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Vsi smo poklicani - S. Roxanne Schares
Primerno je, da leto 2008 imenujemo mednarodno leto planeta zemlje, saj je naš odnos do
zemlje in okolja je temeljnega pomena za vsa preudarja in odločitve, ki zadevajo
življenje.To postaja vedno bolj jasno glede na nešteta poročila o pogostih orkanih, poplavah, sušnih periodah in o svetovni krizi prehrane - dogodki, ki zadevajo nas vse, najmočneje pa revne. Svetovni dan okolja, ki ga obhajamo 5. junija, zaradi teh poročil dobi
največjo težo.
Sedanji ekološki problemipotrjujejo uničenje harmonije z naravo in s tem z življenjskim
---- nasploh. „ Dramatična dimenzija ekološkega problema je tista, ki nas uči, kako zelo
pohlep in egoizem, tako v individualni kot v kolektivni .-----so obrnjeni proti redu
stvarstva, v tem redu je zapisana tudi medsebojna odvisnost.“ (Janez Pavel II., Poslanica za svetovi dan miru, 1. januar 1990)

2. september 2007 je papež Benedikt XVI. spregovoril o nujnosti, s katero se je potrebno lotiti sedanje
krize. „Pomembno je, da prejmemo pogumne odločitve, predno je prepozno, odločitve, ki ----, kako lahko
znova vzpostavimo močno edinost med ljudmi in celotnim stvarstvom.
Sedaj je odločilni trenutek, boleč čas, da ta odnos ponovno vzpostavimo in spodbudimo zdravljenje.
Ponižno priznanje naše tesne povezanosti z zemljo in konkretni načini nege in varstva zemlje so primerni
ukrepi. Potrebni bodo osebni in skupne spremembe, spremembe načina življenja in političnih ter
gospodarskih sistemov. Solidarnost s celotnim stvarstvom zahteva avtentično in globoko segajočo
spreobrnjenje.
Združeni narodi so održali forum o zadevah domorodcev– S. Justine Nutz (AM)
Odprtja Stalnega foruma Združenih narodov o zadevah domorodcev 21. aprila 2008
so se udeležile S. Ann Scholz, S. Roxanne Schares in S. Justine Nutz. Bolivijski
predsednik Evo Morales, roje--- Aymara-Indijanec, je imel ---- govor, ki je vseboval
„Deset zapovedi“, ki nudijo „alternativo egoizmu, racionalizmu in lovu za
luksuzom.“ Morales nas je spodbujal, da mater zemljo pojmujemo kot vir življenja,
tudi če bogati narodi privatizirajo njena vodovja in izkoriščajo fosilna goriva, da
ženejo luksuzna vozila Govoril je o ironiji, da na eni zemeljski polovici izdamo
milijone v boju proti debelosti, ko druga polovica umira od lakote.
Generalni sekretar ZN Ban Ki-Moon je priznavajoče omenil, da je bila kot tema
konference izbrama : Podnebne spremembe in spodbujal, da za globalni odgovor na
uničevanje okolja damo ključno vlogo ekološki izobrazbi --- domorodnih ljudstev.
Domorodci živijo povezani z zemljo in tzreba je slišati njihov glas , ker so oni tisti,
na kateri prvi začutijo učinke podnebnih sprememb. Morje potopi njihove domače otoke, topljenje snega v
gorah preplavi njihove doline in jih prisili, da spostanejo okoljski begunci. Veliki deli njihovih dežel se
uporabijo z aproizvodnjo bio- goriv , in do leta 2100 bo uničenih 30% življenjskih vrst.
400 milijonov domorodcev, ki živijo v 70 državah štejejo k titim na našem planetu, ki so najbolj izključeni
in pozabljeni. Klic k solidarnosti na sili, da odpremo naša srca in poslušamo modrost teh ljudi.
