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Küldetésben
2018
A küldetés
egyesít minket
Roxanne Schares nővér,
általános főnöknő
A küldetésben töltött 185 év alatt a Boldogasszony Iskolanővérek számos sürgető
ínségre adtak választ, egész életükkel azt az egységet szolgálva, melyért Krisztus
küldetett. Most, amikor október 24-én megemlékezünk kongregációnk
alapításának évfordulójáról, örömmel nyitom meg hírlevelünket, a Küldetésben-t.
Ez nemzetközi, multikulturális, többnyelvű kongregációnk új, közös
kezdeményezése.
A kongregáció megnövekedett az 1833-as szerény kezdetek óta, amikor három
ﬁatal nő megkezdte közösségi életét, elszántan arra, hogy koruk ínségeit a
nevelésen keresztül orvosolják. Mély hittől és bátorságtól hajtva alapítónk, Boldog
Gerhardinger Mária Terézia kockáztatta szűkös forrásait, hogy segítsen bárhol,
ahová hívták. Az ő lelkületével végezzük a megkülönböztetést és adunk választ
Isten napjainkban elhangzó hívására. Ma, különböző kultúrák gyermekeiként és
más-más nyelveket beszélve, a küldetés által egyesítve az öt kontinens 30
országában élünk és szolgálunk.
Azzal a meggyőződéssel nevelünk sajátos érzékenységgel a ﬁatalok, nők és
mindazok felé, akik igazságtalansággal és szegénységgel küzdenek, hogy a világ
az emberek átformálásával megváltoztatható. Nevelők vagyunk mindenben, amit
teszünk, és amik vagyunk, ezért felismerjük kötelezettségeinket és
lehetőségeinket, hogy átfogó világszemléletet alakítsunk ki és globális
felelősségérzetet ébresszünk.
Korunk sürgető és kritikus problémái megkövetelik, hogy a különbözőségben is az
egység tanúi legyünk, és bátran feleljünk a kihívásra, akár váratlan módokon is.
Ilyen újszerű válaszokat megkockáztatva nővéreink határokon kelnek át,
támogatják az elfogadást, hatékonyabb együttműködést tapasztalnak meg,
próbálják a különböző kultúrákkal együtt megélni küldetésüket, és táplálják a
reményt. Mindezek által kölcsönösen gazdagodunk és ez egyre mélyebb
egységre ösztönöz.
A Szentháromság egy Istennel való egység a világ szívébe szólít bennünket, hogy
békével, reménnyel és szeretettel átformáljuk azt. Vezessenek minket ezek a
küldetésben töltött életünkből vett történetek, és tegyenek tanúságot Isten
egyetemes szeretetéről, a szeretetről, amely mindent odaad.
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Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Szívesen vesszük megkeresését.
Generalátus, Róma, Olaszország
gerhardinger.org
Latin-Amerika
és a Karib-szigetek Tartománya
(ALC)
provinciaalc.org
Afrikai Tartomány (AF)
ssnd.org/africa
Atlantic-Midwest Tartomány (AM)
atlanticmidwest.org
Central Paciﬁc Tartomány (CP)
ssndcentralpaciﬁc.org
AF, AM, és CP közös honlapja
ssnd.org
Bajor Tartomány (BY)
schulschwestern.de
Magyar Tartomány (MG)
iskolanoverek.hu
Osztrák-Olasz Tartomány (OR-IT) a
Cseh-Szlovák Tartománnyal együtt
(CE)
ssnd-austria.org
skolskesestry.cz
Lengyel Tartomány (PO)
ssnd.pl
Szlovén Tartomány (SI)
notredamke.rkc.si
Szerkesztő: Patricia Stortz
Munkatársak:
Joan Mukhwana Namulanda nővér,
Yvonne Nosal nővér,
Caelie Haines,
M. Justine Eberdorfer nővér,
Trudy Hamilton,
Katona Zsóﬁa,
Kurt Haspel,
M. Adrianna Modelska nővér,
Alenka Žibert nővér
Hálásak vagyunk azoknak a
nővéreknek és világi kollégáknak, akik
a kiadványt az eredeti nyelvekről
angolra, majd angolról az egyes
tartományok nyelvére fordították.
Köszönjük!

