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V skrbi za stvarstvo lahko kot orodje
of God ...
Boga sodelujemoinstruments
vsi.
each with their own culture
					Laudato
Si’, 14
and experience,

Laudato Si, #14

Za skrb do vsega

sestra Roxanne Schares,
generalna predstojnica

Zaradi svetovne krize, ki jo je
povzročila pandemija Covid-19,
leto 2020 ne bo zlahka pozabljeno.
Še naprej si prizadevamo za
obnovitev in varovanje našega
zdravja, sredstev za preživetje,
naše
blaginje.
Z
izkušnjo
pandemije smo postali bolj
ozaveščeni o spletu življenja, v
katerem obstajamo in kako zelo
smo vsi ranljivi, medsebojno
povezani in soodvisni.
Zavedamo se, da se »v bolnem
svetu ne moremo pretvarjati, da
smo zdravi. Rane, zadane naši
materi zemlji, so rane, ki krvavijo
tudi v nas« (papež Frančišek,
Pismo predsedniku Kolumbije,
Svetovni dan okolja, 5. junij 2020).
Če sprejmemo resnico o našem
skupnem zdravju, naši skupni
človečnosti in domu, nas to sili k
preroškemu delovanju, usmerjenemu v življenje, z novo vizijo, ki
bo zajemala vse vidike globalne
krize in naše svetovne resničnosti
(prim. Laudato Si’, 137).
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Letošnja
posebna
obletnica
Laudato Si’ od 24. maja 2020 do
24. maja 2021 je še posebej
pomembna v teh časih, saj nam
ponuja priložnost, da sedanje
trpljenje in boj spremenimo v nov
način skupnega življenja. Kliče nas
k celostni ekologiji in k oblikovanju
nove paradigme, novega modela,
ki temelji na vezeh občestvenosti,
sočutne skrbi in solidarnosti,
na miru in trajnosti. Dejansko
je pred nami možnost resnične
izkušnje Kairos-a, trenutka milosti
in »jubileja« za zemljo in vse
človeštvo, za vse stvarstvo.
Skrb za zemljo, naš skupni dom,
in za vse človeštvo in celotno
stvarstvo je del življenja evangelija.
Vsakdo ima svojo vlogo. Vsi
darovi, talenti in dejanja, ne glede
na to, kako velika ali majhna so,
so koristna in potrebna. V tej
številki In Mission vidimo, kako
se Šolske sestre de Notre Dame
v različnih državah vključujejo v
izobraževanje in zagovorništvo,
v sodelovanje in partnerstvo z
drugimi za dostojanstvo življenja
in skrb za vse stvarstvo (prim.
Usmeritev, Ljubezen daje vse). Ti
konkretni izrazi ljubezni in skrbi
pomagajo ustvarjati prihodnost z
upanjem.

Naša vera v Boga in naša ljubezen
do Boga morata biti uresničena v
našem življenju, to je, prevedena
v življenje in dejanje. Ljubeči Bog
zahteva, da sodelujemo v Božjem
življenju, da ljubimo in skrbimo za
vse, kar Bog ljubi, za vse, kar je
ustvaril.

In Mission 2020
Publication of the
School Sisters of Notre Dame
Generalate, Rome, Italy
gerhardinger.org
Province of Latin America and
the Caribbean (ALC)
provinciaalc.org
Province of Africa (AF)
ssnd.org/africa
Atlantic-Midwest Province
(AM)
atlanticmidwest.org
Central Pacific Province (CP)
ssndcentralpacific.org
AF, AM, CP Collaborative site
ssnd.org
Bavarian Province (BY)
schulschwestern.de
Hungarian Province (MG)
iskolanoverek.hu
Province of Austria-Italy
(ÖR-IT) including the
Czechoslovakian Province
(CE)
ssnd-austria.org
skolskesestry.cz
Polish Province (PO)
ssnd.pl
Slovenian Province (SI)
notredamke.rkc.si
Izdajatelj: sestra Linda Marie Bos

Hvaležni smo sestram in
kolegom laikom, ki so napisali
članke, delili fotografije,
prevedli iz izvirnih jezikov v
angleščino in iz angleščine v
vse jezike provinc.
Hvala!

