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Gólya egy műanyag zacskóban Spanyolországban  
Beatriz Martinez-Garcia nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal 

igazgatója 

Egy kép többet ér ezer szónál, tartja a mondás. Nemrégiben 

fotókiállítást rendeztek az ENSZ-ben “A bolygónk vagy a műanyag” címmel a 

National Geographic Society rendezésében. John Cancalosi fotója olyan nagy 

hatással volt rám, hogy szeretnék róla mesélni egy kicsit.  

A fénykép egy gólyát ábrázol, amelyet egy műanyag zacskó foglyul ejtett. El 

tudjátok ezt képelni? Ez a szöveg állt a fotó mellett: “A műanyag zacskó a 

természetet fenyegető egyik leggyakoribb egyszer használatos és halálos 

veszély. Egy trillió műanyag zacskót használunk évente világszerte.” 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja, az UNEP szerint 127 tagország rendelkezik valamilyen jogi 

szabályozással a műanyag zacskók használatára vonatkozóan. 91 tagországban tiltják vagy korlátozzák a 

műanyag zacskók gyártását, behozatalát, és forgalmazását.  

Szomorú, hogy a szigorú jogi szabályozás mellett még mindig óriási problémát jelent a műanyag zacskók 

által okozott környezetszennyezés. Ahogy néztem a fotót, nyilvánvalóvá vált, miért került a műanyag 

zacskó csapdájába a gólya.  

Sok kérdés fogalmazódott meg bennem: Honnét került oda az a zacskó? Miért használunk még mindig 

műanyag zacskókat, ha ez az eredménye? Mennyi műanyag zacskót használok naponta? Mit kezdünk a 

“használt” műanyag zacskókkal?  Van-e rá egyáltalán szükségünk? 

Egy kép többet mond ezer szónál. Erre a linkre kattintva lehet megtekinteni a fotót online. Vajon tudunk-

e új párbeszédet kezdeményezni a műanyag zacskók használatáról? Beszélgessetek erről a közösségben, 

a családban, a barátokkal és a kollégákkal.  

Mik az alternatíváink? 

További információk: www.unesco.org 

Nemzetközi Békenap: szeptember 21.  
Az idei Nemzetközi Békenap támája a 

“Klímaváltozás ellen a békéért,” a 13. 

Fenntartható fejlődési cél – Fellépés az 

éghajlatváltozás ellen, – amely azonnali 

cselekvésre szólít fel mindenkit az üvegház 

hatás csökkentése, és a klímaváltozással 

kapcsolatos széles körű tájékoztatás 

érdekében.   #peaceday  #climateaction 

“El tudjuk érni a céljainkat, 

de ehhez döntésekre, 

politikai akaratra, és 

átformáló szabályozásra 

van szükség, hogy 

békében élhessünk a 

saját klímánkkal.” 

– António Guterres, főtitkár 

2019. május 15. 

https://www.nationalgeographic.com/environment/planetorplastic/
https://news.nationalgeographic.com/2016/03/060315-storks-food-animals-science-urban-food/
https://www.un.org/en/events/peaceday/
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A 2019. évi SEDOS szeminárium grafikája 

SEDOS szeminárium: “Misszió egy pluralista világban”  
Kathy Schmittgens nővér, Nemzetköti Shalom koordinátor 

Misszió egy pluralista világban – ez volt az idei 

SEDOS (Dokumentációs szolgálat és a globális 

misszió tanulmányozása) szeminárium témája, 

amelyet április 28. és május 2. között rendeztek meg 

az olaszországi Ariccia-ban. Szó esett a különböző 

vallások közötti dialógusról.  Minden nap más vallás 

állt a középpontban – zsidó, iszlám és buddhizmus – 

ahol a nyitó előadást az adott vallás egy képviselője 

tartotta, majd következett egy misszionárius, aki 

dialógust folytatott az adott vallással, végül egy 

előadás következett a dialógusról. 