Küldetés
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A Boldogasszony Iskolanővérek
(SSND)
kiadványa

A Szentlélek ereje küld minket,
hogy folytassuk Krisztus küldetését,
átalakuljunk és világunkat megváltoztassuk,
elvezessük az embereket arra az egységre,
amelyért Jézus Krisztus küldetett.
Küldetéstek van, Konstitúció 48.

Átalakuló életek, átalakuló világ
Caelie Haines
A Friess Karolina anyáról elnevezett Caroline Center a
Boldogasszony Iskolanővérek Atlantic Midwest
Tartománya által támogatott oktatási és karrierfejlesztő
képzési központ nők számára. A központ Baltimore-ban
(Maryland, USA) található.
Kép forrása: Caroline Center

A Caroline Center 15 hetes programja segédápolói
vagy gyógyszertári technikusi állás betöltésére készíti
fel a nőket. A program ösztöndíj-alapú, tandíjmentes és
évente háromszor indul. A diákoknak a felvételhez
eleget kell tenniük bizonyos követelményeknek és meg
kell felelniük a felvételi beszélgetésen. A múlt évben a
központ bevezette az online jelentkezést: a
meghirdetett 90 helyre 880 nő pályázott.
Pat nővér diákokkal beszélget a központ előtt

A központ különlegessége hogy életvezetési képzést is
nyújtanak. Nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai elhelyezkedésre: a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a képzés során
klinikai gyakorlaton vegyenek részt. A Caroline Center nemrégiben bevezette a tanulmány- és karrierfejlesztési programot is,
hogy végzett diákjait a továbbfejlődésre bátorítsa.
A Caroline Center céljai az évek során állandóak maradtak. „Mindig azt kerestük, hogy hol vannak jó ﬁzetéssel és fejlődési
lehetőséggel bíró munkalehetőségek” – mondja Patricia McLaughlin SSND nővér. Pat nővér nem sokkal ezelőtt vonult
nyugdíjba, miután 22 éven keresztül volt a Caroline Center igazgatója. Vezetése alatt az idők változó igényei szerint változott
a program fókusza is: a kétkezi munkák, mint például a kárpitos szakma oktatása helyett most már egészségügyi
munkakörökre készítik fel őket. Ennek eredményeként több ezer nő, ebből közel 6000 Pat nővér idejében, fordult meg a
Caroline Centerben, úton egy jobb jövő felé.

«

Ne v elés útjá n á tfo r m á lh a tó a világ

Választ adunk a változó világ problémáira
Kép forrása: Heidi Sampson, Mankato, Minnesota, USA

Dorothy Zeller nővér

A mankato-i (Minnesota, USA) Good Counsel Learning
Center 51 éve nyújt egyéni korrepetálást gyerekeknek és
felnőtteknek. Eredetileg olvasóközpontnak hívtuk, ugyanis
1967-ben a gyerekek írni-olvasni tudásának javítása volt a
célunk Az évek során egyéb tantárgyakat is felvettünk a
palettánkra, és megkezdtük a felnőttképzést.
Kezdetben az oktatók többsége olyan iskolanővér volt, akik
az egész napos tanítás után vagy nyári szabadságuk alatt
adtak különórákat, szükség esetén pedig világi tanárokat is
alkalmaztunk. Ma már részben visszavonult nővérek is
vannak az oktatók között, akik örülnek a lehetőségnek,
hogy hasznosíthatják energiáikat és sokéves iskolai
tapasztalatukat.

