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Solidarnost za medversko harmonijo, s. Eileen Reilly, voditeljica urada ZN/NGO Šolskih sester
de Notre Dame
Naš Klic k solidarnosti ima skupni temelj z novo pobudo Združenih narodov,
da v prvem tednu februarja vsako leto proslavijo »Svetovni teden medverske
harmonije«. Prvič je ta teden predlagal kralj Abdulah iz Jordanije, oktobra 2010
pa so poziv k obeleženju tedna enoglasno z resolucijo sprejeli Združeni narodi.
Kralj Abdulah je v svojem predlogu rekel: „Dejstvo je, da je človeštvo povsod
povezano med seboj, ne samo zaradi vzajemnih interesov, temveč tudi zaradi
skupnih zapovedi: Ljubiti Boga in bližnjega.“
Za nas, ki smo „poklicane k solidarnosti z vsem stvarstvom…“ ter „poklicane in poslane pričevati
za edinost v razdeljenem svetu“ (Tema 23. generalnega kapitlja 2012), upam, da bo postal ta običaj v
bodočnosti del našega življenja. Za nas, ki priznavamo edinost kot del naše karizme, je tu dana
možnost, da to karizmo znova poživimo.
Naš „razdeljeni svet“ je pogosto razklan zaradi verskih frakcij, ki večkrat lažno trdijo, da govorijo
v imenu vere. Generalni sekretar Združenih narodov Ban-Ki-moon je opisal „Svetovni teden
medverski harmonije“ kot „edinstveno, zgodovinsko, nepričakovano priložnost za pospeševanje
ozdravitve verskih sporov v svetu. V okrožnici Bog je ljubezen (16) papež Benedikt XVI. govori o
„neločljivi vezi med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bližnjega… in da postane zatrjevanje
ljubezni do Boga laž, če se človek pred bližnjim zapre ali ga celo sovraži.“
Se lahko obvežemo, da bomo del teh naporov, medtem ko iščemo novih poti, kako živeti
solidarnost v razdeljenem svetu?
Služenje za polnost življenja, s. Roxanne Schares, mednarodna koordinatorka SHALOM-a
V Češki republiki živijo naše sestre School Sisters of Notre Dame svojo zavezanost, biti
vzgojiteljice z vsem, kar so in kar delajo in odgovarjati na potrebe resničnosti, ki jih obdaja.
Zavedajoč se, da so mnogi v družbi na zunaj neverni, vendar izražajo veliko duhovno lakoto, so
sestre tam, kjer imajo skupnosti, svoje poslanstvo razširile na vse starostne skupine.
Težišče apostolata je bilo do leta 1989 predvsem na poučevanju
verouka v župnijah in državnih šolah, od leta 2009 pa sprejemajo
pouk tudi v krajevnih vrtcih. Pred kratkim so sestre od ministrstva
za kulturo dobile dovoljenje, da lahko septembra 2011 v kraju
Slavkov pri Brnu odprejo katoliški vrtec “Karolinka”. Od
zgodnjega jutra do poznega popoldneva so prisrčno dobrodošli
otroci od 2 ½ do 6 let, vključno tudi tisti z lažjo prizadetostjo.
Sestre nudijo interaktivno vzgojo/izobrazbo, spodbujajo celosten
razvoj otroka in krščanske vrednote za spoštovanje vsakega življenja in odnosa.
Sestre nudijo duhovne vaje in dneve duhovnih obnov za različne starostne skupine. 1991 so začele
pripravljati duhovne vaje za dekleta. Dijakinja iz srednje šole je razložila, da še nikoli ni doživela
kaj takega: „Ko smo molili, sem bila popolnoma napolnjena z energijo. Bilo je dobro. Nimam
besed. Hvala za priložnost, da sem smela biti del takšne skupnosti.“ Spremembe pri dekletih so

spodbudile matere, da so tudi zase prosile za podobno izkušnjo. K
prvim duhovnim vajam za žene se je zbralo približno 50 žena.
