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A szeretet nem várhat: Válasz korunk szükségleteire, Vera Owoh nővér, AF-Nigéria
A globalizáció korunk meghatározó jellemzője, kifejezés közös emberségünkre
és szolidaritásunkra és egy új típusú, szekularizált ember megteremtésére.
HIV/AIDS, Boko Haram, Al-Shabaab, ISIL, hogy néhányat említsünk az
időszerű problémák közül, amelyek szolidaritásra hívnak világunk szegény,
perifériára szorult rétegeivel.
A tudomány és a technika, melyek egyszerre jelentenek ajándékot és kihívást,
sok ember életének középpontjában áll. A tudomány megőriz: pótszívvel, új tüdőkkel,
antibiotikumokkal, stb. Manipulálhatunk, akár új életet is teremthetünk. Mindez majdnem úgy
tűnik, mintha saját magunk teremtettünk volna, így az Isten iránti szükség sokak számára elvész.
Sokuk esetében a “szeretet nem várhat.”
A pénzügyi/gazdasági válság és növekvő munkanélküliség kedvezőtlen hatást gyakorol a
mentális egészségre. A segélyből élők vagy munkanélküliek gyakran lelki gondoktól
szenvednek. Egyik reggel, mikor beértem a kórházba, ahol dolgozom, egy fiatal nő lépett
hozzám egy súlyos beteg gyermekkel. Így szólt: “Nővér, múlt éjjel majdnem elvesztettem a
gyermekem; nincs pénzem kórházra, nincs kihez fordulni, nem tudtam mást tenni, csak sírtam.
Nem tudom, minek is születtem erre a világra.”
A Szeretet nem várhat arra hív minket, hogy “erőforrásainkat és szolgálatainkat a nevelés felé
irányítsuk, amely átformál és mindenkit arra hív, hogy megszüntesse az igazságtalanságot
kiváltó okokat.” Az igazságtalan helyzetek arra hívnak, hogy cselekedjek és elmélyüljön
Krisztusba vetett hitem, hogy magam legyek a remény látható jele. Köteleződjünk el továbbra is
az elmélyült lelki ébredés irányába, amely a szeretet, remény,
igazság és béke mellett áll ki, mert a “szeretet nem várhat.”
A Szeminárium résztvevői felismerik, hogy hogyan éljük meg
az Örömhírt ma
Roxanne Schare nővér, nemzetközi Shalom kordinátor
A legelső Nemzetközi Shalom Szemináriumon 35 Shalom kapcsolattartó és tartományi
tanácsos gyűlt össze a Róma-i Generalátuson, Olaszországban, július 8. és 21. között. Öt
kontinensről érkeztek, hogy megosszák közös tapasztalatikat az oktatás és képzés terén, továbbá,
hogy megkülönböztessék, hogy mikor és milyen módon feleljünk meg Krisztus radikálisabb
követésének és a világ átformálását szolgáló prófétikus tanúságtételnek.
Mary Maher nővér, általános főnöknő hozzászólásában beszélt a 21. század “szerzetesi életének
elmélkedő-prófétikus tanúságtételéről.” Peter K. Turkson kardinális, az igazságosság és béke
pápai tanácsának elnöke az “Egyház válasza világunk válságaira” címmel
tartott előadást az egybegyűlteknek. A résztvevők különböző kreatív és
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interaktív módon ismertették saját kontinensük valós helyzetét; Eileen Reilly nővér rávilágított a
Boldogasszony Iskolanővérek ENSZ szerepvállalására, Roxanne Schares nővér úgy jellemezte a
Shalom–ot, mint “az átalakulást célzó dinamikus cselekvést.”
Egy napot a teremtett világ és hívásai tanulmányozásának szenteltünk válaszul a Laudato Si’
enciklikára és átgondoltuk, hogy hogyan lehetne egyszerűbben, felelősebben és fenntarthatóbban
élni. Egy másik napon a résztvevők a migránsok és menekültek helyzetét állították a
középpontba, miután meghallgatták egy menekült család vallomását és általános képet és
értékelést kaptak a JRS International (Jezsuiták Nemzetközi Menekültügyi Szolgálata)
képviseletének koordinátorától, Amaya Valcarceltől.