Prevzemanje odgovornosti za zemljo
sestra Helen Galadima (AF, Gana)

Ob razmišljanju o temi zagovarjanja stvarstva
Šolske sestre de Notre Dame hitro spoznajo, da
je to klic k skrbi za Božje stvarstvo. Biti moramo
zagovorniki in javni govorci, ki podpirajo idejo ali
neko dejanje, ki je središče našega poslanstva,
hkrati pa pomagajo drugim, da živijo svoja
prepričanja. Zagovarjamo z zgledom.
Kot zagovornice stvarstva številne afriške sestre
obstanejo s težkimi mislimi in srcem, ko vidijo
očitno sekanje dreves, ne da bi posadili sadike
na njihovo mesto. Obujajo spomine na sprehode
z njihovimi starši in starimi starši po obsežnih
gozdnatih območjih. V mladosti so imeli drva za
kurjavo in za jed svežo hrano, brez strahu pred
herbicidi in pesticidi. Kako bi bilo sedaj mogoče
sestram biti zagovornice zemlje s partnerstvom z
drugimi?
Mnoge sestre poskušajo naslednjo generacijo
učiti ekološke prakse iz preteklosti. V srednji šoli
v Gambiji vsaka učenka prvi dan sprejema dobi
kvadratni meter zemlje in sadike. Prvo leto bo
morda gojila kodrolistni ohrovt, naslednje leto bo
morda paradižnik; tretje in zadnje akademsko leto
pa morda čebulo. Učijo jih, kako gojiti pridelke na

Sestra Ejura Elizabeth Michael in sestra
Maryanne Ekam z učenkami na njihovem
šolskem vrtu
foto: sestra Carolyn Anyega

način, ki spoštuje okolje in hkrati koristi družbi.
Pa še to: študentje so ocenjeni po svojem delu

Nekatere pridelke uporabijo za obroke v šoli,
del pa prodajo, da pomagajo za hrano družinam
z nizkimi dohodki. Dobiček je v pomoč tudi
pri financiranju šole. Starši so zadovoljni, ker
vidijo, da se njihovi otroci učijo sprejemati
odgovornost za zemljo in drug za drugega.

Moje mesto brez elektronskih in električnih odpadkov
Besedilo in foto: sestra M. Chiara Burzyńska (PO, Poljska)

Vprašajte Šolske sestre de Notre Dame na
Poljskem, kaj je v središču njihovega vzgojnega poslanstva, in opozorile bodo na »njihove
naloge znotraj stvarstva, njihove dolžnosti do
narave in do Stvarnika kot na sestavni del
njihove vere« (Laudato Si’, 64). Zato iščejo
načine, kako bi otroke in njihove družine spodbujale in motivirale za dejanja, ki pozitivno vplivajo na okolje. Verjamejo, da morejo majhna
dejanja oblikovati stil življenja

Dve toni elektronskih in električnih odpadkov

nadaljevanje na strani 4
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Vzgoja in življenje vrednot Shalom-a
sestra M. Yvonne Nosal (ALC, Peru)