Provinca začne kampanjo: zelena navada – Tim Dewane, Shalom-kontaktna oseba
(ML)

Vzemite si nekaj časa za razmišljanje o vaših zelenih navadah, vaših aqdejavnostih,
ki zahtevajo preprosto življenje v vašem življenjskem stilu in v apostolatu in
izražajo vašo skrb za zemljo in za ljudi. Mogoče uporabljate samo polne pralne
stroje, (perete pogosto z mrzlo vodo), če je možno, uporabite priložnost in se peljete
skupaj ali vzamete za nakupovanje okolju prijazno vrečko. Mogoče sortirate odpake
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za reciklažo, uporabljate stvari cvečkrat ali, če je mogoče, kupite stvari iz faire trgovine.
Predstavljajte si, koliko se lahko naučimo eden od drugega, kako odločilen prispevek lahko naredimo
skupaj, če te „zelene navade spoznamo, jih med sabo izmenjujemo in upoštevamo. Zato se gre v kampanji:
„zelene navade“. To je nova poobuda, ki se je začela v aprilu v provinci Milwaukee, da bi pospeševali stalne
življenjsko prakso v življenju, delu in opremi Šolskih sester de Notre Dame.
Ta kampanja: zelene navade je trdno zasidrana v Poslane ste in v našem Klicu h koreniti spremembi in k
solidarnosti , v katoliškem socialnem nauku in v refleksiji o Karti zemlje. Njen cilj je, da bi spodbudila nov,
ustrvarjalen in trajen način življenja pri Šolskih sestrah dND, pridruženih članicah, sodelavcih, ustanovah
Šolskih sester dND in v našem okolju. Pospeševala bo človekovo dostojanstvo in ne nazadnje občutno
zmanjšala negativne ---učinke na ekološkem in socialnem področju.
Posamezne osebe in skupine se pridružijo kampanji:zelena navada , če izrečejo obljubo zelene navade:
Obljubljam, da se bom v svojem življenju in službitrudil za preprost način življenja , ko v moje
odločitve vključim ekološke in socialne učinke mojega delovanja. Poleg tega želim o preprostem načinu
življenja več spoznati, primere o tem, kar glede zelenih navad storim, pa želim dati na razpolago SSND
Green Team in tudi druge povabiti, da sde pridružijo kampanji.
Kampanja je odprta za vse, ki so povezani z Šolskimi sestrami dND, kot tudi za druge osebe, ki bi želele
sodelovati. SSND Green Team je ---komite, ki ga sestavljajo sestre, pridružene članice, zapossleni in
predstavniki ustanov, ki so v lasti kongregacije in vodi kampanjo. Informacijski in drugi material kampanje:
zelena navada, kot tudi logo, brošura in PowerPoint – predstavitev (zaenkrat samo v angleščini) so na
razpolago in se lahko prilagodijo za uporabo v vsakai enoti. Za več informacij se obrnite na SSSD Green
Team.
Zonta je počastila dijakinjo Šolskih sester dND – S. Roxanne Schares

Aprila 2008 je Zonta-Klub iz Höxter, Nemčija počastil Nadine Binder z priznanjem: „Mlade žene v javnih zadevah“ za
njeno dosedanje iz -- udejstvovanje. Nadine je dijakinja na
Gymnasium Brede
v Brakel
(Westfalija), to
je gimnazija
nadškofije Paderborn; udejstvuje se
v različnih dejavnostih v njeni
župnijski skupnosti in v šoli,
posebno
se
zavzema
za
zapostavljene dekleta in žene.
Nadine se je februarja 2007 udeležila 51. zasednja Komisije o položaju žene pri ZN
(CSW) (Commission on the Status of Women) v New Yorku. Ta izkušnja jo je
naredila še bolj pozorno za izzive, pred katerin+mi so ž mdekleta in žene in jo
spodbudila, da je na šoli ustanovila Shalom klub, ki služi spoznavanju in pospeševanju pravičnosti in miru. Nadine se pripravja, da se bo udeležila --- na
naslednji stopnji v Parizu.
