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Shalom/ZN-NGO poročila 
 

Letnik 14, številka 1 Marec 2014 

 

Ljubezen ne more čakati: Refleksija o ženah, s. Teresia Mamwacha, AF- Gambija 
 

Ker delam v deželi, kjer smatrajo žene za drugorazredne državljanke, me 

navdihujeta škof Mihael Wittmann in Franc Sebastjan Job, “ki sta imela  

krščansko vzgojo deklet za posebno nujnost, ker sta razumela pomen 

žene za obnovo človeške družine” (Poslane ste, Prolog). Vedno bolj 

verjamem, da je žena steber v človeški družini. V tej veri moje srce 

prepoznava klic Ljubezen ne more čakati in podpiram žene, da bi se 

usposobile “da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, 

ustvarjene po Božji podobi…da usmerijo svoje darove za izgradnjo 

sveta.” (Poslane ste, K 22), tako da bi družba lahko bila prostor vzgajanja.  

 

Svoje poslanstvo opravljam v večinoma muslimanski državi, Gambiji, kjer imajo žene za 

podrejene in manjvredne. Čeprav je to mišljenje močno, je predsednik prepoznal vlogo žena 

preko njihovega služenja v deželi. Trudi se, da bi dekletom omogočil izobrazbo. Preskrbel je 

brezplačno šolanje za dekleta na nižji in višji stopnji osnovnih šol ter štipendijo za dekleta v 

srednjih šolah in terciarnih (tretja stopnja) ustanovah. V družbi zelo izstopa vloga žensk, ki so 

bile deležne izobrazbe. 

 

“Asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu.” (Kogar ne uči mati, ga uči svet.) Ta 

Swahili pregovor poudarja pomembno vlogo matere pri vzgoji otrok. To stvarnost opažamo tudi 

na naši  SSND Notre Dame nižji osnovni šoli. Večina od staršev, ki otroke pripeljejo v to šolo, 

so žene, ki so začele ceniti kvalitetno krščansko vzgojo, tudi če to zahteva plačevanje šolnine, 

medtem, ko so državne šole brezplačne. Želijo najboljše za svoje otroke. Žene potrebujejo 

podporo in izobrazbo, ker izobraziti ženo pomeni izobraziti družbo. 

 

Mala semena izkušnje, s. Judith Kamada, CP-Japonska 
 

Mayuko Sakaguchi, dijakinja v zadnjem letniku Notre Dame srednje 

dekliške šole, uživa v klepetu z gospo Hideaki Masuda, ki ima ALS 

(Amiotrofična lateralna skleroza – ALS, nevrološka bolezen, pri kateri 

mišice slabijo in usihajo, pogosto jo pripisujejo Lou Gehrigovi bolezni) in 

se lahko sporazumeva samo s premikanjem vek. Ko gospa  Masuda 

oblikuje stavek, Mayuko kaže na listu papirja črko za črko in če je prava, 

gospa  Masuda pomežikne. Potem gre k naslednji črki.  

 

To je del programa  “Volunteer School- šole prostovoljstva”, ki ga od leta 

1974 organizira srednja šola - Notre Dame High School, Kyoto, Japonska. 

To je tridnevni program, ki je za dijakinje pripravljen pred božičnimi počitnicami. 
 

Prvo jutro je čas za predstavitev. Nekaj oseb s prizadetostjo v sodelovanju z drugimi podeli z 

dijakinjami svoje izkušnje in sporočila. Na primer, ko je govorila gospa Masuda, sta sodelovali 

dve drugi osebi. Ena oseba je ugotavljala, kaj želi povedati gospa Masuda in uporabljala list s 

črkami, druga oseba pa je to natipkala in projicirala na zaslon. Oseba, ki je tipkala, je bila tudi na 

invalidskem vozičku, lahko pa je uporabljala računalnik. Popoldan so dijakinje preizkušale 

invalidske vozičke, tako, da so pomagale drugim in bile same deležne pomoči.   
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 Naslednji dan so prizadete osebe povabljene k Božični maši in zabavi na šoli. Tretji dan pa 

dijakinje razmišljajo in zapisujejo svoje izkušnje in jih potem podelijo z drugimi.    