Oktobra 2010 se je zbralo 150 žena, da bi razmišljale o duhovni
razsežnosti svojega življenja. Potreba po duhovni hrani je narasla
med otroci in mladimi, ženami in možmi. Od leta 2007 duhovne vaje
za može vsebujejo premišljevanje ob Svetem pismu in razmišljanje o
istovetnosti ter vlogi mož v družbi.
Vse sestre v provinci so vključene na nek način, tesno sodelujejo z laiki in duhovniki, da bi
ustvarile duhovne in vzgojne možnosti, da pri tem nikogar ne bi izključile in spremenile življenje
mnogih. Šolske sestre de Notre Dame v Češkoslovaški provinci želijo, da bi vsaka oseba dosegla
poln razvoj svojih sposobnosti, polnost življenja.
Migracija kliče po odgovoru Šolskih sester de Notre Dame, s. Ethel Howley (AM)
Migracija po vsem svetu je, ostaja in se še širi. Zakaj? Ključne migracijske sile in trendi
vključujejo upadanje števila prebivalstva v industrijskih deželah s padanjem rasti zaposlenosti v
deželah v razvoju, revščino in konflikte, spremembo okolja in globalizacijo. Obvladovanje
migracije je izziv za prihodnost.
„Naj bodo tudi oni v nama eno…“ (Poslane ste, K 1). Ravno s tem stavkom iz Poslane ste in s
sporočilom iz tretje Mojzesove knjige: „Če pri tebi biva tujec v vaši deželi, ga ne zatirajte. Tujec,
ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin, kakor eden izmed vas. Ljubi ga kakor sebe« (3Mz
19, 33-34) odgovarjajo Šolske sestre de Notre Dame v Severni Ameriki, ko si prizadevajo, da bi
bile med Božjimi otroki moč, ki združuje.
Šolske sestre de Notre Dame so v mestnih središčih ustanovile kraje, kjer priseljene žene lahko
študirajo angleščino in se učijo spretnosti računalništva, da bi dobile zaposlitev. V župnijskih šolah
so organizirale tečaje za tiste, ki angleščina ni njihov materni jezik. Na podeželju so sestre v
pastoralni službi in v socialnih programih omogočile priseljencem pravno pomoč in prijazno
skupnost, ki jih sprejme. Ko pomagajo svojim novim sosedom, sestre vodijo ljudi k molitvi,
skupnemu premišljevanju Svetega pisma, izmenjajo tudi svoje življenjske zgodbe.
Pravno posredovanje in sodelovanje sta življenjskega pomena za odgovor. Zavzemanje za tiste, ki
nimajo glasu, povezano s kritičnim pogledom na zakonodajo, ki jo je potrebno spremeniti, je
povezano s sodelovanjem z verskimi skupnostmi in krajevnimi
zastopniki, da bi gradili pravičnejši svet. To je spodbudilo avtorico
- Šolsko sestro de Notre Dame, da je objavila Rescuing Regina –
Reševanje Regine, pripoved o reševanju žene iz Konga pred nasilno
izročitvijo njenim mučiteljem. Del dejavnosti Shaloma je tudi
informiranje o trgovini z ljudmi (eden od vzrokov za rast
migracije). Preko prizadevanja za socialno odgovorne investicije so
sprejeli odločitve za delničarje, ki zadevajo človekove pravice in
pravice delavcev na delovnem mestu vseh zaposlenih.
Celostna reforma migracije ostaja sporna zadeva v ZDA in v Kanadi. Vprašanja medijev se
glasijo: Katera zakonodaja bo pospeševala varnost znotraj narodov in tudi zagotovila pot za
legitimno stalno bivališče in državljanstvo, ustvarila večje legalne poti za potrebne delavce, ki
prihajajo v državo, izboljšala gospodarske možnosti, varstvo pri delu, zdravstvo in dostop do
vzgoje in izobraževanja za vse prišleke? Šolske sestre de Notre Dame razmišljajo tudi, kaj bi
zagotovilo ozračje sprejetosti in dostojno življenje.
