifanyika huko Roma,
na ulianza tarehe 3 Machi chini ya uenyekiti wa
Mwakilishi wa Vikariato; hata hivyo likatokea
lisilotarajiwa: Idara Takatifu ya Watawa ilituma
taarifa kwenye mkutano huo inayozuia
kumchagua Sista Rosa D'Ovidio kama Mama
Mkuu kutokana na tofauti fulani zilizokuwa
zimejitokeza kati yake na Askofu wa Istria.
Hatimaye, katika upigaji kura wa kwanza wa
kumchagua mama mkuu, hakuna hata
aliyefikia idadi ya kura
zilizotakiwa, hivyo mambo
yote yakawekwa mikononi
mwa Mwakilishi wa Vikariato
kwa ushauri. Mwakilishi huyu
alizungumza na
masista wote na
kulipeleka
suala hili
kwenye Vikariato
ambayo iliamua kumchagua
Mama Mkuu kwa kumteua; na
tarehe 18 Machi alichaguliwa
Sista Rosa Rosato kuwa
Mama Mkuu kwa kipindi cha
miaka mitatu.
Siku mbili baadaye, kulikuwa
na shughuli ya kuwachagua
Mama Mkuu Msaidizi na
washauri wakuu; kati yao



alichaguliwa sista Giuseppina D'Ovidio. Halafu
masuala mengine muhimu kwa ajili ya shirika
yalichambuliwa, kama vile, unovisi, malezi,
nadhiri za daima, kitabu cha sala, na
kadhalika. Lilikuwa ni tukio muhimu kwa
shirika zima ambalo hadi hapo lilikuwa
limepitia majaribu mengi na nyakati ngumu. 
Sista Rosa Rosato alikubali kuwa Mama Mkuu
wa shirika; alikubali kwa roho ya utumishi na
upendo kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu na kwa
shirika kwani haikuwa rahisi kuongoza masista
ili waishi daima kwa bidii zaidi, kwa sala na
kwa utulivu wa ndani! Mtu
aliyesoma kwa kina maisha
ya waanzilishi wa shirika
letu, amesema mara
nyingi kwamba uongozi
wa sista Rosato
ulikuwa na alama za
Moyo wa Yesu ulio
mpole na
mnyenyekevu.
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Mama
Rosa Rosato
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• Uongozi wa hekina 
na huduma •

Sista Rosa Rosato, aliyechaguliwa Mama
Mkuu, alijaribu kuujenga uongozi wa

shirika si katika upole na unyenyekevu tu bali
pia aliusimika juu ya hekima na wema wa
moyo; na haya yote yalimfanya aheshimiwe na
kupendwa sana na masista.
Polepole shirika liliendelea kuenea nchini
Italia na katika dola ya Austro-Hungari. Moja
ya sehemu ngumu zaidi ya uongozi wake
ilikuwa kushughulikia suala la kutokubalika
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Masista na
watoto wa chuo
cha Pola
wakitembea
msituni - Siana

kwa mwanzilishi mwenzake, sista Rosa
D'Ovidio, ambaye aliona alikuwa
amenyang’anywa haki ya msingi ndani ya
Mkutano Mkuu. Kwa hiyo, mbele ya sista
D’Ovidio, Mama Mkuu sista Rosato alitumia
daima njia ya kawaida ya utendaji, yaani
kutenda kwa wema, upole, uvumilivu na
unyenyekvu wa kuchukuliana. 
Sista Rosa D'Ovidio, katika maandishi yake
mbalimbali, alionyesha masikitiko kutokana na
jinsi alivyotendewa. Katika wakati huo tete
kwa shirika, Askofu Monsinyori Flapp alitenda
kwa upole  na hekima kubwa kwa manufaa ya
shirika na waanzilishi wake!
Askofu Flapp alijua mapungufu fulani katika
hulka ya sista Rosa D'Ovidio, lakini pia



alithamini vipaji alivyokuwa navyo sista huyu,
kama vile, kuishi maisha ya kitawa kwa
uaminifu na kujitoa, uwezo wake kiuongozi na

