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Šolske sestre de Notre Dame so izvolile svoje generalno vodstvo in pripravile prihodnjo usmeritev
Marriottsville, Maryland, ZDA – Petinštirideset Šolskih sester de Notre Dame iz 30 dežel je bilo od 26.
septembra do 24. oktobra 2017 zbranih na njihovem 24. generalnem kapitlju, na katerem so izvolile
generalni svet in določile prihodnjo usmeritev za kongregacijo v naslednjih šestih letih.
Šolske sester de Notre Dame imajo generalni kapitelj vsakih šest let in na njem so izvoljene
predstavnice in članice po službeni dolžnosti iz vseh upravnih enot (provinc). Tema kapitlja je bila:
“Zaupanje in tveganje. Z malim zadovoljne z veseljem darujemo vse svoje življenje za tisto edinost, za
katero je bil poslan Jezus Kristus.”
Generalni svet
Za generalno predstojnico je bila na kapitlju izvoljena sestra Roxanne Schares. Delala bo s timom petih
izvoljenih generalnih svetovalk: sestra Inês Camiran, generalna svetovalka/vikarica; sestra Carolyn
Anyega, generalna svetovalka; sestra Julianne Lattner, generalna svetovalka; sestra M. Martina Radež,
generalna svetovalka; in sestra Kathleen Storms, generalna svetovalka.
Novoizvoljene članice generalnega sveta bodo začele svojo šest-letno službeno dobo, ko bodo 20.
januarja 2018 v generalatu v Rimu, Italija, umeščene v to službo.
Sestra Roxanne Schares, novo izvoljena generalna predstojnica, bo 12. naslednica blažene M. Terezije
Jezusove Gerhardinger, ustanoviteljice Šolskih sester de Notre Dame. Sestra Roxanne zdaj živi v
Nairobiju v Keniji in je voditeljica sester z začasnimi zaobljubami Afriške province, ki vključuje
Gambijo, Sierra Leone, Gano, Kenijo in Nigerijo. Pred tem je bila sestra Roxanne sedem let voditeljica
novink; deset let je v Afriki delala z jezuitsko službo za begunce in bila v letih 2007-2015 mednarodna
koordinatorica Shalom-a v Rimu, Italija. Sestra Roxanne je vstopila v kongregacijo v Mankato,
Minnesota, ZDA, in je naredila zaobljube leta 1972. Leta 1982 je šla kot misijonarka v Kenijo in je
sedaj članica Afriške province.
Sestra Inês Camiran, generalna svetovalka/vikarica, je rojena v Braziliji. Začela bo svojo drugo
službeno dobo kot generalna svetovalka in bo sedaj tudi vikarica. Pred tem je bila provincialna
predstojnica nekdanje province São Paulo; kot učiteljica je bila odgovorna za formacijo postulantk.
Obljube je naredila leta 1985 v São Paulo, Brazilija.
Sestra Carolyn Anyega, izvoljena generalna svetovalka, je ravnateljica Notre Dame Senior Secondary
School in živi v Sunyani-ju, Gana. Rojena je bila v Keniji in od leta 2005 deluje v Gani, kamor je bila
poslana graditi skupnost s sestrami v Sunyani-ju in učiti v njihovi šoli. Pred tem je učila v šolah in bila
ravnateljica tako v Vzhodni kot v Zahodni Afriki; delala je kot animatorka za poklice in v formaciji
postulantk; bila je tudi voditeljica sester z začasnimi zaobljubami. Obljube je naredila leta 1997 v
Nairobi-ju, Kenija, Vzhodna Afrika.
Sestra Julianne Lattner, izvoljena generalna svetovalka, sedaj dela kot moderatorka redovnih skupnosti
in s skupinami vračajočih se misijonark v Kanadi. V Afriški provinci je bila voditeljica sester z
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začasnimi zaobljubami; v Keniji je bila voditeljica postulantk; bila je tudi voditeljica novink v
nekdanjem medprovincijskem noviciatu v Združenih državah. Kot provincialna svetovalka nekdanje
Kanadske province je bila odgovorna za sestre v Boliviji, Peruju in Angliji. Obljube je naredila leta
1966 v Kanadi.
Sestra Kathleen Storms, izvoljena generalna svetovalka, je voditeljica duhovnega središča Our Lady of
the Prairie Retreat Center v Wheatland, Iowa, ZDA. Pred tem je delala kot učiteljica v osnovni in
srednješolski vzgoji; bila je voditeljica novink nekdanje province Mankato; delala je v poklicni
pastorali nadškofijskega urada za poklice v St. Paul, Minnesota in bila so-voditeljica Centra za
duhovnost zemlje Šolskih sester de Notre Dame v Mankato; bila je tudi članica provincialnega sveta
nekdanje province Mankato. Obljube je naredila leta 1966.
Sestra M. Martina Radež, izvoljena generalna svetovalka, je rojena v Sloveniji. Sedaj je krajevna
predstojnica v skupnosti v Ilirski Bistrici v Sloveniji, prav tako pa dela tudi v Domu duhovnih vaj
Matere Terezije v Ilirski Bistrici. Pred tem je bila tri službene dobe provincialna svetovalka in delala v
formaciji kandidatk, postulantk in juniork. V noviciatu je bila v Bavarski provinci in je naredila prve
zaobljube leta 1980 v Münchnu, Nemčija.
Prihodnja usmeritev kongregacije
Usmeritev kongregacije je rezultat posvetovanja v celotni kongregaciji pred kapitljem ter zahtevnega
dialoga in premisleka v molitvi med kapitljem. Usmeritev bo objavljena na spletni strani kongregacije,
ko bodo končani vsi prevodi. Novo izvoljeni generalni svet bo vodil kongregacijo pri uresničevanju te
od Duha vodene usmeritve, ki so jo določile članice kapitlja.
“Ta kapitelj in naša usmeritev za prihodnost sta bila dejanje ljubezni, ljubezni, ki daje vse, z veseljem
in hvaležnostjo,” je rekla sestra Roxanne. “V tem duhu, v duhu naše ustanoviteljice blažene Terezije
Gerhardinger, in v moči Svetega Duha, smo zavezane skupaj s celotno kongregacijo, da sledimo
usmeritvi, ki nam jo je dal Bog, in v prihodnosti živimo to, k čemur nas ta usmeritev in Akti kapitlja
kličejo, da smo in delamo – iz ljubezni, ki daje vse.”
Šolske sestre de Notre Dame so mednarodna kongregacija več kot 2500 redovnic v 30 deželah. Njihovo
poslanstvo poglabljanja skupnosti z Bogom in med ljudmi živijo v apostolskem služenju, usmerjenem
v vzgojo. Vzgajajo s svetovno vizijo, prepričane, da je svet mogoče spremeniti s preobrazbo ljudi.
Kongregacijo je 24. oktobra 1833 ustanovila blažena M. Terezija Jezusova Gerhardinger na
Bavarskem; letos obhajajo 185 let kot kongregacija.
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