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Ljubezen ne more čakati: “Nikoli ni prepozno” – s. Rosa María Tróchez, ALCHonduras
To je tisto, kar je povedala María, ko je končala prvo stopnjo
izobraževanja odraslih v El Progreso, Yoro, Honduras. Več let je
bila žrtev vseh vrst zlorabe svojega partnerja, očeta njenih otrok.
Proti njegovi volji in s podporo drugih žena se je María odločila
za predavanja o človekovih pravicah, katerih osrednja tema
preteklo leto je bila stanje žensk. Prve mesece je María izbruhnila
v jok vsakokrat, ko je kaj povedala o sebi. Ko je minilo nekaj
mesecev, je oživela – smeh, igranje, objemanje in sprejemanje
objemov. Ljubezen njenih sošolk v razredu jo je osvobodila in spremenila.
Na koncu tega razreda je bila ponujena priložnost tistim, ki bi želele začeti ali nadaljevati
svoje izobraževanje. Nepričakovano je María dvignila roko in rekla: "Rada bi nadaljevala
izobraževanje." Vsi v dvorani so je obsuli s ploskanjem, objemi in solzami veselja. Ljubezen
ima v resnici moč, da prinese spremembo.
María se mora sedaj soočiti s svojim partnerjem, ki se ni mogel nehati sarkastično smejati, ko
je slišal njeno dobro novico. Prepričeval jo je, da se ji je zmešalo, če misli, da se lahko še kaj
nauči. Toda María mu je povedala preprosto, ne da bi se skušala braniti: »Šla bom študirat, pa
naj ti bo to všeč ali ne.«
Ena od žena, ki so sodelovale pri predavanjih, je bila upokojena učiteljica in ji je ponudila
pomoč pri organizaciji različnih nivojskih stopenj za žene, ki se želijo izobraževati. Tako je
sedaj, v letu 2013, ko bo šolsko leto končalo 14 žena in štirje otroci od prvega do šestega
razreda. María in druge njej podobne žene so se rodile v novo življenje; mogoče prvič
resnično uživajo življenje in gotovo ga tudi jaz.

Pobuda za mir - s. Cathy Arata, AM - Južni Sudan
Naš svet potrebuje ustvarjalne in pogumne graditelje miru. V Jubi,
Južnem Sudanu se s temi zahtevami sooča "Glas žena za mir in vero"
(“Voice of Women for Peace and Faith” – VWPF). VWPF, ki so ga
ustanovile vodilne žene v škofiji Juba, ima 50 članic in deset članski
izvršni odbor, ki ga tvorijo kristjanke in muslimanke.
Eno od šestih področij, na katera se osredotočajo, je graditev miru in
sprave. Lansko leto se je izvršni odbor zavezal, da bodo krepile
odnose med ženami različnih verskih prepričanj po vsem Južnem
Sudanu s svojimi napori pri delu za mir in z graditvijo miru v njih samih, v njihovih družinah,
skupnostih in svoji novi deželi. Proces vključuje obisk sedmih držav Južnega Sudana in
srečanje z ženami različnih veroizpovedi in plemen. Žene so povabljene skupaj k tridnevni
delavnici o graditvi miru, ki se zaključijo z enim popoldnevom molitve za mir.
V zadnjem letu so obiskale tri države; to so države z zgodovino medplemenskega nasilja.
Sodelovalo je več kot 200 muslimanskih in krščanskih žena iz mnogih plemen. Nekatere
teme so bile nasilje zaradi spola, dostojanstvo žene, mir, kot ga vidi Koran, mir, kot ga vidi
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krščansko Sveto pismo. Vsaka delavnica vključuje tudi ozdravljanje travm in holistične
načine ohranjanja zdravja, ki so osnovani po metodi Capacitar. “Podelitev naših zgodb” je
ganljivi del delavnice, ko žene podelijo svoje izkušnje domačega nasilja in tistih
tradicionalnih običajev, ki ne podpirajo dostojanstvo žene.
Pastoralna služba "Solidarnost z Južnim Sudanom" je podprla in koordinirala delavnice.
Fundacijo so oskrbeli Katoliška služba za pomoč in privatne donacije preko Šolskih sester de
Notre Dame.