Po programu vsako leto udeleženci ustvarijo knjižico z 

naslovom: »Mala semena«, ki vsebuje njihove zapise. 

Smisel programa se je razvijal od tega, kako služiti, do tega, 

da se naučijo, kako ustvariti »univerzalni model družbe,« 

družbe, kjer je vsak vključen. Mala semena, izkušnje 

vsakega udeleženca, so v zadnjih 40 letih  zrasla v ogromno 

drevo in to drevo bo raslo še nadalje.  

 

Puzzle navdušenci za Shalom s. Valeria Beuke, CP-ZDA 
 

Kot bi sestavljali na koščke razrezano sliko - puzzle (sestavljanko), se je v lanskem letu uspešno 

razvijala Shalom  skupina starejših v Ripi v St. Louisu. Skupina je bila ustanovljena po tem, ko 

je s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma v decembru 2012 predstavila mrežo 

Shalom. Takrat je s. Geraldine Neier predlagala, da bi modre in izkušene sestre v hiši mogle 

oblikovati podporno skupino in odgovorile na eno od zavez 

Imeti vse skupno: »osebno in skupno sodelovati pri pobudah 

urada ZN/NGO in mreže Shalom.« 

 

Odgovor na predlog je bil postopen, toda februarja 2013 se je 

oblikovala majhna skupina, ki je začela z delom. Izbirale smo 

koščke. Na našem prvem mesečnem srečanju, ki se ga je 

udeležilo 12 sester, smo dognale, da ne moremo odgovoriti na 

vse zadeve Shaloma. Izbrale smo tri, ki nas najbolj zadevajo: 

zdravstveni problemi v državi Missouri, listina o celostni oskrbi (Affordable Care Act) in 

imigracija / trgovina z ljudmi. 

 

V teku leta smo zbrale veliko pomembnih koščkov, ko smo se pridružile zborovanju o zdravstvu 

v glavnem mestu države, sodelovale smo s špansko govorečimi na zborovanju imigrantov v 

Forest Park in izpolnile štiridesetdnevni čas posta in molitve za reformo imigracije. Brale in 

pogovarjale smo se o knjigi  “Strangers No Longer:” Perspectives on the Historic U.S.-Mexican 

Catholic Bishops’ Pastoral Letter on Migration; (Nič več tujci: Perspektive o pastoralnem pismu o 

migraciji katoliških škofov prvotne ameriške Mehike) in vzpostavljale stike z državnimi in narodnimi 

predstavniki preko elektronske pošte, telefona in pisem.  

 

V prihodnosti načrtujemo razširitev našega članstva tudi za naše upokojene sestre v skupnosti 

Sarah in mogoče za laike, ki se za to zanimajo. Končno, kot resni puzzle navdušenci, se ne 

nameravamo nikoli vdati, ampak bomo nadaljevale z iskanjem in zbiranjem koščkov, ki 

ustvarjajo pravično in miroljubno podobo sveta.   

 

Poklicani, da živimo vero v pravičnosti , s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka Shaloma  
 

Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) (Afriško- 

evropska mreža za vero in pravičnost) je svoje 25. leto 

delovanja zaključila 15. novembra 2013 v Rimu s seminarjem: 

«Živeti vero v pravičnosti.« Predsednica AEFJN s. Roxanne 

Schares, SSND, je v pozdravnem nagovoru vse udeležence 

povabila k razmišljanju, kaj danes svet zahteva od vernikov in 

kako bomo odgovorili na pomembne zadeve, ki jih vera ne 

more spregledati.  
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V vodilni misli z naslovom “Living Faith through Justice: Old and New Frontiers (Živeti vero v 

pravičnosti: stara in nova področja)” je jezuit p. Agbonkhianmeghe Orobator poudaril, da vera ni 

nikoli ločena od konkretne stvarnosti človeškega življenja. »Kjerkoli je človeštvo ogroženo 

zaradi nepravičnih socialno-ekonomskih, političnih in verskih sistemov, tam so verniki 

poklicani, da svojo vero izrazijo s prizadevanjem za pravičnost.«  

 