A résztvevők Assisibe zarándokoltak, hogy feldolgozzák tapasztalataikat és elmélyüljenek az
igazságosság, béke és az egység szellemiségében, hogy megismerjék Assisi Szent Ferenc
misztériumát, aki az elhivatottságot példázza az ökológia, az igazságosság és a rászorulók, a
béke és a közösség mellett. A napi programokba beleszőttük a közös elmélkedést és az
Eukarisztia ünneplését, egyéni és csoportos hozzászólásokat, az előadókkal folytatott
beszélgetést, párbeszédet a jövő irányának megkülönböztetéséről és a Shalomon keresztül
végzett tevékenységről, hogy bátorsággal és reménnyel éljük meg az Örömhírt a 21. században.
Az áldás élményei, Roxanne Schares & Kathy Schmittgens nővérek, leköszönő és hivatalba lépő
nemzetközi Shalom kordinátorok
Hála tölti el a szívem a számtalan áldásért, amelyet az elmúlt 8 évben
kaptam, mialatt nemzetközi Shalom koordinátorként szolgáltam a
kongregációt. Gazdagabbá lettem azzal a tapasztalattal, amelyet a világ
minden táján élő shalomtagokkal való kapcsolattartás során szereztem.
Megérintett az éles megosztottság és nagy szenvedés, és kihívást jelentett,
hogy minderre érdemi választ tudjunk találni. Bátorított sokak
elkötelezettsége és együttműködése világunk átformálása iránt. Hálás és
reményteli szívvel köszöntöm Kathy Schmittgens nővért (Csendes-óceániai térség).
Szeretnék mindnyájatoknak bemutatkozni. Eredetileg St. Louis-ból
származom. Természettudományokat és matematikát tanítottam néhány évig,
mielőtt meghallottam a hívást, hogy Afrikában dolgozzam. 1988-ban mentem
Sierra Leonéba, és ott is természettudományokat és matematikát tanítottam. A
gyémántbányászati térségben éltem, amikor kitört a polgárháború.
Megváltoztatta az életemet az az élmény, hogy idegenként háborús övezetben
éltem.
Miután visszatértem az Államokba, a San Diego-i egyházmegyében
szolgáltam missziós gyermekek oktatójaként. Ez alatt az idő alatt lehetőségem volt Haitiba, El
Salvadorba (Romero halálának 20. évfordulójára) és Kenyába utazni. Az Egyesült Államok
legnagyobb határátkelőjénél dolgoztunk és beindítottuk az Iglesia sin Fronteras (Egyház határok
nélkül) programunkat.
San Luis tartományi tanácsában szolgáltam nyolc évig. A tanácsosi éveim alatt lehetőségem volt
felkeresni Japánban élő nővéreinket. Jelen voltam a 2007-es brazíliai Általános Káptalanon és
valamennyire megismertem a Dél-Amerikai életet. Legutóbb az Afrikai Tartomány fejlesztési
igazgatójaként dolgoztam. Minden tapasztalatom áldás, és örömmel várom ezt az új szolgálatot.
Cselekvő remény a Földért, az Életért, Roxanne Schares nővér, nemzetközi Shalom kordinátor
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Világszerte sokan ünnepelték a Földet és a teremtés isteni ajándékát a Környezetvédelmi
Világnapon, június 5-én és az egész hónap folyamán. Rómától Mankatón (MN, USA) keresztül a
japán Kiotóig nővérek és társult tagok elmélkedtek és imádkoztak együtt, felhasználva a júniusi
Nemzetközi Szolidaritási Reflexiót; a „Szolidaritást minden teremtménnyel.”
