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A szeretet nem várhat: Várj meg!
Eileen Reilly, SSND
Három húgom és öcsém van, így az a kifejezés, hogy
“Várj meg!” nagyon ismerős volt gyermekkoromban.
Egyik sem akart lemaradni, noha lábaik rövidebbek
voltak, és nem mindig tudtak abban részt venni, amit
én csináltam. Mégis azt kiáltották: “Várj meg!”
Rádadásul, az egyik öcsém halmozottan sérült és még
azt sem tudta kiáltani, hogy “Várj meg!” – de mindig
mgvártuk, hogy biztosak legyünk benne, hogy őt is
bevonjuk valahogy.
A szolidaritás érzése, amit a testvéreim kerestek nem
más, mint amit a világ nemzetei keresnek, amikor
megvalósítják az új Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseket (SDGs). Ők sem akarnak lemaradni.
Így, amikor azokról a kihívásokról reflektálunk, amelyeket A szeretet nem várhat magába foglal, rájövünk,
hogy a felszólítás: “fokozzuk erőfeszítéseinket, hogy tanúságot tegyünk az egység mellett a megosztott
világban” különösen azokhoz szól közülünk, akik az un. “fejlődő világban” élnek. Sajátos ez a kihívás, hogy
ne csak az un. “fejlődő világ” kiáltását halljuk meg, de találjunk új, kreatív módszereket is arra, hogy
kifejezzük szolidaritásunkat azokkal, akik még mindig azt kiáltják: “Várj meg!”
Gyakran, amikor Máté evangéliumának szavait halljuk “Uram, mikor láttunk téged éhezni,… vagy
szomjazni…” mi is, mint ők az Evangéliumban, hangsúlyozzunk a “téged” szót, ami talán hívás, hogy
hangsúlyozzuk a “látni”szót. Amikor megosztott világunkra tekintünk, valóban látjuk-e azokat, akik a
leginkább rászorultak?
Utolsó Általános Káptalanunk ezekkel a szavakkal zárul: “Elmegyünk az egész világba, mert a szeretet nem
várhat.” Igen, a szeretet hajt minket, de arra is ösztönöz, hogy megkérdezzünk: ki kiált még, hogy “Várj
meg”? Kik azok, akiket elhagyunk? Ki az, akit nem látunk? Ráadásul, azért kiáltanak nekünk – épp úgy, mint
gyermekkoromban -, hogy különösen azokra figyeljünk, és azokról ne feledkezzünk meg, akiket a
legnagyobb valószínűséggel lehagyunk, mert sérültek, rendkívül szegények, nem részesültek oktatásban
vagy más nehézség sújtja őket.

Shalom képviselők St. Louis-I tanácskozása
S. Jeanne Wingenter, CP Tartomány, Shalom-JPIC munkaközösség
(eredetileg a Central Pacific Hírlevelében jelent meg)

A január 22-24-i hétvégén harminc nővér tanácskozott a Ripa campusban St.
Louis-ban, akik közül 24 a 29 tagú Central Pacific tartományi kibővített
közgyűlés (EA) tagja, az EA Shalom-képviselők első tanácskozásán. A
tanácskozás céljai között szerepelt többek között a résztvevők közötti kapcsolat
támogatása, a hatékonyabb hálózatépítés és együttműködés, kongregációnk
elköteleződésének erősítése “a nevelés felé…, amely átformál, és mindenkit
arra hív, hogy megszüntesse az igazságtalanságot kiváltó okokat; (A szeretet nem
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várhat), és mélyebben tudatosítsuk, hogy

