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A SZERETET nem várhat!
Nem igazolja semmilyen kifogás, ha csak üldögélünk és várjuk, hogy több fiatal jöjjön és vegye át
helyünket küldetésünkben. Nincs idő arra, hogy üldögéljünk és sóvárogjunk a múltban elvégzett nagy
tettek iránt, mert a Szeretet hívott minket, alakított bennünket és elküldött, hogy hirdessük Őt. Ő hív
minket, hogy lássuk az Ő szemeivel a globális valóságot és az Ő Lelke vezet az egyház és a kongregáció
vezetőinek hívásán keresztül, hogy azonnal cselekedjünk “közös otthonunkért”. A konstitúció
bevezetőjének végén ez áll: Mária, az Egyház és Kongregációnk anyja, szeretettel szólít fel bennünket:
„Amit mond, tegyétek.” Felismerjük Máriának ezt a kihívását? Mária egy konkrét életutat mutat – hogy
fogadjuk el és cselekedjünk Isten igéje szerint.
A Teremtés könyvében Isten látja, hogy minden, amit alkotott, nagyon jó (Gn.1 29-31). Megsértettük
Isten alkotó munkáját. Most azt mondjuk: “ami sok, az sok, tegyetek valamit, hogy visszaállítsuk azt a
közös otthont, amit Isten adott nekünk.” Történelmi valóságunkban bűnrészesek voltunk sok rosszban,
ami súlyt minket, de Isten könyörületes, és mindig esélyt ad a változtatásra. Dicsérjétek Istent teremtő
munkájáért, kérjétek Máriát, hogy kísérjen minket és tegye lehetővé számunkra, hogy “bölcs szemmel
lássuk a világot.” (Laudate Si, 241)
Puerto Rico-ban, egy kis szigetvilágban, a következő problémákkal mind szembe kell néznünk: erőszak,
kábítószerrel való visszaélés, a környezet elhanyagolása, olyan oktatás, ami az anyagiasságot támogatja,
nem pedig azt, hogy igaz valódra találj. A vezetés minden szintjén jelen van a korrupció, korlátozott az
egészségügyi ellátás és szorongat a megfizethetetlen sokmilliárd dolláros adósság. Emellett Puerto Rico
vízhiányban is szenved a klímaváltozás és a védőgátak elhanyagolásának következményeként. Ez
egészségügyi problémákhoz vezet. A szegények szenvednek a legtöbbet.
A falvakban élő családok biztonságát az őket uralni akaró csoportok
gerillái veszélyeztetik. Az egész korrupciós helyzet, sikkasztás és az
Ennélfogva megkérhetjük őt,
alapvető fogyasztási cikkeket sújtó magas adóemelés miatt üzletek zártak
hogy tegyen minket képessé
be, és ezrek veszítették el munkájukat. Több százezer Puerto Rico-i,
arra, hogy bölcs szemmel
főként a diplomások vándoroltak ki az Egyesült Államokba.
nézzünk erre a világra
(Laudato Si’#241)

Arra hívlak, hogy ülj le MáriávaI, és éld át azt a történelmi pillanatot,
amikor Gábriel angyal megszólítja (Lukács 1: 26-38). A végén Mária azt
mondja: „Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.”
Mária beleegyezik, hogy Jézus anyja legyen, vigyázzon rá és földi életének utolsó pillanatáig kísérje.
Most, a jelen valóságában ugyanazt teszi értünk. „Ennélfogva megkérhetjük őt, hogy tegyen minket
képessé arra, hogy a bölcs szemmel nézzünk erre a világra.” (Laudate Si’, 241)
Használd ki az Advent liturgiai időszakát arra, hogy többet tudj meg Máriáról és küldetéséről az
Egyházban, mint Anyáról és az egész teremtés Királynőjéről! Olvasd el a Laudato Si’ 241. és a
Küldetésetek van 19. pontját! Mit mondanak nekem ezek az olvasmányok Máriáról? Mit mond nekünk,
a közösségünknek? Mit tudunk tenni egyénként és közösségként?
Készítette Maria Eugenia Ortiz nővér a Latin-Amerika és a Karib térség tartományából