roho iliyojaa
ubunifu mkubwa.
Tunaweza kusema
pia kuwa licha ya
uwepo wa hali hii
tete, ndani ya moyo
wa sista Rosa
D'Ovidio kulikuwa
na nia njema
kabisa. Yeye
alitamani kushika
nafasi ya juu ya
shirika si kwa ajili
yake mwenyewe au

kwa majivuno, bali kwa manufaa ya shirika!
Suala hilo lilimalizika kwa njia hii: Sista
D’Ovidio aliidhinishwa tena kuwa mkuu wa
jumuiya ya Pola wakati ambapo Mama Mkuu
sista Rosa Rosato alikuwa karibu kufanya ziara
huko Istria...
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Sista Letizia
akiwa na watoto
mbele ya jengo la

shule ya Pola

Sehemu ya
Kanisa la Moyo
Mtakatifu - Pola



Lango la Kanisa
la Moyo
Mtakatifu - Pola
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• Pola na Roma •

Sista Rosa Rosato alipowasili Pola
aliendelea kufanya kazi kwa wema, upole

na unyenyekevu, kwa sababu alikuwa na
uhakika kwamba namna hii ya kutenda
ingekuwa na manufaa kwa shirika na kwa
jumuiya hiyo. Katika suala hili kulikuwa na
uhai wa shirika; na kutokana na hili uongozi
wake ulikuwa kweli wa mfano mzuri! Baada
ya hapo alirudi Roma. Karibu miaka mitatu
ilipita na kisha kukawa na hitaji la kuendelea
na Mkutano Mkuu mpya.  Hata hivyo, upepo
wa Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia kati ya
Italia na Austria ulileta matatizo makubwa
sana kwani mioyo miwili ya shirika na
mihimili miwili muhimu ilijikuta ikiwa katika
pande mbili tofauti za mataifa adui! 
Sista Rosa D'Ovidio, wakati huo huo,
aliendelea na kazi yake kwa msaada na ulinzi
wa masista wa Pola.
Sista  ambaye alimjua vizuri sana,
alizungumza juu yake akisema ni “mwanamke
mwenye tabia isiyotikisika ambaye alivuta
hisia ya kuheshimiwa kutokana na tabia yake
yenye umakini, ukimya na utulivu.” Sista
D'Ovidio aliendelea kuandika barua kadhaa
kwa mamlaka ya Kanisa ambazo zilielezea
mtazamo wake; pengine ndani yake kulikuwa
na wasiwasi kwamba kazi yote iliyofanyika
Pola ilikuwa inaenda kuharibiwa, ndiyo
maana tabia yake ambayo kidogo ilikuwa ya
ukali lazima itafsiriwe katika maana ya nia
njema, kwa ajili ya manufaa ya shirika.



Mama
Rosa D’Ovidio
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• Kuelekea utulivu •

Kati ya mwaka 1911 na 1912, sista Rosa
D'Ovidio alipunguza kuandika barua za

malalamiko kwenda kwa askofu wa Pola na
Roma. Hii ilikuwa ishara ya hatua za polepole
kuelekea kwenye upatanisho. Mwanzoni mwa
mwaka 1914 kulitarajiwa ufunguzi wa
Mkutano Mkuu mpya ambao kwa kweli
haukufunguliwa kwa sababu ya vita; hivyo
katika majira ya joto ya mwaka huo Vikariato
ya Roma, baada ya kushauriana na masista,
ilimteua kuwa Mama Mkuu mpya sista
Giuseppina, dada ya sista D'Ovidio, wakati
sista Rosa Rosato aliteuliwa kuwa Mama
Mkuu Msaidizi. Kwa uchaguzi huu, sista Rosa
D'Ovidio alikuwa na fursa ya kushawishi
mapito ya shirika kwa njia ya uongozi
aliopewa dada yake; alifanya hivyo daima kwa
ajili ya manufaa na uhai wa shirika!
Wakati huo shirika lilitaka kuhamishia malezi
ya unovisi huko Lanciano na sista Rosa
D’Ovidio alipewa jukumu la kwenda kule kwa
ajili ya kushughulikia suala hili, lakini Vita
Vikuu vya Kwanza vya Dunia vilimzuia kurudi
Istria wakati dada zake waliobaki huko
walilazimika kupitia majaribu mbalimbali
ikiwa ni pamoja na kufungwa huko Wagna
nchini Austria.
Huko Roma sista Rosa Rosato ambaye
alikuwa ameliongoza shirika kwa uvumilivu na
kwa roho kubwa ya utii, alikubali uteuzi
ambao Vikariato ilikuwa imeufanya wa kuwa
na Mama Mkuu mpya, si tu kwa sababu
maisha yake ya kiroho yalikuwa ya mfano wa
unyenyekevu na utumishi, bali pia kwa