apostoli szerzetesnőként az igazság, béke és a teremtés integritása
keresztény és SSND-életünk alkotó dimenziója.
Péntek este, miután Mary Ann Owens nővér és az összekötő Anne Maire Reha nővér melegen köszöntött
bennünket, arra bátorított, hogy a Shalomon belül legyünk mi a katalizátorok, a tűz, ami motivál másokat is,
hogy lássunk, döntsünk és cselekedjünk. Látni – megismerni, megtapasztalni, dönteni – az Evangélium
fényében értelmezni és reflektálni, cselekedni – helyesen reagálni.
Vasárnap reflektáltunk a Pápa Béke Világnapi üzenetére, amelynek középpontjában a növekvő rezignáció és
közöny állt; megnéztünk és megvitattunk egy prezentációt a Laudato Si’ – re adott kanadai reagálásról,
továbbá meghallgattuk és hozzászóltunk Tim Dewane és Jeanne Wingenter nővér, Shalom JPIC munkatárs
előadásához a teremtés védelméről, az embercsempészetről, migránsokról és menekültekről. Este
meghallgattuk Judy Best nővér és Geraldine Neier nővér előadását a campuszban élő és a szenior Shalom
csoportról a St. Louis-i területen. Mindkettő megerősítette az egyik hétvégi célkitűzésünket és
erőfeszítéseinket azért, hogy: “síkraszálljunk – elsősorban saját környezetünkben -, hogy az igazságtalanság
okai megszűnjenek”(YAS, C 17).
A vasárnapi liturgia után, melyen a kampusz közösségével együtt vettünk részt Tim ülést vezetett arról,
hogy hogyan tudjuk megosztani a legjobb tapasztalatokat, majd kiosztottuk a résztvevőknek a
búcsúajándékot – egy pendrive-ot a hétvége során előadott prezentációkkal és más kapcsolódó anyagokkal
és forrásokkal. Az ajándékozást követően arra is választ kellett kapni, hogy miképpen hasznosíthatjuk a
forrásokat, hogyan vigyük tovább a Shalom szellemiségét, amit nem kizárólag a résztvevők éreztek át,
hanem a kampuszon élő nővérek is.
Amikor áttekintjük a hétvége értékelését, mindannyian érezzük, hogy szeretnénk újra összejönni, talán
jövőre vagy egy évvel később. Időközben reméljük, hogy a Shalom képviselők a tervezett EA (Kiterjesztett
közgyűlés) tanácskozáson kívül is fokozni tudják tevékenységüket, amely kifejezi elkötelezettségüket
amellett, hogy az igazságosság, béke és a teremtés integritása életünk és küldetésünk középpontjában
álljon.

Az ENSZ Szociális Fejlesztési Bizottsága
Kathy Schmittgens, SSND
Az ECOSOC, DESA, DSPD és a CSocD csak néhány a sok mozaikszó közül, ami az ENSZ-ben röpködött, amikor
februárban részt vettem a Szociális Fejlesztési Bizottságban (CSocD).

