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Uvod
Slavimo darove vseh žensk in njihov prispevek, ki ga dajejo v družbi, v družini in na delovnem mestu kot
matere in socialne delavke, žene, hčere in sestre, kmetice, delavke, učiteljice, odvetnice in voditeljice.
Priznavamo in cenimo prizadevanje teh žena v svetu za enakost, pravičnost, mir in razvoj.
Klic k molitvi
Poklicane k solidarnosti z vsemi ljudmi in z vsem božjim stvarstvom in zavedajoč se, da so bile žene
ustvarjene po božji podobi, praznujemo dar ženskosti. Prosimo, da bi se končale vse oblike diskriminacije in
nasilja, zaradi katerega trpijo žene po vsem svetu. Podpiramo vsa prizadevanja, ki prinašajo svobodo, mir,
ozdravitev ran in spremembe sveta, kjer so moški in ženske enako vredni.
Izkušnje
V solidarnosti z vsemi ženami našega sveta v njihovih prizadevanjih
Prva zgodba: 15-letna Angie vročično drži v rokah drobnega otročička, okuženega z virusom HIV, sad
skupinskega posilstva januarja 2008. Brezsrčnost mladih moških, ki so drug za drugim zlorabili njeno telo,
govoreč: 'To je naša pravica!', je še zelo živo v njenem spominu. Kako to, da je bila pravica teh moških
oskruniti in zastrupiti njeno telo?
Druga zgodba: Kot mnoge žene v deželah v razvoju ima tudi Mazoe Gondwe malo zemlje, na kateri pridela
večino hrane za svojo družino. V zadnjem času se je borila s tem, kako obdelovati zemljo zaradi
nepredvidenih deževij, ki so že tako težko življenje naredila še težje. "Sedaj ne moremo več računati na
pridelek, ki je odvisen od tega dežja, zato sejemo dvakrat: eno setev zaliva dež, druga pa potrebuje
namakanje. Toda namakanje je težko delo za hrbet in more trajati štiri ure dnevno." Ko je Gondwe govorila
na konferenci o klimatskih spremembah decembra na Poljskem, je rekla, da bi potrebovala dostop do
tehnologije, ki bi ji pomagal v njeni situaciji. "Kot krajevna kmetica vem, kaj potrebujem in vem tudi, kaj je
uporabno. Zrasla sem v tem kraju in vem, kako se je sistem spremenil.”
Tretja zgodba: Sestri Marie Teresa Olivero (60) in Catrina Giraudo (67), članici kontemplativnega
misijonarskega gibanja blaženega Charlesa De Foucaulda, sta bili ugrabljeni 9. novembra 2008 v odročnem
mestu El Walk, na meji med Somalijo in Kenijo. V njuni hiši so ostale sirote in zapuščeni otroci, revne žene,
bolniki s tuberkulozo in sodelavci, s katerimi so delile dobroto njunih sočutnih src.
Razmišljanje
"… vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti,
ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan" (Rim, 5,3-5).

1. bralka: “Moški in ženska imata isto dostojanstvo in sta enakovredna, pa ne samo zato, ker sta oba - v
svoji različnosti - božja podoba, marveč še globlje, ker je božja podoba tista razgibanost vzajemnosti, ki
oživlja "midva" človeškega para" (Kompendij družbenega nauka Cerkve, #111).
2. bralka: “"Kadar imajo ženske možnost, da v polnosti prenesejo svoje darove znotraj skupnosti, se
pozitivno spremeni razumevanje in organiziranje družbe, pride pa tudi do boljšega razmišljanja o tem, da je
človeška družba v bistvu edina … Torej je proces rastoče prisotnosti žensk v družbenem, ekonomskem in
političnem življenju na krajevni, narodni in mednarodni ravni blagodejen. Ženske imajo polno pravico do
dejavnega vključevanja v vsa področja javnega življenja, in ta pravica mora biti potrjena in zagotovljena tudi
s primerno zakonodajo, kjer je potrebno.".”(papež Janez Pavel II., Poslanica za svetovni dan miru 1995, #9).
3. bralka: “Šolske sestre de Notre Dame se zavezujemo zagotavljati, da imajo vsi ljudje možnost za razvoj
svojih darov kot osebe, ustvarjene po božji podobi. To zahteva, da vlade vlagajo v dekleta in žene s tem, da
jim omogočijo kvalitetno izobrazbo, delajo proti njihovi diskriminaciji, spremenijo sedanje zakone in za
najbolj ranljive zagotovijo varnostno mrežo. Kot članice mednarodne skupnosti imamo Šolske sestre de
Notre Dame posebno priložnost, da spomnimo vlade na njihove dolžnosti do žena in deklet” (Ann Scholz,
SSND, direktorica nevladne organizacije naše kongregacije pri Združenih narodih).

Vprašanja za premišljevanje in molitev
Poglejmo na svoje različne dežele in kontinente:
 Kateri problemi negativno vplivajo na dostojanstvo žensk?
 Kaj moremo narediti, da bi prinesle upanje tem zatiranim ženskam?
Dejanja
V tem mesecu dajmo priznanje moči, ki jo imajo ženske
 Z ženami sveta obhajajte mednarodni Dan žena 8. marca 2009. Veliko dejavnosti morete najti na
spletni straniin Združenih narodov UN Women’s Day website.
 Vsak dan se v molitvi spomnite tistih žena v svoji deželi, ki jokajo zaradi diskriminacije ali nasilja.
 Pripravite srečanje s prijatelji in znanci in jim povejte o ženah, ki so imele vpliv na vaše življenje ter
na življenje drugih v vaši družbi in v svetu.
 Organizirajte informiranje, delavnice, kulturne dogodke in druge dejavnosti na temo: Zaradi česa
žene trpijo in kaj jih stiska?
 Spodbujajte učitelje, pastoralne delavce in voditelje mladih, naj skupaj z njimi razmišljajo o ženah in
dekletih.
 Napišite pisma in pošljite e-pošto izvoljenim poslancem in voditeljem na lokalni, narodni in
mednarodni ravni, ki morejo izboljšati položaj žena in deklet.
 Pomagajte pospeševati uresničenje Ciljev tisočletja, posebej tistih, ki se neposredno nanašajo na
ženske in dekleta.
V solidarnosti blagoslavljamo vse žene sveta.
Evin Bog naj nauči vaše polomljene kosti plesati.
Hagarin Bog naj vam prinese tolažbo v času puščave v vašem življenju.
Mirjamin Bog naj vam pošlje sopotnikot in sopotnic na vaši poti.
Deborin Bog naj vam podeli pogum za nove boje.
Kristus, ki je poznal Marijo in Marto, naj vam pokaže pot do ravnotežja.
Kristus, ki je ozdravil sključeno ženo, naj ozdravi vaše bolečine.
Kristus, ki ga je srečala Marija Magdalena, naj vas pošlje oznanjat njegovo sporočilo.
V Kristusovem imenu, ki je spomin, upanje in moč prihodnosti. Amen.
(Mary Zimmer, Psalmi za žene, 1999)
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