Nyumba Mama
Lungotevere dei

Vallati 10 - Roma
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sababu uchaguzi huu
ungeleta manufaa
kwa shirika.
Waanzilishi wote
wawili licha ya
mazingira ya
kihistoria na
mapungufu binafsi ya
kibinadamu daima
walitaka kutenda kwa
lengo pekee la
kuihakikishia ustawi
familia hii ya kitawa.
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• Kupita kwa miaka... •

Sista Rosa Rosato aliishi katika maficho
kamili miaka iliyobaki ya uhai wake na kwa

sababu hiyo habari za kipindi hicho kumhusu
haziko kamili. Kwa mujibu wa masista
waliomjua, wanamkumbuka sista Rosato kama
mwanamke mpole kwa tabia, mnyenyekevu
katika utendaji, mwenye mahusiano mazuri
sana na masista, lakini juu ya yote aliishi

maisha yaliyojaa
huruma na
taamuli ambayo
yalionyesha kwa
undani karama ya
shirika lenyewe.
Kwa kadiri
alivyoweza,
alizitumia siku
zake kutoa
huduma za

nyumbani kwa wagonjwa wengi, akiwaongoza
kwa karibu na kuwashawishi kupokea
sakramenti za mwisho. 
Halafu masista walitoa ushuhuda juu ya
kujitolea kwake kwa namna ya pekee katika
kufundisha katekisimu kwa watoto na vijana

katika parokia kadhaa za jirani.
Mbali huko Pola sista Rosa D'Ovidio

Masista na
wanachuo wa

Pola

Mwonekano 
wa Roma 
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Sista Carla
akiwa na
wanachuo katika
koloni la Stoja
huko Pola
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polepole alituliza moyo wake na
kutokana na ubunifu wake  alikuwa

daima imara  katika kuratibu na kuongoza
shughuli za kitume za watawa, kama moyo

mwingine mkubwa wa karama ya Masista
Wamisionari wa Moyo Mtakatifu. Kadiri miaka
ilivyopita, aliweza pia kukua na kubadilika
katika vipengele fulani vya tabia yake.
Mnamo mwaka 1919 baada ya Pola kuwa
sehemu ya Italia, serikali iliweka hapo kituo
kikuu cha kijeshi cha wanamaji
kilichounganishwa na hospitali na wakaombwa
masista kutoa huduma za ndani katika
hospitali hiyo. Baadaye masista waliombwa pia
kuendesha shule ya chekechea ya watoto wa
wanajeshi wanamaji na maafisa.

Shule ya Regia
Marina iliyoko

Pola

Kengele ya
nyumba ya Pola
ambayo kwa sasa

inapatikana
katika Nyumba

Mama



Masista na
watoto katika
ufukwe huko
Valvoline - Pola 

• Kuelekea mwisho •

Ilianza sehemu ya mwisho ya safari ya maishaya waanzilishi wetu wawili ingawa walifariki
kwa miaka tofauti wakiachana kwa umbali wa
miaka kumi. Wa kwanza kumaliza safari ya
hapa duniani alikuwa sista Rosa D'Ovidio
ambaye alitumia miaka ya mwisho ya maisha
yake kupunguza tabia yake ya misimamo

mikali. Katika barua zake za mwisho za tarehe
09 Mei 1929 alizoziandika kwenda Roma
akiomba kukutana na Mama Mkuu, alimtaka
Mama Mkuu azingatie roho ya sala hai katika
shirika na katika barua yake ya mwisho
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Masista mbele ya
nyumba ya Pola
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Nyumba ya
wagonjwa ya
de’Seppi huko