Gymnazija Brede je prejela prehodni pokal Zonte, ker je nadino podpirala tako pri udeležbi na CSW kot
tudi pri ustanovitvi Shalom kluba. Tudi druge udijakinje naj bi bile stem motivirane, da se socialno udejstvujejo in razvijejo občutek---, da ne šteje samo znanje,
ampak tudi socialno delo. Člani Shalaom kluba PAX na Brede se srečujejo vsak
teden in in izvajajo socialne dejavnosti v šoli in župnijski skupnosti, pospešujejo
Razvojne cilje tisočletja, osveščajo o problemu otrok vojakov, vodijo šolsko trgovino, ki obstaja že nekaj let in ima ponudbo okolju prijaznega materiala, zbirajo
denar za podporo otroškega vrtca Šolskih sester dND Timişoara, Romuniji. Mnogi
člani kluba delujo tudi kot mediatori v kofliktih. it.
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Zonta International je svetovna organizacija , ki se je obvezala posebno služenju ženam, da bi izboljšala njihov položajna pravnem, političnem, gospodarskem in poklicnem področju. Obstaja v 70 državah, je razdeljena na 30 distriktov, ima preko 34.000 članov in več kot 1.200 klubov.
Razvojni cilji tisočletja: Polčas – klic k takojšni dejavnosti – S. Ann Scholz
Na posebnem zasedanju (special session held April 1-4, 2008) od 1. do
4. aprila 2008 v New York City je generalna skupščina ZN pozvala k --akciji, da bi do leta 2015 pospešila zavlačujoč napredk za dosega Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) Millennium Development Goals (MDGs).
„Neuspeh ni opcija“, je rekel predsednik skupščine Srgjan Kerim. „Iz
naših razprav vemo, da omamo rešitve. Glavni problem za nas je sedaj,
da izpolnimo naše obljube, da povečamo naše napore in da moramo .--napredek.“ Odgovornost eden za drugega je edina pot naprej, je rekel
gospod Kerim. „Na vseh ravneh razvojnega sistema moramo sedaj voditelje --- da dajo obračun.
Čeprav so bili narejeni pomembni koraki naprej v boju proti revščini in lakoti, pri zmanjšanju umrljivosti
otrok in pri povečanem dostopu do možnosti izobrazbe , Razvojni cilji tisočletja ne bodo doseženi, če se bo
nadaljeval dosedanji tgrend. PO vsem svetu bo leta 2015 vsaka šesta oseba – to je skoraj ena milijardaimela manj kot een dolar za dnevno preživetje.
Nadškof Celestino Migliore, stalni opazovalec Svetega sedeža (Holy See), je pudaril, da bi bila potrebna
večja mednarodna solidarnost, da bi zmanšali vedno večji prepad med bogatimi in revnimi državami in med
ljudmi v posameznih državah. Izrazil se je priznavajoče o doseženem napredku glede cilja tisočletja, ki se
tiče , da bi imeli vsi dostop do osnovnošolske izobrazbe. Nadškof pa je tudi opomnil, da brez večjih
naporov, 58 držav ta cdilj do leta 2015 ne bo moglo doseči. Vzgoja/ izobrazba je osnova vseh razvojnih
ciljev in učinkovito sredstvo, ki ljudi usposobi, da pridejo do večje socialne, gospodarske in politične
svobode.
Konferenca raziskuje bodočnost katoliškega dela za mir – S. Roxanne Schares
Katoliška skupnost igra odločilno vlogo v prizadevanjih za mir. Cerkveni voditelji, laiki in
redovniki/ redovnice se udejstvujejo v aktivnostih, ki segajo od vzgoje za mir, zavzemanje
za spravo do mirovnih pogajanj med vladami in uporniki. Das bi spodbujali razumevanje
za katoliško delo za mir in povečali dejavnosti, je bila – peta mednarodna letna konferenca
katoliškega dela za mir (Catholic Peacebuilding Network) od 13. – 15. aprila v Notre-Dame-Univerzi z temo
:“Bodočnost katoliškega dela za mir.“
Konferenca je dala prispevek k refleksiji o duhovni, teološki in etični dimenziji dela za mir in o praksi tega
pomembnega--- dela poslanstva Cerkve. Obe Šolski sestri Johanna Mignogno (AM) in Roxanne Schares sta
bili med 275 udeleženci konference iz 28 držav. K prisotnim je spadala tudi meddisciplinarna skupina
znanstvenikov, cervenih dostojanstvenikov, strokovnjakov za delo za mir in ----crkvenih ustanov in katoliških svetnih organizacij. Mnogi so prišli iz dežel, , v katerih vladajo veliki konflikti.