Az elmúlt 10 évben megnövekedett a tanulóközpont Samaya és Therese Ann Zanmiller nővér az esszéírást gyakorolja.
látogatóinak száma, ahogy az emberek és igényeik is
változtak. Ma a szomáliai, szudáni és vietnami családok új távlatokkal gazdagítják a központot és a nővérközösséget. A
bevándorló diákok viseletükön, ételeiken és kultúrájukon keresztül megosztják velünk közösségeiket. Újra felfedezzük ebben
Terézia anya karizmáját, aki nővéreket hozott az Egyesült Államokba, hogy tanítsák a német bevándorlók gyermekeit.
Megtiszteltetés számunkra, hogy nyomdokaiba léphetünk.

2018. október 24. – Boldogasszony Iskolanővérek: Küldetésben
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A ﬁúnevelés tanulságai
Ivanics M. Andrea nővér
A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának jelenleg 122 éves
intézményében, a Svetits Intézetben, 2012-től nem csupán az
óvodánkban, általános iskolánkban, de már a középiskolánkban is
foglalkozunk ﬁúneveléssel.

Kép forrása: Dremák Albert, Debrecen, Magyarország

2012-ben, 50 éves iskolanővérként azzal a nagy elhatározással vetettem
bele magam a lányokból és ﬁúkból álló osztályom nevelésébe-oktatásába
is, hogy megpróbálom szem előtt tartani Terézia anya nevelési elveit:
igényesség, érdeklődést felkeltő módszerek alkalmazása az oktatásban,
személyre szabott ﬁgyelem, szeretet, megértés, elfogadás a nevelésben,
és szoros kapcsolattartás a szülőkkel. Nem állíthatom, hogy minden
tervem úgy valósult meg, ahogy elképzeltem, mégis nevelői szolgálatom
egyik legszebb ajándéka volt az elmúlt időszak.
Mit tanultam az elmúlt hat évben?
1. A lányok és ﬁúk képesek igazi közösséget alkotni, a
különbözőségben megélt egységet példázva.
2. A ﬁúk érzelmi világa ugyanolyan bonyolult, mint a lányoké.
3. A nemek eltérő érdeklődési köre, teherbírása eltérő programokat
igényel.
4. A folyamatos tanulás, módszertani megújulás életem végéig
kötelességem marad.
5. A humor remek nevelési eszköz.

«

Engem az Úr hat évvel ezelőtt arra hívott, hogy kamaszlányok mellett ﬁúkat
is neveljek. Hálás vagyok ezért a meghívásért! Sokat tanultam tőlük és
általuk.

M. Andrea nővér (középen)
a végzős ﬁúkkal a szalagavatón

Sen kit se m zár unk ki gon do sko dá sun k bó l ...

Küldetéstek van, Konstitúció

24.

Esély a fogyatékkal élőknek
Kép forrása: Yvonne Nosal nővér, Lima, Peru

Yvonne Nosal nővér
A Boldogasszony Iskolanővérek 2002-ben kezdték el a „Rumo Norte" projektet
azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő embereknek nyújtsanak szakmai képesítést.
A projekt Porto Alegre szívében folyik, Rio Grande do Sulban, Brazíliában.
A főkoordinátor Dulce Maria Boniatti SSND nővér. A segítője Liziane Silva
asszony, aki a projekt pedagógiai vonatkozásaiért felelős.
A Rumo Norte 43 kurzust kínál: többek között Braille-írást, spanyol nyelvet,
kézművességet, számítógépes ismereteket, művészetet, gyógymasszázst,
táncot, drámaórát és testtartás-rehabilitációt. Női csoportot és különböző
terápiás csoportokat is szerveznek.
Nagyjából 193 ember, többségükben vakok élnek a Rumo Norte kínálta
lehetőségekkel.