Szlovéniában a nővérek kerti munkával, talajműveléssel és
szőlőmetszéssel ünnepeltek. Imádságukban azokról emlékeztek meg,
akik híján vannak az ételnek és a víznek, akik kizsákmányolás áldozatai
és azokról is, akik kizsákmányolják a természetet és túl sokat
fogyasztanak. A magyarországi SSND iskolákban papírt és műanyag
palackokat gyűjtöttek, majd újrahasznosító cégekhez szállították.
Szabadtéri iskolai programokat szerveztek, többek között lovaglást,
kenuzást, túrázást és piknikeket.
Nairobiban, Kenyában, a Jamhuri általános iskola
Shalom klubjának tagjai rajzolással, színjátszással
és az iskolaközösséggel együtt faültetéssel
emlékeztek meg erről a napról. A Ghána-i
Sunyani noviciátusi közössége háromnapos
műhelynek adott otthont az öko-spiritualitásról
több, mint 70 résztvevő számára, akik a képzési
házakból és az egyházmegyéből érkeztek. Egy
négy főből álló csoport, akiket SMA Fr.
Emmanuel Andoh vezetett azt vizsgálta, hogy „hogyan védhetjük a környezetet a mindennapi
életben és hogyan élhetünk józan ökológiai életet.” Ennek folytatásaként a
közösség párbeszédet folytat, hogy a tanultak megvalósítására kreatív
módszereket találjanak.
Peruban az SSND közösségek imádságokat szerveztek, tanulmányok és
csapatmunka keretében keresték a választ korunk ökológiai kihívásaira.
Környezetvédelmi filmfesztivált és újrahasznosítási tájékoztatót tartottak, a gyerekek
megtanulták, hogy milyen módon tudnak újrahasznosított anyagból táskákat szőni.
Reményre ad okot az ismételt felhívás a globális ökológiai változásra, melynek a Laudato Si’, A
közös otthon gondozása ad hangot. Ferenc Pápa emlékeztet bennünket, “Az emberek, noha
képesek a legrosszabbra, arra is képesek, hogy saját maguk fölé emelkedjenek, ismét a jó
válasszák és újrakezdjék (LS,205) … Menjünk dalolva. Küzdelmünk és bolygónkért érzett
aggodalmunk soha ne vegye el örömünket és reményünket.” (LS,245).
Mindent először, Mary Kenned nővér, ALC-Honduras, Santos Manueles, és Albertina Manueles
Két évvel ezelőtt, amikor Eileen Reilly nővér
meghívott minket, hogy vegyünk részt az ENSZ
Őshonos Kérdések Állandó Fórumán (UNPFII),
el sem tudtuk képzelni, hogy mi vár ránk.
Számára, és a Fóruman is ez lehetett az első
alkalom, hogy valaki Honduras őshonos Lenca
törzséből jelen volt. Kétségkívül hármunknak ez
volt az első alkalom, hogy New York utcáin
sétáltunk. Albertina and Santos számára majdnem minden, amit ezen az úton megéltünk AZ
ELSŐ ALKALOM volt: a repülés, hajó, lift, mozgólépcső, találkozások őshonos kultúrákkal és
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nyelvekkel, az élet a rendház nővérközösségében, az óriás épületek, a rohanó élet New York
utcáin, a nagy nyilvánosság előtti prezentáció, a találkozás Honduras ENSZ nagykövetével …
Kegyelem volt, hogy nemzetközi szinten saját szavainkkal írhattuk le, hogy az őshonos népek
hogyan élnek Hondurasban. Egyidejűleg, a szolidaritás megrázó élménye volt annak
megtapasztalása, hogy sok más őshonos nép él hasonló problémákkal, mint mi: hogy a
földjeinkre közösségünk nem tud jogcímet szerezni, családon belüli erőszak, „macsóság”,
szaporodó merényletek, militarizmus, diszkrimináció, vízi erőművek és multik, erdőirtás,
alacsony színvonalú oktatás és egészségügy, az erősödő kivándorláshoz vezető üldöztetés, az
infrastruktúra, a gazdasági, társadalmi és kulturális képviselet hiánya. A lista még nem teljes.