Zasedanja so imela osrednje teme kot človekove pravice, razvoj in delo tza mirm medverski dialog, vloga
škofov v delu za mir kot izobrazba, duhovni in zakramentalni viri za delo za mir. Najpomembnejši
dokumenti, ki so bili predloženi na konferenci, bodo objavili v velikem zvezku o katoliškem delu za mir, ki
bo izšel leta 2009. Program konference, seznam udeležencev, izbrana besedila, video plenarnega zasedanja
in posnetki skupinskega dela lahko dobite na http://cpn.nd.edu.
Pomagajte, da izpolnimo obljubo o končanju diskriminacije in nasilja nad dekleti
Delovna skupina za dekleta (Working Group on Girls (WGG)),ki ji kot članice pripadajo tudi Šolske sestre
dND izvaja projekt, da bi zagotovila, da bodo izpolnili ogljube, ki so jih lansko leto dali na Komisiji o
položaju žene 51. zasedanje te Komisije(51st session of the CSW) je napravilo zgodovinska priporočila za
končanje diskriminacije in nasilja nad dekleti.
Delovna skupina WGG je razvila zelo uporabno delovno mapo, da bi izostrila budnowt
naproti obljubam, ki so bile dane dekletom, dfa bi motivirali dekleta in njihove svetovalce, da
bi postali katalizatorji sprememb na lokalni in internavionalni ravni. VapeeDie Mappe skiz3

ziert 12 der von Regierungen gemachten Versprechen. Zu jedem „Versprechen“ gibt es Fragen, die helfen
können, den Fortschritt festzustellen, der zur Erfüllung des Versprechens notwendig ist. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für einen WGG-Bericht, der bei der Konferenz der CSW im Jahr 2010 vorgelegt werden
soll. Wenn Sie interessiert sind, diese Arbeitsmappe zu erhalten (zurzeit ist sie nur in Englisch und Spanisch
verfügbar), nehmen Sie mit Schwester Ann Scholz Kontakt auf unter ssndunngo@earthlink.net.
Ankündigungen
Theologische Reflexion über Solidarität
Die Versammlung der Provinz-, Regional- und Distrikträte von NAMA veröffentlichte vor kurzem eine Theologische Reflexion über die Bedeutung von Solidarität, die erste NAMA-weite Antwort auf den Aufruf zur
Solidarität. „Gottes Sehnsucht: Eine Welt der Solidarität“ wurde von Mitgliedern des nordamerikanischen
Shalom-Koordinierungskomitees vorbereitet und führt die Teilnehmerinnen durch eine Gruppenreflexion in
drei Stufen zur Bedeutung von Solidarität: Personen der Solidarität; Gemeinschaft ─ Neue Tiefe von Solidarität durch Familienpfade; Gnaden-Zeichen unserer Zeit. Reflexionsmaterial ist erhältlich auf der NAMA Website.
Internationales Shalom-Treffen findet in Ghana statt.
Das Siebte Internationale Shalom-Treffen findet in Cape Coast, Ghana, vom 21. – 27.
Augus 2008 statt. Das Thema „Gerufen zur Solidarität in einer Welt immer stärkerer
Globalisierung“ setzt den Schwerpunkt für Reflexion, Dialog und Planung. Teilnehmerinnen sind die Vertreterinnen eines jeden der fünf Shalom-Zweige, die Kontaktperson
des Generalrats, die Leiterin des UN/NGO-Büros und die Internationale ShalomKoordinatorin.
Planen Sie jetzt, wie Sie den Internationalen Friedenstag am 21. September begehen.
Der 21. September ist der Tag, der von der UN-Generalversammlung zum Internationalen Tag des Friedens
erklärt wurde (International Day of Peace (UN-Sprachen); er ist jährlich ein Tag weltweiter Gewaltlosigkeit
und Feuerpause. Bereiten Sie sich mit den Menschen auf der ganzen Welt vor, am 21. September 2008 den
Weitere Informationen sind abrufbar auf
Frieden zu feiern (prepare to celebrate (Spanisch).
www.gerhardinger.org.
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