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A Szeretet nem várhat: A nők kiáltása! Paulina Raymon nővér, CP-Guam
A nők kiáltása visszhang, ami távol van és mégis közel. Ősi és új. Csodálatos,
végtelen és mégis érthető. Ezt a hangot visszahangozza minden tengerpart
generációk óta. Távolból a hang erős és mégis olyan puha, mint egy lágy
szellő, amely dagasztja a vitorlákat, hajtva a kenut, amikor csak fúj.
A nők erejét visszhangozza a nők kiáltása az élet minden területéről,
különböző helyekről, minden nyelven és vallásban, minden nemzet földjén egyesülve egy
hangban. Ez a sajátos visszhang mély, ismeretlen és mégis az ismeretlenen túl abszolút ismert.
Megkérdőjelezhetetlen módon kommunikál a lélekkel, amely meggyőződéses válaszra vár. Ez
a visszhang a vibráló energia, ami mindenen áthatol és mindent elér. Amint a meggyőződés
megadja az útirányt, a visszhang messzebbre jut és lágyabb lesz, és mi egyre messzebbre jutunk
a hangot követve még ha a ‘mi van, ha’ kérdés által támasztott ellenállásba is ütközünk.
Amint egyre távolabbra jutunk a hangot követve, a hang követ minket és végül rájövünk, hogy
“mi vagyunk a Szeretet és mi vagyunk a Visszhang!” Nőként Szeretetből születünk . Nem
tudunk várni, hogy a Szeretet visszhangjai legyünk, mert a Szeretet az élet értelmezése. Így, “A
Szeretet nem várhat.”
Az Ebola hatása Sierra Leone-ban, Norah Anne Oyagi nővér, AF-Sierra Leone
2011. novemberében misszióban voltam Sierra Leone-ben és az embereket szívélyesnek,
barátságosnak és szorgalmasnak találtam. De az Ebola kitörésének folyamatos
tragédiája mindenkit, aki ott él keményen sújtott. Csaknem mindent
elvesztettek, ami gyarapodást elértek a háborút követő időszakban. Az Ebolaválság eddig nem látott mértékű és súlyosságú volt, érintve az élet minden
területét.
Nyilvánvaló a visszaesés a Millenniumi Fejlesztési Célokhoz képest a
szegénységet, oktatást és egészségügyet illetően. Több mint 5 ezer haláleset
kapcsolódik az Ebolához egy év leforgása alatt, sokan közülük nővérek és köztük van az ország
orvosainak 20 százaléka. Oktatási intézmények zártak be hat hónapnál hosszabb időre, olyan
atmoszférát teremtve, amelyben több tinédzser esett teherbe és növekedett a szexuális úton
terjedő fertőzések száma. Sokan kimaradnak az iskolából, mire azok újra megnyitják kapuikat
2015. március 30-án. Sok gyermek elvesztette szüleit az Ebola miatt, megpróbálták bent tartani
őket az iskolákban, azonban ezeknek a gyerekeknek és testvéreiknek megvédése óriási feladat
lesz.
Az Ebola-fertőzést túlélők, a szüleiket elvesztett gyermekek és az egészségügyi dolgozók és
családjaik pszichológiai és közösségi traumája a megbélyegzettség és elidegenítés miatt igen
nagy az óriási emberi fájdalom és szenvedés mellett. A gazdaság tönkrement az üzemek és
bányák bezárása, a beruházási és fejlesztési programok meghiúsulása miatt, ami sok Sierra
Leone-i számára a munkahely elvesztését jelentette.
Sokat kell tenni azért, hogy segítsük ezeket az embereket, hogy újra felépíthessék életüket.
Erősítsen meg minket a Paschal misztérium hitünkben és adjon bátorságot , hogy
szembenézhessünk a nap fényével merészen és reménykedve, ahogy meghalljuk és reagálunk
azok kiáltására, akikhez a küldetésünk szól!