Két napon keresztül a tanácskozás előtt Eileen Reilly nővér és én részt vettünk a Civil Társadalmi Fórumon,
amelyet az NGO Szociális Fejlesztési Bizottsága szervezett. “Civil Társadalom” egy olyan fogalom, amelyet
arra használnak, hogy minden nem kormányszintű szervezetet magába foglaljon, amely a politikával és az
embereket érintő kérdésekkel foglalkozik. A Civil Társadalom hangja fontos iránymutató az ENSZ
munkájában az igazságosság és béke eléréséhez.
A Civil Társadalmi Fórum résztvevői arra törekedtek, hogy konkrét javaslatokat dolgozzanak ki a bizottság
számára és jobban megértsék a kapcsolatot a CSocD és az Agenda 2030. között. A nyilatkozatot bemutattuk
a Civil Társadalmi Fórumon az ENSZ Bizottságnak. A nyilatkozat a Rio+20 dokumentumból idézett szavakra
épül: “… olyan világért küzdünk, amely igazságos, a jogra épül és befogadó…”.
Az Agenda 2030., amely magába foglalja a Fenntartható Fejlődési Célkitűzéseket (SDGs), szolgált alapul
minden hozzászóláshoz és beszédhez, amely elhangzott a Fórumon és a bizottsági tanácskozáson. Külön
figyelmet szenteltünk az aktív részvétel szükségességéhez azok részéről, akiket leginkább érint a
kormányzati politika. A megbeszélést jobbára ilyen kifejezések uralták: “a kirekesztettek óriási rétegei”,
“semmit nélkülünk”, “érjük el azokat először, akik legjobban lemaradtak”, és “befogadás”.
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Az SDGs (Fenntarthatósági célkitűzések) a bolygónk iránti remény ambiciózus programja. Nagyszerű, hogy
ezeket jóváhagyták, de még eztán következik a megvalósulás realitása.
Azok közülünk, akik részt vettek múlt nyáron a Shalom Szemináriumon, már ismerkedhettek a
célkitűzésekkel (SDGs); mindenkit arra bátorítok, hogy ha időtök engedi, olvassátok el azt a 169 feladatot,
amit megfogalmaztak benne. Lehet, hogy túl sok egyszerre elolvasni az egész dokumentumot. Azt
tanácsolom, hogy kezdetnek olvassátok el a 17 célkitűzést, és azzal kezdjétek, amelyek leginkább
megragadta figyelmeteket. Tekintsétek át az adott célkitűzéshez tartozó feladatokat és gondoljátok át, hogy
saját országotokban melyik nem teljesül, vizsgáljátok meg, hogy a ti megválasztott tisztviselőitek tudatában
vannak-e ennek, és tegyetek fel kérdéseket, hogy mit tesznek a cél érdekében. A célkitűzések a következő
címen találhatók meg: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
Fontosak vagyunk ebben a folyamatban. Ferenc Pápa bátorságára vall a Laudato Si’ megírása és az ENSZben elhangzott beszéde. Arra ösztönöz bennünket, hogy hallassuk hangunkat, ahol az élet a tét.
“A kirekesztésnek és az egyenlőtlenségnek ez a drámai helyzete – világos következményeivel –
arra késztet, hogy az egész keresztény néppel és másokkal együtt saját súlyos felelősségemet is
tudatosítsam, ezért felemelem a hangom, mindazokéval egyetemben, akik sürgős és hatékony
megoldásokat szorgalmaznak. Az “Agenda 2030: Fenntartható Fejlődési Célok” elfogadása a
világcsúcson, amely épp ma kezdődik, a remény fontos jele.”
(Az ENSZ Közgyűlésen elhangzott beszéd)

Emberi jogok Világnapja
Ann Coleman nővér táblákat helyezett el a Sunyiani Notre Dame Gimnázium területén, emlékeztetve a
diákokat és tanárokat, hogy ne feledkezzenek meg hálát adni jogaikért, melyekkel élhetnek.
Elm Grove-ban imádsággal és a “Remény Fényéről” szóló reflektálással emlékeztek meg az Emberi jogok
Világnapjáról. Leveleket is írtak olyan személyek és csoportok nevében, ahol sérülnek az emberi jogok.

Emberi jogok Világnapja:
december 20.
Álljunk meg ma, és adjunk hálát
a szabadságért, hogy élhetünk
jogainkkal.
Nem felejtjük, hogy a JOGOk
FELELŐSSÉGGEL járnak.