“Semmi sem olyan félrevezető, mintha egyik vallás 

fogalmait lefordítjuk egy másik valláséra” (Jacques Bacot 1877-1965). Megvizsgáltuk, hogyan 

értelmezik az egyes vallások az “igazság”, a “szabadság” és a “jótékonyság” fogalmát.   

Négy nővérünk vett részt a szemináriumon, (balról jobbra) Antoinette Cornelius, Kathy Schmittgens, 

Dominica Sento, és Maria-Theresia Knippschild, akiket nagyban gazdagított ez az élmény. 

Dominica nővér: Iskolanővérként jelenleg a Kyoto-i Notre Dame Egyetemen teljesítek szolgálatot. Nap, 

mint nap sok hallgató fordul meg nálunk, többségük nem keresztény. Meghallgatom őket, és segítek, ha 

szükség van rá. Miután hazaértem a SEDOS szemináriumról, úgy érzem, sokkal nyitottabb szívvel tudom 

őket elfogadni. 

Antoinette nővér: Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem a SEDOS szemináriumon, ahol 

találkozhattam más kongregációk, nemzetek, kultúrák képviselőivel, férfiakkal és nőkkel. 

A dialógus kulcsa a folyamat iránti Nyitottság és a valós érdeklődés. A Tisztelet azt jelenti, hogy 

tisztelettel és alázattal közelítünk egymás felé, hiszen nincs nálunk az abszolút igazság, csak az igazság 

egy darabja. 

Empátia – együttérzés a másikkal, a másikért – amikor belelépsz a másik cipőjébe, és megpróbálod az ő 

szemével látni a világot. Lehet, hogy a cipő éppen kicsi vagy nagy rád, mégis felveszed, hogy együtt tudj 

érezni a másikkal. 

Maria-Theresia nővér: Számomra nagyon megindító volt az idei SEDOS szeminárium, amelyre a 

szerzetestársaim különböző közösségekből, országokból és kultúrákból érkeztek. Nyitó előadásában, 

mely a „Misszió, mint vallások közötti dialógus” címet viselte, Kathleen McGarvey nővér, OLA, azt a 

kérdést fogalmazta meg, hogy a vallások közötti dialógust értelmezhetjük-e a misszió útjaként, vagy a 

missziót vallások közötti dialógusként. Bármelyik irányba is indulunk el, az alapvető kérdés így hangzik: 

“Hívő emberként, keresztényként vagy muzulmánként, férfiként vagy nőként arra kaptunk hívást, hogy 

megnyíljunk, és egymás ajándékai legyünk, amelyben és 

amelyen keresztül Isten misztériuma, Isten igéje, és az 

emberiség misztériuma folyamatosan megmutatkozik.” A 

nyitottságnak ezen az attitűdjén keresztül válik 

lehetségessé a (vallások közötti) dialógus.”  

Iskolanővérként ehhez annyit teszek hozzá, hogy olvassuk 

és éljük a Szeretet mindent odaad gondolatait, amelyek 

segítenek a vallások közötti dialógus megélésében.        

(L. a szeminárium előadásai itt: SEDOS Bulletin Vol. 51, 

Num.5/6) 

https://sedosmission.org/upcoming-sedos-residential-seminar-2019/
https://sedosmission.org/
https://sedosmission.org/bulletin/current-issue/?issue=v51n5-6
https://sedosmission.org/bulletin/current-issue/?issue=v51n5-6
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Laudato Si’ a mindennapokban 
Kathy Schmittgens nővér, Nemzetközi Shalom koordinátor 

Május 15-én, a JPIC által szervezett rendezvényen, Rómában előadást tartott 

Fr. Joshtrom Kureethadam, SDB, a Dikasztérium az Átfogó Emberi 

Fejlődés Szolgálatában (DPIHD) ökológiai és teremtésvédelmi 

koordinátora. 