Izkušnje pri Združenih Narodih – s. Gerda Antonyi, Madžarska
Izkušnja potopitve v Združene Narode (ZN) pomeni natančno to,
kar obljublja naslov. Bilo je zanimivo in napeto obdobje, čeprav
sem v tem času videla le majhen del nalog, ki jih opravljajo sestra
Eileen Reilly in ZN. To me še vedno počasi, toda občuteno
spreminja. Po nekaj tednih v ZN nihče ne more gledati sveta z
istimi očmi.
Če povem pošteno, sem včasih mislila, da so ZN preveliki, ne
morejo pomagati in veliko vplivati na stvari na svetu. Sedaj, ko
sem bila na srečanjih, vidim, da imajo ZN vpliv, toda delo gre
počasi. Sedaj verjamem. Verjamem, da naša skupnost kot članica
nevladne organizacije (NGO) pri ZN lahko pripomore, da svet postane boljši, pomaga ga
spremeniti.
Najprej sem upala, da bom slišala kaj o izobraževanju, glede na moje sedanje poslanstvo.
Toda razpored so pisali ZN, ne jaz. Imela sem priložnost prisostvovati srečanjem o migraciji,
o problemih z mamili in o revščini. Včasih se nisem strinjala s sestro Eileen, ko sva se
pogovarjali o tem, kar sva slišali, toda to je naju obe samo obogatilo. Pridobila sem nove
informacije, slišala poročila in zavzete osebne zgodbe in bila sem globoko prevzeta. Prav
gotovo sem zaradi te izkušnje bolj odprta in trudila se bom učiti moje učence in njihove
starše, moje sosestre, družino in prijatelje, da bi bili bolj odprti in imeli vero, da lahko
spremenimo naš svet.
Večino zadnjih štirih tednov sem preživela v mestu New York City, bilo pa je tudi nekaj dni
v Wiltonu in Bostonu. Počutila sem se doma, četudi sem bila v tuji deželi, na drugi celini.
Zahvaljujem se sestram, ki me niso le povabile, ampak me v resnici spustile v svoje življenje.
Počutiti se doma pomeni živeti, moliti, si pripovedovati zgodbe pri mizi in se skupaj
poveseliti.
Zelo sem hvaležna za vse, kar se je zgodilo v tem mesecu. Hvala sestri Eileen za idejo,
generalnemu svetu, ki je to omogočil in mojemu provincialnemu vodstvu za njihovo odprtost.
Upam, da bodo tudi druge sestre dovolj pogumne, da se bodo udeležile izkušnje potopitve v
ZN. Je vredno tega.

Delo Šolskih sester de Notre Dame proti trgovini z ljudmi - sestri Theresa
Nagle in Dorothy Goetz, AM-Kanada
Preroški klic, da oznanjamo jetnikom svobodo, nas je navdihnil, da smo leta 2004 Šolske
sestre de Notre Dame v Waterdown, Ontario, Kanada, oblikovale "Odbor za končanje
trgovine z ljudmi" (“Stop Human Trafficking Committee”). Aktivno so v odbor vključene
štiri Šolske sestre de Notre Dame, tri pridružene članice Šolskih sester de Notre Dame in šest
laičnih sodelavk.
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Članice odbora imajo predavanja o trgovini z ljudmi za
mlade in odrasle v šolah in župnijskih skupinah, za
socialne delavce, zdravstveno osebje in skupine kot
Ontario Community Justice Association (Združenje za
pravičnost v Ontariu), the Golden Horseshoe Crime
Prevention Association (Združenje zlata podkev za
preventivo proti kriminalu), v Hamilton Spectator
editorial board (uredništvo časopisa Hamilton Spectator).
Ta predavanja osvetljujejo svetovno in kanadsko
stvarnost, kje se trgovina dogaja, njeno širjenje in njene vzroke. Na razpolago so tudi članki
in knjige za nadaljnje izobraževanje.
Odbor vsako leto pripravi konferenco, ki je v Notre Dame Convent v kraju Waterdown.
Aprila 2013 je na konferenci prisostvovalo 85 udeležencev; obravnavali so temo: "Končajmo
trgovino z ljudmi za upanja poln jutri"; sodelovalo je pet govornikov, ki so predstavljali
različne nevladne organizacije, kot tudi policiste, ki vsi delajo in sodelujejo v proti trgovini z
ljudmi na lokalnem področju.
Med govorniki zadnje konference so bili Šolska sestra de Notre Dame Mary Ellen Dougherty
(AM); Julian Sher, preiskovalna novinarka in avtorica: Caught in the Web: Inside the Police
Hunt to Rescue Children from Online Predators (Ujeti v mrežo: znotraj policijskega
zasledovanja za rešitev otrok iz rok sodobnih grabežljivcev); David Batstone, soustanovitelj
in predsednik organizacije Not For Sale (Ni za prodajo); Nola Theiss, ustanoviteljica in
izvršna direktorica Partnerstva za zavedanje o trgovini z ljudmi na Floridi, in Joy Smith,
članica parlamenta v Manitoba in zagovornica proti trgovini z ljudmi.
Za odbor Šolskih sester de Notre Dame: Končajmo trgovino z ljudmi so posebno pomembne
besede preroka Izaija: »Duh Gospoda Boga je nad menoj… Poslal me je, da oznanim
blagovest ubogim, da povežem strte v srcu, da okličem jetnikom prostost, zapornikom
osvoboditev« (Iz 61).