P. Orobator je podal kratek primerjalen pregled o stanju vere v Afriki in Evropi in omenil 

posamezna ogrožanja vere na obeh kontinentih. Medtem, ko je Evropa vznemirjena zaradi 

brezupa, se Afrika spogleduje s samozadovoljstvom in vsaka od teh drž vpliva na povezanost 

med vero in pravičnostjo. Verjame, da imajo resne grožnje sekularizma v Evropi in sektaštva v 

Afriki enak vpliv – »noben od teh sistemov ne more služiti kot osnova ali trden temelj za 

pojmovanje in udejanjanje pravičnosti, ki je človeška in počlovečuje. V izrednih razmerah, 

sekularizem pravičnost skrči na sama zakonska pravila; sektaštvo pa snuje karikaturo pravičnosti 

kot opravičilo za pobožnjakarsko brezzakonje«.    

 

O posebnih vidikih odnosa med Afriko in Evropo je p. Orobator razmišljal kot osnovanje starih 

in novih področij za življenje vere v pravičnosti. Obravnaval je »področna« vprašanja  migracije 

in globalizacije brezbrižnosti, ekologije in spola, kar vse kliče k večji zavezanosti za pravične 

odnose.  

 

V obeh koreferatih sta s. Nzenzili Lucie Mboma, FMM in p. Damian Weber, CMM potrdila 

ugotovitve p. Orobatora in podala nadaljnja razmišljanja. P. Damian je predlagal spravo kot 

drugo ključno dimenzijo za življenje vere v pravičnosti. S. Nzenzili je omenila, da je potreba 

»prepoznati moralno dolžnost soočenja z nepravičnostjo bistven in dragocen del življenja 

Jezusovega učenca.« Vsi referenti so izrazili prepričanje, da ostane delo za pravičnost najbolj 

pristno pričevanje življenja iz vere.    

 

V spoštovanju človekovih pravic, s. Eileen Reilly, ravnateljica urada SSND za ZN-NGO 
 

Generalni tajnik OZN Ban Ki-moon nas je spomnil v 

pripravi na 10. december, ko se spominjamo Dneva 

človekovih pravic: »Samo, če je prirojeno dostojanstvo in 

enake pravice vseh članov človeške družbe resnično 

spoštovano, lahko pričakujemo svobodo, pravičnost in mir v 

tem svetu.« Po vsej kongregaciji je bilo precej dogodkov, ki 

so izrazili to zamisel.  
 

V generalatu v Rimu so se sestre in osebje opoldan zbrali ob adventnem vencu, molili v 

angleščini in italijanščini in se priključili globalnemu valu molitve, ki ga je spodbudila kampanja  

“One Human Family, Food for All” (Ena človeška družina, hrana za vse). Pri večerni molitvi so 

se sestre osredotočile na zavezo, da bodo spoštovale osnovne človekove pravice. 

 

V Belorusiji so sestre molile in nadaljevale z molitvijo za namene tistih, katerih pravice so 

zapostavljene ali prezrte: otroci, ki nimajo dostopa do izobrazbe, revni ljudje, ki umirajo od 

lakote in tisti, ki trpijo v deželah, kjer so neprestane težave zaradi različnih konfliktov in vojne. 