Dulce Maria nővér és Liziane

A nővérek és a munkatársak befogadó légkört teremtettek a Rumo Norte-ban. Biztonságos helyet, ahol mindenki otthonosan
érzi magát, akár egyedül, akár másokkal együtt van.
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A világ szívében
M. Eresta Mayr nővér
„A zarándokhelyek a világ rejtett fővárosai.”
Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja

Kép forrása: M. Luzilla Klein nővér, Birkenstein, Németország

1849 óta élnek és dolgoznak Boldogasszony Iskolanővérek a németországi
Birkensteinben, Bajorország egyik fontos zarándokhelyén. Maga Terézia anya
alapította ezt a missziót. Amikor 1966-ban az elemi iskolát átvitték egy nagyobb
városba, a birkensteini misszió átalakult.
Azóta a zarándoklatok állnak a középpontban. Most sekrestyés szolgálatot
végzünk. Mi, nővérek a kápolnáért és a zarándokhely környezetéért vagyunk
felelősek.
Mi teszi egyedülállóvá nővéri szolgálatunkat? Hol és hogyan kerülünk „a világ
szívébe?”
Szerzetesruhánkról azonnal felismerik, hogy nővérek vagyunk. „Mindenkor”
elérhetők vagyunk, nem kizárólag „hivatali időben.“ Azt kérik, hogy imádkozzunk
szándékaikért. De nemcsak kérésekkel fordulnak hozzánk, hanem arról is
értesítenek, ha választ kaptak az imákra. A zarándokok szükségét érzik, hogy
megosszák valakivel azt, amit átélnek.

«

M. Eresta nővér bemutatja a kápolnát

A sekrestyésként töltött 30 év alatt szolgálatomhoz tartozott a kápolna bemutatása.
Az emberek gyakran kérdeznek, és mire távoznak, már jobban megértik kápolnánk
gazdag spirituális és teológiai üzenetét.
Ennél jobb szolgálatot a kongregáció nem is bízhatott volna rám, mint hogy
sekrestyés legyek Birkensteinben, a „világ szívében.”

A po s toli s zo lgá l a t un kban m agun k i s gazda go dun k,
é s az ok is, ak i k h ez kül d
e ttün k.

i ó 25

c
onstitú
Küldetéstek van, K

.

A nevelés ajtót nyit a világra
Trudy Hamilton

Kép forrása: Ken Buslay, Németország

A 32 éve alapított Notre Dame School a nepáli
Bandipurban 50 diákkal indult egy kecskeistállóban. Ma az
iskolának 820 diákja van. Az iskola sikere részben abban
áll, hogy a befogadást hangsúlyozza: a diákság majdnem
fele lány. Sok diák továbbtanult, és szerte a világon
különböző egyetemeket végeztek.
Barbara Soete nővér 2006 óta tanít Nepálban. A
testvérétől, Andre Maureen Soete nővértől hallott
történetek hatására döntött úgy, hogy a kis, eldugott
faluban fog szolgálni. Testvére sok évig tevékenykedett
Japánban, és egy évet töltött Nepálban. „Nagyon nagy volt
ott az ínség.“ – mondja Barbara nővér.
Ha felkérik őket, a nővérek megosztják hitüket, de
elsődlegesen azzal vallják meg azt, ahogyan élnek: a
nevelés a fő céljuk.

Barbara nővér egy diákkal a nepáli Bandipurban.

„Olyan szegény gyermekeket veszünk fel, akiknek nem lett volna más választásuk, mint kétkezi munkát vállalni egy korlátozott
környezetben, és lehetővé tesszük számukra a továbbtanulást Nepálban és a nagyvilágban” – mondja Barbara nővér. „Ez
csodálatos dolog.”
2018. október 24. – Boldogasszony Iskolanővérek: Küldetésben
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A kis Theo nagy napja
Kurt Haspel

Az ausztriai Freistadt SSND iskolájának diákjai
hallottak erről a szomorú halálesetről, és
természetesen azonnal segíteni akartak. Az
osztályprojekt részeként kekszet sütöttek és helyi
ﬁnomságokat készítettek. Hála a diákok
odaadásának, ezzel a jótékonysági akcióval sikerült
annyi pénzt gyűjteni, ami segítséget jelent Theo
édesapjának.