Cherso

aliomba kwa unyenyekevu
msamaha kwa machungu
yaliyosababishwa na majivuno
yake. 
Alitambua kwamba angepaswa
kuwa mnyenyekevu, lakini
kutokana na barua zake ni
dhahiri kwamba daima
alijaribu kutenda kwa
manufaa ya shirika. Alizidi
kudhoofika, akijitahidi sana
kusimamia kazi mbalimbali
za nyumba ya Pola. Aliamua
kuishi miaka ya mwisho ya
uhai wake katika nyumba ya
Cherso, akitoa huduma

ndogo kadhaa kwa wagonjwa
waliokuwa wakiuguzwa katika nyumba hiyo. 
Alifariki ghafla tarehe 27 Februari 1930. Baada
ya misa ya mazishi iliyohudhuriwa na
mkusanyiko mkubwa wa waamini, sista Rosa
D’Ovidio alizikwa katika makaburi ya mahali
pale. Baada ya ujio wa Yugoslavia ya zamani ya
Jemedari Tito, masista walipaswa kuondoka

Picha ya Shirika
(kwa sasa iko

katika Parokia
ya Cherso)



nchi hiyo; kaburi la sista D’Ovidio na makaburi
mengine yalitelekezwa na mwaka 1960 mabaki
ya miili ya watawa waliozikwa pale yaliwekwa
katika sanduku moja la mifupa, na hivyo
kupoteza alama za mabaki ya sista Rosa
D'Ovidio.
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Picha ya shirika
(kwa sasa iko
katika Parokia
ya Cherso)
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Mbele ya picha
hii ya Mama
Rosa Rosato

alikuwa akisali
akiwa ameweka

mikono
msalabani
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Sista Rosa Rosato aliishi miaka kumi zaidi
katika tafakari kamili na sala akionyesha
mwelekeo wa taamuli ambao ulikuwa
umepambanua maisha yake yote. Wakati huo
Mama Mkuu alikuwa amechaguliwa mwingine;
naye ni sista Leonilde Rossi. Sista Rosato
aliishi pamoja naye na mara nyingi
walibadilishana mawazo kuhusu masuala ya
shirika. 
Sista Rosa Rosato, kama walivyosema, aliishi
miaka ya mwisho ya maisha yake “akijificha
katika Moyo wa Yesu”. Alitumia masaa na

masaa katika
kuabudu mbele ya
Ekaristi Takatifu.

Alikuwa daima tayari kutoa huduma kadhaa
katika jumuiya na masista wengi walimwendea
kwa ajili ya kupata ushauri wake kwa sababu
walivutiwa na tabia yake ya upole uliojaa
upendo. Pale
alipoweza
aliwatengenezea
rozari masista na
waamini. Sista Rosato
aliendelea kudhoofika zaidi na

Msalaba
uliovaliwa na
Mama Rosa
Rosato

Rozari ya Mama
Rosa Rosato 

Mshipi
uliotumiwa na
Mama Rosa
Rosato
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tarehe 14 Mei 1940 katika nyumba
ya Roma iliyopo Mtaa wa Pettinari
na. 64 ambapo Nyumba Mama
ilikwisha hamishiwa, alifariki kwa
amani. Alizikwa katika kaburi la
shirika katika makaburi ya Verano. 

Kibano
alichotumia
Mama Rosa

Rosato katika
kutengeneza rozari

Picha ya Moyo Mtakatifu katika
Nyumba ya Lanciano

Nyumba Mama
Mtaa wa Pettinari
64 - Roma (kwa
sasa ni hoteli)

Makaburi
ya Verano,
Roma
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• Historia yaendelea •

Baada ya kifo cha waanzilishi, Shirika la
Wamisionari wa Moyo Mtakatifu lilizidi

kukua katika Italia na Yugoslavia ya zamani. Kwa
kweli pole pole nyumba nyingi zilifunguliwa.

Shirika, likikuza na kueneza tunu za kiroho na
ibada kwa Moyo Mtakatifu wa
Yesu na Maria liliweza kuishi
karama yake katika aina
kadhaai za utume ambazo
zinaweza kuwekwa katika
maeneo matatu makubwa:
ushirikishwaji na
ushiriki katika
huduma za kichungaji
za parokia, huduma
za kichungaji kwa
wazee katika nyumba
za kutunza wazee na
huduma kwa wagonjwa,
utume wa elimu katika
shule za msingi na za
sekondari.