A dikasztérium első és legfontosabb küldetése a Laudato Si’ széles 

körben való megismertetése és megvalósítása, így többek között a 

„Teremtésvédelem Hete” életre keltése, egy hiteles Teremtésvédelmi 

Teológia megismertetése, az ökológiai nevelés megvalósítása különböző 

szinteken, és a teremtésvédelemért aktívan cselekvőkkel való 

együttműködés.   

Szeretnének munkacsoportokat létrehozni a Laudato Si’ egyes témáiban, 

így az átfogó ökológia és az átfogó emberi fejlődés, a közjó fogalma, a 

fenntartható fejlesztési célok, a fiatalok, a közös otthonunk védelme, az 

őslakos közösségek és az alapvető emberi jogok terén is. 

Konkrét akciótervek szolgálják a megújuló energiára való átállást, a szemét és a műanyag használatának 

visszaszorítását. Céljuk, hogy a Vatikán teljesen szénsemlegessé váljon. A legizgalmasabb tervek a 

Laudato Si’ 2020 címet kapták.   

Külön terveket dolgoztak ki a Béke Világnapjára, a Böjti Időszakra, a Víz Világnapjára. „Ferenc 

közgazdaságtana” címmel tanácskozást szerveznek Assisiben, és “Villaggio per la Terra” címmel egy 

hetes ünnepségsorozatot tartanak a Föld Napjához kapcsolódóan.  

A teremtésvédelem hetén nyílik meg a Laudato Si’ Élő Kápolna, egy művészi installáció növényekből 

és egyéb természetes anyagokból az Assisiben található Porziuncola kápolna mintájára. A kápolna a 

Laudato Si’ tárgyi megtestesülése, „zarándokként” körbeutazza majd a világot, és első állomása 

Assisiben lesz. Számunka azonban az a fontos, hogy mi magunk mit teszünk a Laudato Si’ széles körben 

való megismertetéséért, és adjuk tovább az üzenetet, hogy sürgősen tennünk kell azért, hogy a 

bolygónkat meg tudjuk őrizni a jövő generációinak! 

További információk: “1.5 degrees celsius: a physical, moral and theological threshold” (08 October 2018, 

THE TABLET)  

A nők helyzetét vizsgáló ENSZ bizottság 
 

 

 

 

Eileen Reilly nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal igazgatója 

Egy 5 nővérből és 19 magyar, brazil és amerikai diákokból és munkatársakból álló csapat képviselte az 

SSND-t az ENSZ nők helyzetét vizsgáló bizottságának 63. ülésszakán. A Notre Dame of Maryland 

Egyetem mellett amerikai, magyar és brazil középiskolákból érkeztek diákok és munkatársak.    

Az egyhetes program lehetőséget adott a téma átfogó feldolgozására: szó volt a társadalmi védőháló 

erősítéséről a nők és a lányok szerepvállalása érdekében, valamint a nemek közötti egyenlőség 

elősegítéséről is. További információk a kongregáció honlapján: (https://gerhardinger.org): Ministry > 

UN-NGO > SSND at CSW63 

http://www.humandevelopment.va/en.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.thetablet.co.uk/blogs/1/1190/1-5-degrees-celsius-a-physical-moral-and-theological-threshold
https://gerhardinger.org/united-nations-commission-on-the-status-of-women-csw63/
https://gerhardinger.org/united-nations-commission-on-the-status-of-women-csw63/
http://www.unwomen.org/en/csw/csw63-2019


Shalom / ENSZ-NGO Hírlevél, 2019. augusztus  4. oldal/4 

Bennszülöttek vagyunk 

AZ AMAZONAS SEGÍTSÉGÉRT KIÁLT!   
Beatriz Martinez-Garcia nővér, az SSND ENSZ-NGO Hivatal igazgatója 