Nemzetközi Békenap: Szeptember 21.
Bécs: (balra) Ezt a békenapot sajátos
módon a teljes tantestület –akár
történelem- vagy filozófia-, akár
angol- vagy némettanár középpontba állította. Angol órán
például a nyolcadikos tanulók nagy
érdeklődéssel nézték az ENSZ
hivatalos DVD-jét “Egy nap béke
lesz” címmel. Az idei alapítványi
gyűjtés a “YUNUS Caritas” projektet
támogatja, amely a kísérő nélküli
kiskorú menekülteket segíti (1,035
eurót gyűjtöttek). Az iskolai békehimnusz hangjaira “Te vagy a béke”, fotózást szerveztünk az
iskolaudvaron az AHS valamennyi diákja részvételével.
Krzydlina Mala, Lengyelország: (jobbra) A
Gyermekotthonban az óvodás gyerekek Szent
Ferenc imáját tanulják a békéért.

Guam: (balra)
A guami Szt.
Vince Iskola a
„partnerséget a
békéért”
ünnepli.

Milwaukee, WI, USA: (jobbra) diákok
és nővérek imádkoznak az Elm Grove Campus-ban

Wilton, CT, USA: (balra) A wiltoni
nővérek békefogadalmakat tesznek

További fotókat helyeztünk el a nemzetközi weblapon: www.gerhardinger.org.
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Slovenia: Szlovéniában Terezia nővér lefordította a
Nemzetközi Békenapról szóló tájékoztatót, és minden
közösség meghívást kapott imádságra és cselekvésre.
„Imádkoztunk a békéért és beszéltünk az ENSZ-ről a
gyermekekkel hittanórákon, és elköteleztük magunkat amellett, hogy: tiszteljük, és toleránsak leszünk a
határt átlépő migránsokkal szemben, és ha szükségük lesz valamire, segíteni fogjuk őket. Ez jó
cselekedet a békéért. Néhány Szlovéniába érkező migráns itt marad egy vagy több éjszakára, hogy
megpihenjen, de a legtöbbjük Németországba, álmaik országába, akar menni. Azt mondják, hogy
Szlovénia szegény ország. Így mi legtöbbjük számára tranzit ország vagyunk.”

További hírek a Nemzetközi
Békenapról

Kenya: Kenyában minden közösség közös imát tartott világunk békéjéért a Nemzetközi Békenapon.
Néhány közösség az imádság kreatív módját választotta, pl. sót használtak, hogy ne felejtsünk a föld sója
lenni, vagy vizet, stb. A Nyalieng'a közösség különböző módokon hívta fel a figyelmet a szolidaritásra az
egész teremtett világgal, pl. megismertette a közösséget a most megkezdett a csepegtető öntözési
projekttel.
Generalátus: A Generalátuson a Nemzetközi Békenapon végzett imádságaink alkalmával olajágakkal
szimbolizáltuk elköteleződésünket amellett, hogy “legyen Békesség”.
Notre Dame Prep, Baltimore: Az egész év folyamán beszélünk a béke megtartását célzó erőfeszítésekről
és ünnepeljük a békét. Az itteni éves témánk: “Építsük fel Isten városát”, tehát igazán igyekszünk Ferenc
Pápa nyomdokában járni öt ujjunkra mondandó imájával, Baltimore-i témák feldolgozásával és a
békéért sóvárgó felhívással.

Célkitűzések a fenntartható fejlődésért (SDGs)
“Az emberiség történelmében meghatározó pillanathoz értünk. „Ezek az ENSZ
főtitkárának, Ban Ki-moon-nak a szavai, amint 2015. szeptember 25-én a
Globális Csúcstalálkozón az ENSZ Közgyűlés elé terjesztette jóváhagyásra a
fenntartható fejlődés újonnan kialakított célkitűzéseit (SDGs).
Valamivel korábban ugyanazon a napon Ferenc Pápa szólalt fel az Általános Közgyűlésen. A 193 tagállam
küldötteihez szólva hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a közjót szolgáljuk és óvjuk közös
otthonunkat. Úgy vélte, hogy a célkitűzések (SDGs) éppen ezt teszik.
Az utóbbi Millennium Fejlődési Célkitűzések (MGD) tapasztalataira építve ezek az új, a következő 15
évre szóló célkitűzések átfogóbbak, részletesebbek és az egyetemességet célozzák, amiből senkit sem
zárnak ki.
Ban főtitkár a következő megjegyzéssel folytatta beszédét: „A világ népei azt kérték tőlünk, hogy
világosítsuk meg a jövő ígéretét és lehetőségét”. Mi, Iskolanővérek, kollégáink és a diákok és világszerte
emberek milliói ezt tettük, amikor múlt évben részt vettünk a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek
(SDGs) kialakításában választ adva a World We Want (A Világ, amit akarunk ) on-line felmérésre. Azt
kérték tőlünk, hogy válasszuk ki, mely témák a legfontosabbak számunkra, és az oktatás a világ minden
részén a választott témák közül folyt.
Az MGD 2. sz. célkitűzésére építve, amelynek fő célja az volt, hogy „az általános iskolai oktatás legyen
világméretű”; az új célkitűzések az SDG 4. pontjában arra hívnak minket, hogy „biztosítsuk a befogadó
és igazságos minőségi oktatást és támogassuk az élethosszig tartó tanulás lehetőségét mindenki
számára”. Amint haladunk 2016. felé, lehetőségünk lesz arra, hogy segédkezzünk a nemzeti stratégiák
kialakításában, amelyek a nagyratörő új célkitűzések végrehajtásáról szólnak majd.
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Eileen Reilly nővér, UN-NGO Képviselő