Kanisa la Nyumba
Mama katika
Mtaa wa Trullo,
Roma 

Sanamu ya Moyo
Safi wa Maria
katika kanisa la
Nyumba Mama
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Masista wengi walijipambanua kwa bidii na
utakatifu karibu na waasisi wawili wa shirika
letu, kati yao akiwa Mstahiwa Sista Tarsilla Osti
na Mtumishi wa Mungu Sista Leonilde Rossi
ambao juu yao zimeanza taratibu za kawaida za

kuchunguza maisha yao ili
baadaye Kanisa liwatangaze
wenyeheri  na watakatifu.
Mwanzoni mwa miaka ya sitini
shirika lilikuwa na msukumo
mkubwa wa kimisionari
likaweza kufika  na kuanza
utume nchini Brazili mwaka
1963. 
Kwa sasa shirika lipo katika
nchi za Italia, Brazili, Korea ya
Kusini, Tanzania, Guatemala,
Vietnam: na historia
inaendelea ...

Sanamu ya Moyo
Mtakatifu wa
Yesu juu ya

altare kuu ya
Kanisa la

Nyumba Mama

Mwonekano wa
ndani wa kanisa

la Nyumba
Mama

Sanamu ya Moyo Mtakatifu
wa Yesu huko Korea ya Kusini
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Maana ya Msalaba na Nembo ya Masista Wamisionari
wa Moyo Mtakatifu wa Yesu na Maria

Msalaba umetengenezwa na maua manne ya yungiyungi; kwenye
mikono yote miwili inaonyeshwa Mioyo Mitakatifu ya Yesu na Maria
iliyojeruruhiwa; na juu yake kuna taji ya kifalme.

1 - Alama ya kutambua upendo wa Mungu
Alama hizi tatu, yaani msalaba, Moyo Mtakatifu, na taji ya utukufu
zinaonyesha daima ukuu wa Upendo wa Mungu: zinatuambia ni kiasi
gani Yeye alitupenda sisi, na kiasi gani aliteseka ili aweze kutupenda
bila ukomo.

2 - Alama ya uaminifu wa Mungu kwa wale waliochaguliwa na
kuitwa kumfuata Bwana Yesu
Katika uchovu na mahangaiko ya binadamu walio safarini, Yesu
amesema: “Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa
na mizigo, nami nitawapumzisha, kwa kuwa mimi ni mpole na
mnyenyekevu wa moyo” (Mt 11: 28); hili linajidhihirisha katika Moyo
Mtakatifu wa Yesu.
Maria katika harusi ya Kana alisema: “Lolote atakalowaambia,
fanyeni” (Yn 2: 5); hili linajidhihirisha katika Moyo wa Maria.
Taji la utukufu linatukumbusha juu ya hatima ya wafuasi wa Bwana;
hatima ambayo wote wanaitwa kuifikia, yaani ushirika wa milele
pamoja Naye!
Msalaba uliopambwa na maua ya yungiyungi unatukumbusha kuwa
Yesu kwa kufa kwake amechipusha uzima mpya katika Ufufuko.

3 - Alama ya kujiweka kwetu wakfu kama watawa
Kama tukijibu kwa uaminifu na upendo wito wa Bwana siku baada ya
siku, maisha yetu yanakuwa imara katika Yeye; kila siku tunapaswa
kuzifia nafsi zetu na kuifia dhambi ili tuzaliwe upya katika ushirika na
Mungu.
Lazima tuutoe moyo wetu kwa Mungu ili tujazwe na upendo wake.

4 - Alama ya kuwa sisi ni mali ya Moyo wa Yesu na Maria
Ukweli kwamba sisi ni mali ya Moyo wa Yesu na Maria unajionyesha
kwa njia ya kujiweka kwetu wakfu kama watawa na kujiweka kwetu
wakfu kwa Moyo Mtakatifu wa Yesu na Maria.
“Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na
msalaba wake, anifuate” (Mk 8: 34). Msalaba unapendeza zaidi kwa
sababu juu yake tunasubiriwa na mioyo hii miwili yenye upole.
Moyo Mtakatifu wa Yesu, Moyo Safi wa Maria, uaminifu wa dada zetu
wengi ambao wamebeba kwa upendo nembo hii, watusaidie kuifanya
nembo hii ing’ae hata zaidi katika maisha yetu.
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