Mély hálával tértünk vissza kedves Hondurasunkba ezt a lehetőséget követően és készen arra,
hogy megosszuk mindazt, amit az alatt a két hét alatt megéltünk, továbbá, hogy megoldásokat
találjunk arra a bizonytalan helyzetre, amiben az őshonos emberek élnek.
Mi következik az ENSZ-ben? Eileen Reilly nővér, UN-NGO igazgató
I
2015. utolsó hónapjaiban, amikor a Milleniumi Fejlesztési
Célkitűzések ideje lejár, igen élénk tevékenység folyik a New York-i
ENSZ-székházban és azon kívül is. Július 13. és 16. között a
harmadik Fejlesztés-finanszírozási Konferencia zajlott az etiópiai
Addis Ababa-ban. A konferencia célja, hogy a fejlődő országok azon
pénzügyi igényeit tárgyalják, amelyeket nem elégítettek ki, továbbá
egy megállapodás létrejöttét arról, hogy a fejlett országok milyen
segítséget tudnak nyújtani.
A Szeptember 25-27-i New York-i ENSZ csúcstalálkozón fogadnak majd el egy új célkitűzés
csomagot a következő 15 évre. Ez alatt a csúcstalálkozó alatt Ferenc pápa beszédet fog intézni az
ENSZ Általános Közgyűléséhez.
Végül, szeptember első heteiben az ENSZ Klímaügyi Bizottsága Párizsban tanácskozik, hogy a
klímaváltozásra világméretű megoldásokat mozdítsanak elő. Kétségtelen, hogy a Laudato Si,
Ferenc pápa új enciklikája, része lesz ezeknek a megbeszéléseknek.
2016. január 1-én az ENSZ elindítja az új Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseket. Előzetes
betekintésre klikkelj ide -click here-. 2016. elején valahányunknak lehetősége lesz arra, hogy
bátorítsuk saját országainkat arra, hogy kezdjék el megvalósítani ezeket az új célkitűzéseket.
Hirdetmények
Nemzetközi Békenap: Szeptember 21.
Az ez évi megemlékezés középpontjában a békéért folytatott együttműködés
fontossága áll. A békenap megtartása a béke és erőszakmentesség tiszteletben
tartását támogatja minden nemzet és nép között. Ez egyike azoknak az ENSZ
nemzetközi napoknak, amelyről a Boldogasszony Iskolanővérek
megemlékeznek; a források és javaslatok hamarosan elérhetők lesznek a
www.gerhardinger.org. címen.
Boldog Antonina Kilenced: Szeptember 23-Október 2.
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Az SSND nővéreket és más shalomtagokat arra bátorítunk, hogy Boldog Mária
Antonina Kratochwil halálának évfordulója előtt tartsanak kilencedmiséket. Ő
egyike volt a II. Világháború 108 lengyel mártírjának, akik hitük miatt haltak meg.
Boldog Antoninát és más SSND nővéreket, akik a II. Világháború alatt szenvedtek
mártírságot, a Shalom védőszentjeivé nyilvánították a 3. Nemzetközi Shalom
tanácskozáson, melyet kétezer augusztusában tartottak El Salvadorban.
Hamarosan elérhető lesz a novena útmutató a nemzetközi web-oldalon.
A Lányok Nemzetközi Napja: Október 11.
Látogass el a Lányok Csúcstalálkozójának Napjára
(http://dayofthegirlsummit.org), hogy megtudd, hogy a lányok szerte a világon,
hogyan vesznek részt az ENSZ-ben a Lányok csúcstalálkozóján. Arról is találsz
tájékoztatót, hogy az ENSZ-ben milyen módon kerül sor az on-line ünneplésre,
valamint a 11 napos Akciónapokról, melyek október 11-én érnek véget.
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