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Minden nap az Emberi Jogok Napja, Roxanne Schares nővér, Nemzetözi Shalom coordinator
December 10-én ünnepeljük az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatát, ami 1948. óta vezérli a
nemzeteket. A Nyilatkozat alapelve az, hogy minden embert, mindenütt, mindenkor megillet
valamennyi emberi jog. Kongregáció szerte kifejeztük elköteleződésünket aziránt, hogy minden
nap legyen az Emberi Jogok napja.
Az SSND közösségek Németországban az Emberi Jogok
Napjáról imádsággal emlékeztek meg és a Brede Iskola
közössége 2015. elején is középpontba állította az emberi
jogokat. A párizsi terrortámadást és a drezdai és lipcsei Pegida
demonstrációt követően a Brakel-i Brede iskolákban egy
szónok/ speaker a Paderborn muzulmán közösségből a
toleranciáról és kulturális diverzitásról beszélt. Ugyanazon a
napon több felekezet részvételével közös imádságos szertartást tartottak/interreligious prayer
service a piactéren 1.800 fő részvételével, akik különböző iskolák diákjai, továbbá felnőttek,
vallási vezetők és bevándorlók voltak.
Belorussziában nővérek és fiatalok imádkoztak mindenkiért, aki bármely diszkriminációtól és
sérelemtől szenved és alapvető jogait nem tudja érvényesíteni, különösen az ételhez, orvosi
ellátáshoz és lakáshoz való jogot. Azokért is imádkoztak, akik megsértik mások emberi jogait és
méltóságát. Lengyelországban a nővérek azokért is imádkoztak, akiktől megtagadták emberi
jogaikat és üldöztetésben van részük. A nővérek megbeszélést
folytattak arról, hogy milyen módon lehetne az emberi jognak
és méltóságnak nagyobb tiszteletét elnyerni, ezen belül a
gyermekjogokra helyezték a hangsúlyt. A Nowy Sacz-i 2. sz.
Akadémiai Elemi Iskolában órákat és előadásokat tartottak a
Gyermekjogok Konvenciójáról, valamint a gyermekek
életkörülményeiről világviszonylatban. Świebodzice-ben
áttekintették a fizikálisan vagy mentálisan sérült fiúk szükségleteit és jogait. Krzydlina Mała-ban
gyermekek és szüleik részére szerveztek programokat, hogy rávilágítsanak különböző jogokra,
mint a szabadság, művészi szabadság, boldogság és imádság.
Szlovéniában a nővérek ezt a napot úgy ünnepelték, hogy azokért imádkoztak, akiknek jogai
sérülnek. Ilirska Bistrica-ban a közösség párbeszédet folytatott arról, ami Ferenc Pápa mondott.
Az iskolákban és hittanos programokon a nővérek az emberi jogokról
beszéltek a gyerekekkel. A nővérek csatlakoztak a Pápa
kampányához az emberkereskedelem, erőszak és a nők hátrányos
megkülönböztetésével ellen.
Argentínában, ahogy az iskolai év a befejezéséhez közeledett, a
diákoknak lehetőségük volt arra, hogy reflektáljanak az emberi
jogokra színjátszással, rövid videók vetítésével és megbeszélésével,
freskók festésével, amely kifejezte véleményüket és az identitásukhoz
való jogot.
Asunciónban (Paraguay) a nővérek és a plébánia közössége az „Emberi jogok és a Millennium
Nyilatkozat” témáját állították a középpontba, mivel 2015-ben közelítünk a
kötelezettségvállalások lezáráshoz. Köszönetet mondtak az eddigiekben elért sikerekért és
imádkoztak, hogy kellő bátorsággal haladjunk előre és megfelelhessünk a fennmaradó egy év
folyamán mindannak a kihívásnak, amit a vállalás megvalósítása jelent.
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Nairobiban ( Kenya), a Szent Szív Dagoretti Plébánián az
Emberi Jogok Napját követő vasárnap meghívták a közösség
tagjait, hogy köszöntsék egymást és beszéljenek egymásnak
arról, hogy Isten mennyire szereti őket. Mielőtt elhagyták a
templomot, arra bátorították őket, hogy ezt minden nap tegyék
meg családjaikban, közösségeikben, munkahelyükön, és
figyeljék meg, hogy milyen hatása lesz.