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Mir oblikuje poslanstvo Shaloma - s. Roxanne Schares, mednarodna Shalom - koordinatorka.
V preteklih mesecih je bila solidarnost za mir v središču poslanstva Shaloma. Preko mreže
Shaloma smo septembra poslale povabilo k sodelovanju pri gradnji miru vsem Šolskim sestram de
Notre Dame, njihovim učencem, kolegom in prijateljem po vsem svetu.
Mnogi so se spomnili Mednarodnega dneva miru pri ZN UN International Day of Peace, še več
se jih je pridružilo molitveni akciji: 101 dan molitve za miren referendum v Južnem Sudanu:
»Spremeni srce, spremeni svet«. Nešteta internetna sporočila so bila poslana kontaktnim sestram
za Shalom in sestram po vsem svetu z informacijo in prošnjo za molitev. Predstavitve in pogovori
v različnih skupnostih o solidarnosti z Južnim Sudanom Solidarity with Southern Sudan so bili
spodbuda za čutečo solidarnost za mir, ki jo bodo čutili ljudje v Sudanu v celotnem procesu
referenduma.
V začetku novembra je komisija obeh združenj generalnih predstojnic / predstojnikov pripravila
seminar z naslovom: »Orodja miru: ustvarjanje sveta brez atomskega orožja.« Referenta dr. Miguel
Diaz, poslanik ZDA pri Svetem sedežu, in kardinal Peter K. Turkson, predsednik papeškega Sveta
za pravičnost in mir, sta pozivala, naj bomo orodje miru in imamo pogum za upanje za svet in delo
zanj, ki bo brez atomskega orožja in strahu pred grožnjami miru. Udeležence sta opozorila, da
morajo biti njihove akcije dobro zasnovane z etično in duhovno dimenzijo.
Na svetovni dan miru, 1. januarja 2011, so se tri sestre iz skupnosti v generalatu udeležile pohoda
miru na trgu Svetega Petra v Vatikanu. Molile so z deset tisoči iz vseh delov sveta. V opoldanski
poslanici Angelus je papež Benedikt XVI. pozval vse, naj gledajo na Jezusa, kneza miru in
„razumejo, da miru ne moremo doseči z orožjem ne z gospodarsko, politično, kulturno ali
medijsko močjo. Mir je delo vesti, ki se odpre v resnici in ljubezni.“
Klic, naj bomo orodje miru, je vzela za svojega tudi šolska skupnost v
šolskem centru Friesgasse Schulzentrum Friesgasse na Dunaju,
Avstrija, ko se je 19. januarja srečala pri letnem medverskem
bogoslužju za mir. Ta dogodek ne odseva le obveze za mir, je tudi
praznovanje kulturne in verske raznolikosti šolske skupnosti, na kateri
gradijo mir. Vzgoja za mir je v središču šolskega izobraževanja. Učenci
in učenke si pridobijo celo vrsto osebnih in socialnih veščin za
komunikacijo, sodelovanje, timsko delo in za nenasilno reševanje
konfliktov.
Od leta 2008 se učitelji udeležujejo pri projektu miru, predavanjih in seminarjih, da se več naučijo
o delu za mir. V tednu od 14. do 18. februarja sem imela priložnost, da sem ta projekt doživela
preko dela s 60 učitelji na seminarju o nenasilni komunikaciji. Z vsem srcem ti možje in žene
živijo željo vseh Šolskih sester de Notre Dame: «vzgajati z vsem, kar smo in delamo« in živeti
solidarnost za mir.
Sestre in prijatelji mislijo na dan človekovih pravic, s. Eileen Reilly, voditeljica urada
ZN/NGO Šolskih sester de Notre Dame.