“Az emberiség még nem veszítette el azt a képességét, hogy együttműködjünk 

közös otthonunk építésében.”  – Ferenc pápa 

A fenti idézet jól összefoglalja a gondolataimat, amelyek az ENSZ Őslakos Népek 

Állandó Tanácsadó Testületének (UNPFII) áprilisban megrendezett 18. ülésszakán 

fogalmazódtak meg bennem. Sok előadás szólt az Amazonasról: “Milyen hatásal 

van az Amazonas a bolygónkra?” Az ülésszak végére sok mindent megtudtam, 

például azt, hogy az Amazonas 390 különböző közösségnek ad otthont, mind-

mind önálló kultúrával; a folyó menti erdők szolgáltatják a világ 

oxigéntermelésének 20 százalékát és a világ legkiterjedtebb biodiverzitásával rendelkeznek.  De ami a 

legfontosabb, a természeti kincseket kitermelő iparágak és egyéb infrastruktúrális projektek 

veszélyeztetik az erdők természeti és kulturális örökségét. Mi, Boldogasszony Iskolanővérek, az 

Amazonas mentén elhelyezkedő kilenc ország közül kettőben – Brazíliában és Peruban – is teljesítünk 

szolgálatot.  

Rá kellett döbbennem, hogy az Amazonas nemcsak egy földrajzi név a térképen, a jövője meghatározza a 

bolygónk sorsát is. Amikor bármi vagy bárki visszaél  az Amazonas természeti kincseivel vagy az ott élő 

emberekkel, az dominó hatást indít el a bolygónkon. Ezért az Amazonas segítségért kiált. Hogyan lehet 

hangja egy földrajzi helynek? 

A hang két embertől származik, akik ismerik, szeretik, és értik az Amazonast, hiszen ott élnek. Jair Reis 

így fogalmazott: “Az Amazonas a pusztítás és a rombolás miatt kiált segítségért. Nagyon nehéz ott az 

élet, mert elpusztítják a földjeinket, és elveszik tőlünk.” Justino Rezende, SDB, PhD, aki őslakos pap, így 

fogalmazott: “Sokan haldokolnak, nemcsak fizikailag, hanem lélekben is, mert mélyen 

összekapcsolódtak az Anyatermészettel. Ha az Amazonas meghal, meghalnak ők is.” Az Amazonas 

hangjaként így fejezte be az előadását: “Ha hallod az Amazonas hangját, add tovább, hogy mindenkihez 

eljusson.” Meghallottam a hangot, és továbbadom nektek ezeket a gondolatokat. Ha elolvastad, légy te is 

az Amazonas hangja, és kiálts te is az ÉLETÉRT! 

További információk: GreenPeace: Amazon Rain Forest   és The Synod of Bishops for the Pan-Amazon 

Region.     

Üzenet Eileen Reilly nővértől 
Július 1-jén, miután 9 csodálatos évet töltöttem az SSND 

ENSZ-NGO Hivatal vezetőjeként, befejeztem a 

szolgálatomat. Beatriz Martinez-Garcia nővér (CP) vette át a 

hivatal irányítását.  Hálás vagyok ezért a lehetőségért, és 

azért hogy ilyen sok nővért ismerhettem meg a 

kongregációnkban.  Reményt adtok nekem a jövőnkért, 

amikor részt vesztek a Világ Békenaphoz hasonló ENSZ 

rendezvényeken, amikor vendégül láttok az otthonotokban 

és a szolgálatotokban, és amikor a diákjaitokkal együtt részt 

vesztek az ENSZ rendezvényein. Köszönöm nektek a 

támogatást és a bátorítást, amellyel a Hivatalt a jövőben 

irányító Beatriz nővért is segíteni fogjátok.   

A Shalom/ENSZ-NGO Hírlevél évente háromszor jelenik meg az SSND gondozásában: 

via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/18-2.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/18-2.html
https://www.greenpeace.org/usa/forests/amazon-rainforest/
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en.html