Kép forrása: Monika Hons tanárnő, freistadti SSND
középiskola (HLW Freistadt), Ausztria

A kétéves Theo okos kisﬁú. Szereti a háziállatokat és
lelkesen játszik a Duplo építőkockáival. De Theo nem
nevet annyit, mint a többi gyerek, és gyakran vonul
vissza édesapja biztonságot nyújtó karjaiba.
Legjobban azonban az édesanyja hiányzik neki.
Theo édesanyja nemrég halt meg rákban. Azóta
Theo és édesapja teljesen magukra maradtak.

M. Antonia nővér a kis Theoval és apukájával.

Miután az összes kekszet és ﬁnomságot eladták, a diákok meghívták Theot és édesapját az iskolába. A Theoval töltött
délután minden jelenlévő számára nagyon megható élmény volt. Minden résztvevőnek lehetősége volt megismerkedni
Theoval és átérezni, hogy milyen örömet okoz, ha adni tudunk. SSND iskolánk diákjai sokáig megőrzik majd ezt az érzést.

«

M. Antonia Pichlbauer nővér, a rend képviselője az iskolában megjegyezte: „Ahogyan alapítónk, Boldog Gerhardinger M.
Terézia mondta: 'Azt a keveset, amid van, oszd meg bátran az éhező és fázó gyermekekkel.' Mi, Boldogasszony
Iskolanővérek, ma is követjük ezt a tanácsot.”

,
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Boldog M. Te
rézia,

4405. levél

Erőt adunk a
gyermekeknek
Marjetka Jeralič nővér
Antonina* Óvodánkat 2009-ben
indítottuk el a szlovéniai Ilirska Bistricai házunkban.

Kép forrása: Antonina Óvoda archívuma

Most három csoportban összesen 48
gyermekünk van hat óvónővel. Én az
óvoda vezetőjeként szolgálok.
Hisszük, hogy nevelőként életre szóló
meghívást kaptunk. Támogatjuk a
gyermekek fejlődését, segítjük őket,
hogy teljes mértében ki tudjanak
bontakozni és adottságaikat a világ
átformálására használják.

*Boldog M. Antonina Kratochwil SSND nővér,
a II. világháború lengyel mártírja.
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Marjetka nővér az egyik csoporttal.

Kép forrása: Joan Namulanda nővér, Nairobi, Kenya

Küldetésünk,
„hogy egyek
legyenek”
Sarah Chepkorir nővér
Egy évvel ezelőtt Petronella Muteshi,
Judith Sambu és én meleg
fogadtatásban részesültünk a likuyani
Keresztelő Szent János plébánián
(Kakamega Egyházmegye, Kenya).
Boldogasszony iskolanővérként az a
hivatásunk, hogy az egységre
vezessünk, és mi hárman azért jöttünk
Likuyaniba, hogy folytassuk ezt a
krisztusi küldetést.

A likuyani emberek többféle kultúrából
A likuyani plébánia tagjai köszöntik Sarah, Judith és Petronella nővéreket,
és törzsből származnak, fájdalmas
és hasznos holmikat nyújtanak át új otthonuk számára.
múltjuk része a 2007-2008-as
választásokat követő erőszakhullám,
mely káoszba taszította az országot és sokakat traumatizált. Nemcsak életekben és javakban esett kár, hanem az egymás
iránti bizalom is sérült.

«

Amikor az országban közeledtek a 2017-es választások, nagyobb erőfeszítéseket tettünk, hogy a békét és kiengesztelődést
építsük. A plébánián, nőkkel, ﬁatalokkal és gyerekcsoportokkal végzett munkánk során mindig arra buzdítunk, hogy Isten
családjaként éljünk együtt.

Ah ol szeretet van, ott
ot t a mennyország az Isten, és ahol Isten,
– szívünkben, házainkban.
Boldog Terézia anya

levél
, 949.