Na Japonskem je skupina Šolskih sester de Notre Dame obiskala Liberty Osaka, zgodovinski
muzej o človekovih pravicah, kjer so si ogledale razstavo o diskriminaciji in človekovih pravicah
na Japonskem. Razstava vključuje tudi oddelek o razredih, etični pripadnosti, rasi, prizadetosti in
spolu. Razstava je bila razširjena z uporabo umetnosti in glasbe, s katero so predstavili trpljenje
ljudi. Sestre na Japonskem so pripravile delavnico v župnijski cerkvi, da bi opozorile na probleme
diskriminacije in tistih, ki so brez strehe nad glavo.
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V provinci Milwaukee so sestre, pridružene članice, zaposleni in obiskovalci sodelovali pri
projektu „pisanje pisem“ v imenu zapornikov po vsem svetu in priseljencev v svoji lastni deželi.
Zbrali so preko 900 pisem. Dan so zaključili z refleksijo: Poklicane
in poslane, pričevati za edinost v razdeljenem svetu. Vključile so
molitev, pesmi, simbole in besedila.

Sestre v provinci St. Louis so bile povabljene k podobni dejavnosti
»pisanja pisem« v pomoč zapornika iz domačega kraja, kot tudi
enega v Burmi.
V Sloveniji podpirajo Šolske sestre de Notre Dame »civilno iniciativo za družine« na različne
načine. Posebno se zavedajo potreb velikih družin, ki so pogosto diskriminirane. Odgovarjajo tako,
da med drugim zbirajo oblačila in hrano, nudijo svetovanje, obiskujejo družine in molijo zanje.
Omogočijo tudi prostor za duhovne vaje ali obnove in varstvo za otroke.
Shalom-klubi v Nemčiji se vključujejo v razrede, ko izobražujejo o človekovih pravicah in s
plakati po šoli. Shalom-klub v Varšavi je izbral sv. Miklavža, in poudaril
njegov duh obdarovanja ter spomnil, da so darovi tudi mir na zemlji,
družina, zdravje in možnost za vzgojo in izobraževanje. V praznično
obdarovanje so vključili tudi nabirko za ljudi na Haitiju.
Po celotni kongregaciji je bil 10. december dan molitve in študija
človekovih pravic. Nekateri so se odločili, da ga povežejo z 101 dan
molitve za mir v Sudanu. Zopet drugi so uporabili material na spletni strani
za sestrska srečanja.
Oznanila
Globalni teden akcije: Izobrazba in vzgoja za vse 2011 bo od 2. do 8. maja 2011. Težišče za to
leto: Izobrazba in vzgoja za dekleta in žene. To je gotovo zelo blizu vsem Šolskim sestram de
Notre Dame. Viri in material za projekt se nahajajo na:
http://www.campaignforeducation.org/resources in bodo v prihodnjih mesecih obnovljeni. Obiščite
tudi spletno stran www.gerhardinger.org in najdite zamisel, kako bi na tednu sodelovali.
5. junija obeležujemo Dan okolja. Opogumljamo vse Šolske sestre de Notre Dame, kolege, učence
in prijatelje, da se spomnijo tega dne. Zavest, da moramo nujno skupno delovati za dobrobit
celotnega stvarstva, raste iz dneva v dan. Osnovne informacije, viri in predlogi za dejavnosti bodo
na razpolago na www.gerhardinger.org.
V Delegaciji Šolskih sester de Notre Dame pri komisiji ZN o položaju žene v februarju je bilo 9
visokošolskih študentk, ena docentka in sedem naših sester. S klikom na angleško besedo here
lahko preberete več.
„Izkoreninjenje revščine“ je bila tema komisije ZN o socialnem razvoju v februarju, katere se je
udeležila s. Eileen Reilly, predstavnica Šolskih sester de Notre Dame za ZN/NGO.
Shalom ZN/NGO-poročila izidejo na tri mesece. Izdajajo Šolske sestre de Notre Dame.
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