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Drage sestre!
Prisrčen pozdrav iz Rima!
Verjetno se spomnite, da smo bile od 13. februarja do 31. julija 2016 sestre naše mednarodne
kongregacije vključene v osebno razmišljanje in v vsaj dve srečanji za dialog v malih skupinah
z namenom, da bi pomembno prispevale k pripravam na 24. generalni kapitelj. Postopek je
dosegel višek v predložitvi vaših odgovorov na vprašanje:
Kaj najbolj želite reči 24. generalnemu kapitlju o tem, kaj moramo biti in delati,
da bomo nadaljevale naše Notredamsko življenje in poslanstvo?
Pripravljalna komisija je prejela na stotine odgovorov, skupno 74 strani, od sester, ki so
sodelovale v dialogu celotne kongregacije; komisija je tudi obljubila, da bo vsak prispevek
ovrednotila in premislila v molitvi.
Članice generalnega sveta moremo potrditi ure in dneve zahtevnega branja in premišljevanja,
ki so jih članice Pripravljalne komisije žrtvovale v globokem poslušanju glasu kongregacije.
Ob različnih vprašanjih smo bile v ta proces vključene tudi me. Najboljši način za opis naše
izkušnje tega postopka je reči, da je bil spoštljiv. Sprejeti in kontemplirati sadove premisleka in
dialoga sester iz vse kongregacije je bila zelo močna izkušnja.
Pripravljalna komisija je imela težko nalogo sintetizirati vse odgovore v obliki, ki bi bila
predstavljena članicam 24. generalnega kapitlja in posredovana tudi vsem vam. V začetku
njihovega dela smo naredile pomembno razliko med povzetkom in sintezo. Povzetek je zelo
temeljni način dela obdelave informacij iz različnih virov. Gre za to, da so vključene vse
glavne ideje vsakega vira. Sinteza pa si prizadeva za bolj poglobljen vpogled. Skupaj zbere
različnost virov v združeno celoto. Povzema bistvo tega, kaj hočejo povedati viri, vzeti skupaj.
Pripravljalno komisijo smo prosile, naj naredi sintezo.
Pripravljalna komisija je po dnevih obdelovanja materiala izbrala zelo ustvarjalno sredstvo za
posredovanje te sinteze. Sklenile so to narediti v obliki pisma. Napisale so pismo od sester v
kongregaciji za članice generalnega kapitlja. To pismo je priloženo.
Drage sestre, prosimo vas, da temu pismu prisluhnete z enako globokim poslušanjem in
spoštovanjem, kot je zaznamovalo postopek pisanja. Za vsakim elementom so svetovi izkušnje
in vnetega prepričanja in predanosti, ki prihaja iz vseh naših kultur. Vzemite si čas in molite s
tem pismom in prisluhnite klicu vaših sosester za kongregacijo v tem času.

Naj Bog povrne članicam Pripravljalne komisije za njihovo težko delo!*
Naj Bog blagoslovi nas vse, ko se skupaj bližamo generalnemu kapitlju z upanjem in veselim
pričakovanjem, da bo Sveti Duh resnično močno uslišal našo molitev:
O Sveti Duh, razsvetljuj nas, okrepi nas,
da bi mogle doumeti naš Božji klic
in razpoznati, kaj smo, kaj bi morale biti,
kaj moramo in resnično hočemo narediti,
da bi dosegle ta cilj.
Blažena M. Terezija Gerhardinger, 29,
Zaupanje in tveganje, 3. junij

* Pripravljalna komisija 24. generalnega kapitlja
S. Marinez Capra (ALC)
S. Marjorie Klein, chair (CP)
S. Johanne Maria Kokubun (CP)
S. M. Rosangela Lamanna (ÖR-IT)
S. Masicha Carolyne Nasimiyu (AF)
S. Eileen Shea (AM)
S. Maureen McGoey (GC)
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