Világosítsátok meg az utat
2015. szeptember 24-én, a történelmi ENSZ
csúcstalálkozó előestéjén, melyen hivatalosan elfogadták
a fenntartható fejlődés célkitűzéseit (SDGs) világszerte
150 országban több mint 100 ezer ember tartott a
kezében lámpást, hogy arra hívja fel az államok vezetőit,
hogy “világosítsák meg az utat” egy jobb világ számára.
Londonban Rosemary Howarth és Miriam Bruder nővérek
több mint ezer emberrel együtt a Millennium hídon
integettek égő ecoLED elemlámpáikkal, amint a nap
lebukott a Temzébe. Amikor felemeltük lámpásainkat, fotókat készítettek, amelyek másnap az ENSZben egy prezentációban szerepeltek. A fotót kormányunkhoz is eljuttatták, hogy a politikusokat
emlékeztessék ígéreteikre. A fotózást követően láthattunk egy csodálatos filmet a fenntartható
fejlődési célkitűzésekről és számos előadó lelkesített bennünket. Ez a jó hangulatú, reményteli és
izgalmas esemény elmélyült szolidaritási érzéseket ébresztett, amint követtük másnap az ENSZ-ben zajló
eseményeket. Különösen igaz volt ez az, amikor bemutatták „Az Út Fénye” videót az ENSZ-ben
összegyűlteknek, és felismertük a világ különböző részeiről érkezett több száz fotó között a mi fotónkat
a Millennium hídon.
Miriam Bruder nővér, London

Küldetésünk és a Laudato Si’
A Küldetésetek vanban azt olvassuk, hogy küldetésünk, hogy “Iskolanővérként hirdessük az örömhírt, és
egész életünket azért az egységért áldozzuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett” (K4).
A Laudato Si’-ben Ferenc Pápa azt mondja: “ Minden kapcsolatban van” (91) és “Minden összefügg”
(92). Látjuk, hogy küldetésünkkel mutatni kell az utat ehhez a tényhez. Az egység már megvan Isten
teremtésében, de oly sokan nem látják, vagy nem akarják felismerni ezt a tényt.
Az emberek és szervezetek gyakran nem ismerik fel, hogy tetteikkel hatnak a környezetre és mások
életére. És aztán egy sérült világban találjuk magunkat. Ferenc Pápa beszél az oktatásról is. „A
környezetről szóló oktatáshoz olyan tanárokra van szükség, akik képesek az ökológiai etika fejlesztésére,
és a hatékony pedagógia, a szolidaritás erősítése, a felelősség és együtt érző gondoskodáson keresztül
az emberek megsegítésére”(210). Nem emlékeztet ez a nevelés meghatározására a Küldetésetek vanban?
„Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket – mint Isten teremtményeit és képmásait – teljes
kibontakozásukhoz segítjük, és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez
méltóvá alakításában.” (K 22) Imádkozzunk azért a vízióért, hogy megláthassuk magunk is, hogy milyen
módon kapcsolódik és függ össze minden egymással. És aztán, bármit is teszünk a szolgálatban és a
közösségben, küldetésünk, hogy mindenki számára megmutassuk ezt az egységet.
Kathy Schmittgens nővér, nemzetközi Shalom koordinátor
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