Elm Grove-ban (Wisconsin, USA) az SSND nővérek a decemberi 10-i „write-a-thon”
(jótékonysági program) résztvevői több, mint 125 levelet írtak és láttak el aláírásukkal az
emberi jogokért és méltóságért folytatott kiállásuk miatt bebörtönzött (vagy börtönnel
fenyegetett) egyének és csoportok érdekében. Továbbá SSND nővérek és barátok aláírtak egy
levelet, melyben Obama elnököt arra kérik, hogy folytassa erőfeszítéseit, az emberi jogok és
emberi méltóság védelme érdekében és szólaljon fel az emberkereskedelem, a hontalanság ellen
és a mindenkinek kijáró minőségi oktatás hiánya miatt. A nap elmélkedő reflexióval zárult,
imával, versekkel és zenével – ami méltó módja volt az Emberi jogok napjáról való
megemlékezésnek az Advent és az Iskolanővérek szellemiségében.
Ültetni, növekedni Shalom, Mrs. Yoshiko Kurimoto, CP-Japan
A Notre Dame Shalom Club a Jogakuin Gimnáziumban , Kyoto, Japan
egy Béke-fát ültetett 2014. december 20-án mintegy 50 diák
részvételével. Esett az eső. Először nagyon sajnáltuk, de aztán
felismertük ennek áldását. Az eső miatt fellazult a talaj és könnyebb volt
mélyre ásni. Olyan volt, mintha Isten bátorítana minket, hogy ássuk fel lelkünk ösvényét mélyen
és bátran – soha ne adjuk fel, menjünk mélyre, haladjunk előre békében.
Ez Shalom elköteleződésünket és növekedésünket jelképezi; kis magként kezdtük 2011.
októberében, amikor a Shalom klubot alapítottuk. A békefa elültetése a szívünket betöltő belső
béke jele, ami lehetővé teszi, hogy elköteleződésünkkel minden közösségünkben békét
teremtsünk – otthon, az iskolában, környezetünkben és munkahelyünkön. Ténylegesen teszünk
azért, hogy javítsunk kapcsolatainkon, ahol nincs béke, hogy megvédjük az emberi jogokat,
különösen a nőkét, gyermekekét és a perifériára szorult emberekét; hogy pozitívak legyünk és
bátran megvalljuk nézeteinket a kormányok vezetőinek annak érdekében, hogy előmozdítsuk az
igazságot, békét és a teremtés integritását.
Annak érdekében, hogy előmozdítsuk a Shalom növekedését iskolánkban, néhányan felkeresik
nyáron a PREDA Rehabilitációs és Fejlesztési Segélyalapítványt Olongapo városban (Fülöpszigetek). Találkozni fogunk gyermekekkel, akik a perifériára szorultak, akik
emberkereskedelem áldozatai vagy az utcán éltek. Ehhez a tapasztaláshoz kapcsolódik kétéves
Shalom tananyagunk, a globális angol tanfolyamunk részeként, melyet 16-17 éves fiataloknak
szánunk. A program 2016. áprilisában kezdődik, és a választ keres a békéhez vezető út
kihívásaira.
Új célok egy új korszakért Eileen Reilly nővér, SSND ENSZ-NGO Igazgató
2001. január 1-én a világ lakossága felvállalta, hogy 15 év alatt eléri
a Millenniumi Fejlesztési Célkitűzéseket. Sokat haladtunk előre, de
még mindig hosszú út áll előttünk. Így, 2016. január 1-én újabb
célokat tűzünk ki.
(a kép alatt: ….hogyan tovább?)
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Az ENSZ most dolgozik azon, hogy körvonalazza ezeket az új célokat – hogy megkérdezze:
most mi következik? A 2012-es Föld Csúcstalálkozó (Earth Summit) fényében az új
célkitűzések elnevezése „A Fenntartható Fejlődés Célkitűzései” lesz, átfogóbbak lesznek az új
célok és sokkal érzékenyebben érintik felvetésünket: „ hogyan éljünk egyszerűbben,
felelősebben és fenntartható módon egymással és az egész teremtett világgal?” (A Szeretet nem
várhat).