Szerető otthont teremteni
Agata Wójcik nővér

Az intézményben öt Boldogasszony
iskolanővér és 48 képzett világi
munkatárs teljesít 24 órás
szolgálatot. Támogató légkört
teremtenek olyan gyermekek
számára, akikről már a kórházban
lemondtak, vagy nélkülözik a szülői
gondoskodást.

Kép forrása: Wiosna Gyermekotthon

„ W i o s n a ” ( „ Ta v a s z ” )
Gyermekotthonunk Krzydlina
Małaban, Lengyelország délnyugati
részén idén ünnepli fennállásának
75. évfordulóját.

Agata Wójcik nővér

Ewelina Zdunek nővér

A gyermekek számára a nővérek és a munkatársak jelentik az édesanyát, aki segít nekik felfedezni a világot, és aki neveli
őket. Mindezt Terézia anya lelkületével végzik.
A ház 1943-as megnyitása óta több mint 3.476 gyermekről (évente kb. 46-ról) gondoskodtunk. Közülük 924 szerető
családoknál talált otthonra.
2018. október 24. – Boldogasszony Iskolanővérek: Küldetésben
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Tovább bontakozik küldetésünk
Ezekkel a történetekkel csupán néhányat mutattunk be nővéreink vállalásaiból. A
küldetés, amire elköteleztük magunkat, Krisztus küldetése, hogy mindenkit az
egységre vezessünk. A nővérek és társult tagok, világi munkatársak és
szövetségesek mind Isten sürgető hívására ﬁgyelnek, együtt munkálkodva Isten
küldetésében.
A kongregáció megalapítása óta változatos szolgálati területeinken mindig a
nevelés élvonalában voltunk. Az átformáló nevelés továbbra is létfontosságú az
emberiség és az egész teremtett világ megszentelt történelmének ezen a kritikus
fordulópontján.
Művész: Erich Klimek, Regensburg, 1985

Jelenlétünk az Egyesült Nemzetekben, és az igazságosságért, békéért és a
teremtés egységéért fellépő nemzetközi Shalom hálózatunk összeköt
bennünket mindazokkal, akik a megbékélés, az elnyomottakkal való szolidaritás,
az emberi méltóság tisztelete és az egész teremtett világ védelmében való
együttműködés érdekében cselekszenek.
Küldetéses életünk az ima, a közösség és a szolgálat egysége. Ha szeretne
többet tudni arról, hogy hogyan éljük küldetéses életünket, kérjük, látogasson el
kongregációs Facebook oldalunkra (@ssnd.global) és rendünk honlapjára:
gerhardinger.org, ahol az összes tartományi honlap elérhetősége is
megtalálható. Keressen minket az info@gerhardinger.org címen!
Azért imádkozunk, hogy mindannyian a béke, a remény és a szeretet emberei
legyünk. Mert mindnyájan meghívást kaptunk és mindnyájunknak küldetése van.

«

Alapítónknak a boldoggá avatási
szertartáson bemutatott képmása.

Válaszolunk a hívásra
A Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja akkor alakult meg,
amikor Isten hívása visszhangra talált erős hitű, tág látókörű
és bátor lelkű emberek szívében.
Apostoli lelkület hatotta át e nők tevékenységét,
ez formálta saját életüket, és másokét is döntően befolyásolta.
Kongregációnkat mindmáig az isteni hívásnak
és az emberi válasznak ez a titokzatos kölcsönhatása élteti.
Küldetéstek van, Kongregációnk eredete

Hallod Isten hívását a szívedben?
Milyen ínségeket látsz világunkban?
Hogyan felelsz rájuk?

A Boldogasszony Iskolanővérek Generalátusa
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Roma, Italy
Nevelés által megváltoztatható a világ

Megjegyzés: a hírlevélben szereplő cikkek közül néhányat lerövidítettünk,
hogy ehhez a formátumhoz illeszkedjenek. A cikkek teljes szövege kongregációnk honlapján érhető el: gerhardinger.org
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