V Keniji praznujemo Svetovni dan okolja – s. Pauline Mutuku, AF-Kenija
Šolske sestre de Notre Dame iz Kenije izpostavljajo nekaj načinov njihovega praznovanja
Svetovnega dneva okolja 5. junija.
V skupnosti Nyabururu v Kisii so sestre med večerno podelitvijo
verskih izkušenj razmišljale o daru zemlje in okolja – njegovem
navdihu lepote, koristnosti in blagoslova. Izrazile so hvaležnost za vse,
ki sodelujejo pri tem, da je zemlja ohranjana tako lepa kot je. Ko so
razmišljale o načinih, kako čuvati in ohranjati stvarstvo, so sestre
ugotovile, da nekatera drevesa v njihovem parku umirajo zaradi bolezni,
ki so jih napadle. Odločile so se, da bodo posadile več novih dreves.
V skupnosti Kisumu so si sestre ogledale več spletnih strani, ki jih je
predlagala mednarodna koordinatorka Shalom-a in si podelile zbrane
informacije iz molitve in refleksije o solidarnosti. To je poglobilo njihovo razumevanje in jih
potrdilo v mnogih sedanjih navadah v skupnosti. To vključuje recikliranje, kompostiranje in
organsko kmetovanje, uporabo deževnice kolikor je mogoče in izobraževanje drugih na
njihovem področju delovanja.
Pozorne na načine, kako one in družba prispevajo k ohranjanju ali k uničevanju okolja, se
sestre iz skupnosti v Nairobiju zavestno trudijo, da bi jedle zelenjavo, ki zraste na njihovih
lastnih vrtovih in so razširile zemljišče, da bi imele zadostno zalogo. Če zelenjava še ni ravno
gotova, jo kupijo na krajevni tržnici. Na večer Mednarodnega dneva okolja so uporabile
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Mednarodno refleksijo o solidarnosti in si podelile osebne izkušnje, nekatere so klicale duha
prednikov, da bi v njih prebudil duha edinosti z vsem stvarstvom in spodbujal dobro
upravljanje.
Sestre iz skupnosti Nyaliang in otroci misijonarji iz župnije sv. Arnolda v škofiji Homa Bay
niso zaostajali v skrbi za Božje stvarstvo. Sodelovali so pri zasajanju dreves okoli cerkvenega
zemljišča v odgovor na klic, naj bomo varuhi okolja.

Energija za nujnost – s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom koordinatorka
Udeležba na junijskem seminarju za redovne kongregacije v Rimu o socialno odgovornem
investiranju je poglobila moje vrednotenje naše usmeritve "Ljubezen ne more čakati".
Trije govorniki so pomagali razumeti, zakaj je spoštovanje človekovih pravic moralna
dolžnost kot tudi velika priložnost za investitorje. Uvidi, ki jih
je podala dominikanka, sestra Ruth Rosenbaum, izvršna
direktorica CREA (Center for Reflection, Education and
Action), Središča za refleksijo, izobrazbo in aktivnost, so bili
posebej pomenljivi.
Izzvala nas je, naj vedno vprašamo: “Cui Bono?” (Kdo ima
koristi?), da bi razumeli vrednost in vpliv politike, programa
ali prakse. Če je to program trajnostnega ohranjanja stvarstva, kdo in kaj se ohranja in kdo
odloča. S. Ruth je govorila tudi o integriteti. Ko se zavedamo trpljenja drugih, je bistveno, da
vidimo, kaj lahko storimo in povežemo našo integriteto z našo močjo, da bi prišlo do
pozitivnih sprememb. Rekla je, da integriteta pomeni, da se sklada vse, "kar delamo", "kar se
pričakuje, da delamo" in "kar želimo delati". Če delamo to, kar se od nas pričakuje, da
delamo, prepoznamo potrebo in odgovorimo nanjo, živimo z "energijo nujnosti" in smo z njo
okrepljeni. Istočasno uvidimo, kako lahko druge okrepimo s čutom za nujnost, potrebo po
odgovoru in sposobnostjo, to izpolniti.
Glede na kritične probleme našega časa, je nujnost teh potreb za nas izziv – potrebe ranljivih
ljudi, potreba po miru, ekonomski pravičnosti, trajnostnem razvoju in še več. Kar nas bo
ohranjalo v naših naporih, da bi odgovorili na potrebe, je energija nujnosti – prizadeta so
življenja resničnih ljudi. Ljubezen ne more čakati nas navdihuje in kliče k energiji nujnosti.

Obvestila
Mednarodni dan miru, 21. september: “Vzgoja za mir”, tema letošnjega
(UN International Day of Peace) Mednarodnega dneva miru Združenih
narodov nas vabi, da raziščemo vlogo vzgoje in izobrazbe pri spodbujanju
miru in državljanstva sveta. Praznovanje tega dne je način, kako krepiti
ideale miru med vsemi ljudmi in narodi. To je eden mednarodnih dni OZN,
ki ga obeležujemo Šolske sestre de Notre Dame, skupaj z milijoni po vsem
svetu, da bi spodbujali mir in nenasilje. Za vire in predloge, pritisni tu:
here.
Dan človekovih pravic, 10. december: Ta dan so ustanovili ZN, da bi
spomnili in krepili načela, ki so vsebovana v Deklaraciji o človekovih
pravicah. Viri in predlogi, kako lahko praznujemo, bodo na razpolago na
www.gerhardinger.org. Razmislite, da bi povabili tudi druge k molitvi in dejavnostim, tako
obeležili ta dan in naredili vsak dan za dan človekovih pravic.
Shalom/ZN-NGO poročila so četrtletna publikacija Šolskih sester de Notre Dame
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