UN DPI/NGO Konferencia Koreában
A Koreai Köztársaság ad otthont a Tájékoztatási Főosztály (DPI)/Nem Kormányszintű szervezet (NGO) 66.
Konferenciájának 2016. május 30. és június 1. között. A Konferencia témája: “Oktatás a globális
állampolgárságért: Valósítsuk meg közösen a Fenntartható Fejlődési Célokat.” Ez lesz az első alkalom, hogy
Ázsiában tart konferenciát a DPI/NGO. A 2016-os konferencia középpontjában a globális partnerség
létrehozása áll a nemrégiben elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) támogatásaként.
Ez az ötödik alkalom, hogy a DPI/NGO konferenciáját nem az ENSZ New York-i központjában tartják. A
2016-os kezdet lehetőséget kínál arra, hogy új stratégiai partnerségek alakuljanak ki az ENSZ nem
kormányszintű szervezeteivel az ázsiai régióban és maximalizálják a térségi és helyi hatóságok, intézmények
és más érintettek részvételét. Eileen Reilly nővér jelen lesz a Guamot és Japánt képviselő nővérekkel együtt.
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Fenntartható Fejlődési Célkitűzések (SDGs)
Eileen Reilly, SSND
2016. izgalmas év az ENSZ-ben – és a 193 tagállam teljes közössége számára
– mivel elkezdődnek az SDGs megvalósításának első lépései. Ezeket a
célkitűzések arra irányulnak, hogy a globális közösség bátor intézkedéseket
hozzon az elkövetkező 15 év folyamán “a világ megváltoztatására” a
szegénység megszűntetésével, a korrupció elleni harccal, az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával és a
mindenki számára elérhető minőségi oktatással. (És ez csak a kezdet.)
A Millenniumi Fejlesztési Célokkal (MDGs) ellentétben, ezek a célok minden országra vonatkoznak, nem
csak a fejlettekre. A folyamat beindításaként 23 ország jelentkezett önként, hogy bemutassa erőfeszítéseit a
célok megvalósítására. Köztük volt Németország, Peru és Sierra Leone. A jelentések az ENSZ HLPF-ben
(Magas szintű Politikai Fórum) hangzanak majd el júliusban, de már folynak az előkészületek. Ha ezen
országok egyikében élsz, megpróbálhatod megvizsgálni, hogy milyen módon készítik az értékeléseket és
hogy részt tudsz-e venni ebben a munkában.
A HLPF évente kerül megrendezésre; tehát számíthatunk rá, hogy mindannyiunk országára sor kerül majd.

Friss hírek a Kongregáció menekültügyi munkájáról
(Kép jobbjra) A Brede iskolák diákjai egy délutánt töltöttek
menekült gyermekekkel.
Az Europai Shalom Hírlevélből: A menekültek támogatása majdnem
minden közösségünkben aktuális kérdés.







Néhány nővér az idősek otthonából sapkákat, kesztyűket, sálakat, pulóvereket köt, hogy egy kis
melegséget nyújtsanak ezeknek az embereknek.
Más nővérek németül tanítják őket, vagy tanácsot adnak és segítik a kísérő nélkül érkező fiatalokat a
mindennapi életben és a szükséges hatósági eljárás során.
A bécsi iskolaközpontban szíriaiak tanulnak németül tanárok és diákok segítségével. Szerencsére, a
diákok között vannak néhányan, akiknek az anyanyelve az arab. Ez nagy könnyebbség a szíriaiak
nyelvtanításában.
Egy hétgyermekes menekült család Pfaffenhofenben (Ausztria) lakik nővéreinknél. A földszintet
alakították át lakássá.
A Brede-i rendházban három fiatal guineai menekült talált otthonra. Két éve Brakelban élnek és jó
lehetőségeik vannak a továbbtanuláshoz.
 A Friesengasse-ben (Bécs) található iskolaközpont kápolnájában
minden évben az imádság hetében szerdai napon külön imát
mondunk az egységért. Több vallást befogadó békeimádságot
tartunk. Idén ezt a menekültek iránti szolidaritás jegyében
tartottuk meg. A résztvevők között nem csak az iskolaközpont
dolgozói és diákjai voltak jelen, hanem különböző
hitközösségekhez tartozó hívek, pl. az Iszlám Közösség szóvivője,
buddhisták, protestánsok, anglikán lelkészek és más hitűek
képviselői.
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Az Atlantic Midwest Tartományból: A Wilton területi szervezettel együtt (Wi-ACT) a Wilton-i nővérek el
fognak szállásolni egy menekült családot a saját ingatlanukon. A család kb. egy hét múlva érkezik. Az
újságcikk elérhető az alábbi címen: http://www.wiltonbulletin.com/63743/wi-act-plans-in-place-to-bringrefugee-family/

A Shalom/UN-NGO Hírlevél évente háromszor jelenik meg a Boldogasszony Iskolanővérek gondozásában:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.
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