 

Na Poljskem so se tri skupnosti, kjer so Shalom centri molitve za mir  (Bielsko-Biala, Glubczyce 

in Otwock) združile v molitvi, da bi spoštovali osnovne človekove pravice v življenju družb v 

svetu, ne samo na dan človekovih pravic, ki je 10. december, ampak tudi bolj pogosto med 

letom. Niso molile samo za žrtve zlorab človekovih pravic, ampak tudi za tiste, ki kršijo 

človekove pravice.  

http://www.aefjn.org/tl_files/aefjn-files/spirituality%20eng/Living%20Faith%20Through%20Justice%2014%20November%2013.pdf
http://food.caritas.org/
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V Sloveniji so se otroci v vrtcu Antonina in vzgojiteljice 

pogovarjali o lakoti in kaj lahko storijo, da jo končajo. Zbirali 

so denar za uboge otroke in se pridružili nekaterim akcijam 

Karitasa. Na Madžarskem so sestre in dijaki molili za pravice 

vseh  in uporabili mednarodno refleksijo solidarnost pri 

nekaterih urah verouka in večernicah v skupnosti.  

 

V ZDA je  Shalom klub  Instituta Notre Dame v Baltimore za šolo organiziral skupno udeležbo 

pri »valu molitve« za končanje lakote, ki jo je spodbudil papež Frančišek. Med jutranjo 

molitvijo so prikazali značilnosti o lakoti na svetu in vsak je molil za vse lačne na svetu. Skozi 

ves dan je 25 dijakinj nosilo znamenje, na katerem je bilo imenovano mesto v ZDA ali ena od 20 

držav, kjer je najvišja stopnja lakote na vsem svetu.  Dijakinja, ki je nosila znamenje, je bila na 

razpolago za osnovna pojasnila o njenem izbranem kraju.      

 

Na  Notre Dame of Elm Grove so pripravili pisanje pisem in refleksijo v spomin na mednarodni 

dan človekovih pravic. Udeleženci (vključno sestre, pridružene 

članice, zaposleni v centru in občinstvo) so se zbrali, da napišejo in 

podpišejo pisma za posameznike in skupine, ki so v zaporih (ali 

tvegajo zapor) zaradi svojega stališča za človekove pravice in 

dostojanstvo. Nadalje so v pismih pozivali k splošni reformi  

imigracije, prenovi vojaške uporabe brezpilotnih letal in akcijo za 

preprečitev splavov, narejenih zaradi spola. Udeleženci so podpisali 

tudi pisma v katerih pozivajo Kongres, naj podpre kritični program lakote/prehrane in odgovorili 

na poziv papeža Frančiška k molitvi in akciji za končanje lakote. Zbrali so preko 200 

pisem/podpisov za vsako od enajstih pripravljenih zadev. Dan so zaključili z čudovito, 

kontemplativno refleksijo, ustvarjalno molitvijo, adventno poezijo in glasbo. 

 

 

Obvestila 
 

Spomin na dekleta in žene v mesecu marcu izraža našo SSND karizmo in apostolat. Veliko je 

priložnosti, da praznujemo žene in dekleta in se zavzemamo za njihove 

pravice in edinstvene potrebe. Predloge in vire lahko najdete na 

www.gerhardinger.org.  

 

 

Delegacijo SSND pri  OZN  58th Session of the Commission on the Status 

of Women 

(58. zasedanje komisije o položaj žensk), od 10. do 21. marca bodo sestavljale delegatke iz 

Mount Mary University, Milwaukee, ki se bodo osredotočile na temo: »Izzivi in dosežki pri 

uresničevanju milenijskih razvojnih ciljev za žene in dekleta.« Glej njihove izkušnje na: 

http://www.ssnd.org. 

 

Svetovni dan okolja: 5. junij 

Za nas, ki smo poklicane »živeti bolj preprosto in odgovorno drug z drugim in 

z vsem stvarstvom« (Ljubezen ne more čakati), je svetovni dan okolja čas, da 

praznujemo naše napore. Novi viri in letošnja tema bodo kmalu na spletni 

strani www.gerhardinger.org . 

 

Shalom/ZN-NGO poročila so četrtletna publikacija Šolskih sester de  Notre Dame  
Via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rim ·tel: +39.06.6652.01 fax: +39.06.6652.0234 

http://www.gerhardinger.org/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
http://www.ssnd.org/
http://www.gerhardinger.org/