Noha a végleges célkitűzések még kidolgozás alatt vannak, világosnak
látszik, hogy:







8 helyett valószínűleg 17 célt tűznek ki
A célok alapjául nem a karitász, hanem az emberi jogok
szolgálnak.
Specifikus célokat határoznak meg a célcsoporton belül.
A Millenniumi Célkitűzésekkel szemben a Fenntartható Fejlődés Célkitűzései MINDEN
országra vonatkoznak, nem csak a fejlettekre.
A fenntarthatóság a központi cél lesz, nem kizárólag egy a célok közül.
Néhány hangsúlyos új terület megjelenik, mint a kormányzati feladatok jó ellátása,
gondos munka, és annak az értéknek a felismerése, hogy a legfontosabb kihívások nem
ismernek országhatárokat.

Amint Ferenc Pápa nemrégiben twitteren megjelenő írásában olvashatjuk: „Az társadalmi bajok
gyökere az egyenlőtlenségben van.”, a világ vezetői az ENSZ-ben is megértették, hogy amíg az
egyenlőtlenség egy nemzeten belül és nemzetek között felismerhető, ezeket a célkitűzéseket
soha nem tudjuk teljesen megvalósítani.
Megfogadjuk, hogy többet teszünk, Suzanne Moynihan nővér, CP-USA
A teljesség iránti erős vágy különböző embereket kovácsol egybe, egy adott feladat elvégzésére.
Pontosan ez történt egy ’Teremtés integritása’ összejövetelen St. Louisban 2014. októberében.
Az összejövetelen három albizottságot alakítottak, az egyik azt vállalta, hogy felméri, hogy
eddig mit tettek a nővérek azért, hogy fenntartható módon éljenek minden teremtménnyel és
jobban tájékozódjanak, hogy az egyes tartományoknak mire van szüksége. Tanárként a
felmérésbe egy oktató részt is beillesztettek, megmagyarázva, hogy a látszólag jelentéktelen,
mégis tudatos napi műveletek milyen mértékben csökkentik a karbon kibocsátást, amiből a teljes
közösség profitál. 300 válasz érkezett; számot adva az elvégzett intézkedésekről és a jövőt illető
szándékokról. Összességében ezek a válaszok megmutatták, hogy a széndioxid szennyezés
csökkent több, mint 2 millió fonttal. Ezért reménnyel nézünk a jövőbe, hogy többet tudjunk meg
az alternatív energiákról, a karbon lábnyomról és a földbarát termékekről.
Nők a hitért, párbeszédért és igazságért kéz a kézben vonultak fel a félelem és erőszak ellen
február 2-án Bécsben. A kampány, melyet az Osztrák Katolikus Nőmozgalom kezdeményezett,
követeli az emberi méltóság, tolerancia, kölcsönös elfogadás és a diverzitás tiszteletben tartását
nemzeti, vallási és kulturális határok felett. A képen S. Beatrix
Mayrhofer egy muzulmán, zsidó, katolikus, evangélikus,
keresztény, and hindu nővel látható. (Fényképezte: Erich Leonhard)
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Nemzetközi Shalom Szemináriumot tartanak a római Generalátuson 2015. júlis 8. és 21.
között. Ez az első alkalom, hogy Shalom kapcsolattartók és tartományi tanácsosok az egész
világból találkoznak, hogy véleményt cseréljenek jelenünkről és megkülönböztessék azokat a
módokat, ahogy válaszolhatunk az evangélium hívására 21. században. A szemináriumi
eseményeket az SSND nemzetközi honlapján közzéteszik.
A Globális Katolikus Klíma Mozgalmat elismerte (endorsed ) a Nemzetközi Shalom Hálózat,
és az Iskolanővérek csatlakoznak a mozgalomhoz és részt vesznek a Nagyböjtben (Lenten Fast)
a klímaigazságosságért. A Környezet Világnapján, június 5-én lehetőség lesz erőfeszítéseink
megünneplésére, hogy az egész teremtett világgal megfelelő kapcsolatban éljünk. Az új
információk a www.gerhadinger.org címen találhatók.
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