Naš Shalom center v Lomas Altas, Jicamarca
v Limi v Peruju, so uresničene sanje. Postal
je resničnost ob podpori Fonda za apostolat
naše kongregacije. Naš center je varen
prostor, kamor prihajajo otroci v ponedeljek,
sredo in petek popoldne, da se srečajo in
uživajo v različnih igrah in aktivnostih.
Še pomembneje pa je, da imajo priložnost
spoznati in živeti vrednote Shalom-a, to je, biti
v dobrem odnosu s samim seboj, z drugimi,
z Bogom in z vsem stvarstvom. V januarju in
februarju, ko v šoli ni pouka, otroci uživajo v
sodelovanju pri »ustvarjalnih počitnicah«, kot
so vaje, igre, taichi, recikliranje in ustvarjanje
mandale.
Lani smo razmišljali o nekaterih vidikih
enciklike Laudato Si’ papeža Frančiška.
Razpravljali smo o spoštovanju drug drugega
in upoštevanja običajev/kulture prvotnih
(avtohtonih) kultur. Na naši posesti smo
skupaj delali in skrbeli za raznolikost dreves,
visoke rastline kaktusa in drugo rastlinje.
Otroke tudi spodbujamo, da začnejo skrbeti
za drevesa v svojih domovih. Vse dejavnosti
pomagajo otrokom razumeti, da so skrbniki
zemlje Laudato Si’

V zadnjem času smo govorili o apostolski
spodbudi Querida Amazonia, v kateri papež
Frančišek imenuje svoje štiri sanje za zemljo
(spoštovanje pravic revnih, ohranjanje njenih
značilnih kultur, ohranjanje njene naravne lepote in dati cerkveni skupnosti nove obraze
z amazonskimi potezami). Te sanje dajejo
otrokom večji občutek za njihovo edinstveno
identiteto in odgovornost, da skrbijo za svoj
dom.

.

Otroci pri promociji vrednot Shaloma zalivajo in skrbijo za
rastline na našem vrtu.
foto: Estela Olivares

. . . Moje mesto brez elektronskih in električnih odpadkov
Sestre se zavedajo, da »krajevni posamezniki in
skupine lahko prinesejo spremembo. V učencih
lahko privzgojijo večjo odgovornost, močan čut
za skupnost, pripravljenost za zaščito drugih in
veliko ustvarjalnost, srčno ljubezen do zemlje«
(Laudato Si’, 179).
Primer tega se je zgodil v letu 2019. Sestre
in otroci iz otroškega vrtca v Katovicah so
sodelovali v nacionalnem projektu “Tęcza”
(Mavrica), imenovanem »Moje mesto brez
elektronskih in električnih odpadkov«. Starši
otrok, njihovi prijatelji, mladi iz ene od srednjih
šol in ljudje iz okolice so dvakrat med tem
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dogodkom zbirali elektronske in električne
odpadke. Ko so preverili zbrano količino, so
imeli na zadnji verandi vrtca shranjenih dve
toni odpadkov.
Zahvaljujoč temu združenemu prizadevanju je
vrtec dobil točke, ki jih je mogoče zamenjati za
učne pripomočke. Mnogi ljudje so bili hvaležni,
da so mogli na tak način podpreti otroški vrtec.
Še pomembneje pa je, da je bila ta zbirka
priložnost za spodbujanje okolju prijaznih
stališč in skupnih dejanj v našem lokalnem
okolju.

Zagotavljanje dostopa do vode, ki rešuje življenje
Caelie Haines (AM, ZDA)

Provinca Atlantic-Midwest (AM) se je v eni od
štirih obveznosti zavzela za pravico, da imajo
vsi ljudje dostop do čiste vode. To je še posebej
pomembno med pandemijo, ko bi dostop do vode
in mila lahko pomenil razliko med življenjem in
smrtjo
Provinca AM je s partnerstvom Beyond
Borders (Onkraj meja) dosegla velik uspeh pri
izboljšanju življenja v vasi Lagonov na Haitiju,
kjer pomanjkanje tekoče vode sili prebivalce k
vsakodnevnim težkim potom za zbiranje čiste
vode za kuhanje, čiščenje, higieno in zalivanje
vrtov. Podnebne spremembe ogrožajo njihove

Uživanje v daru varne vode
Foto: Beyond Borders )

vodne vire in njihove pridelke, kar ima za posledico
negotovost in lakoto. To partnerstvo izboljša te

razmere s tem, da prebivalcem zagotavlja
sisteme za zajemanje vode. V zabojnike
za shranjevanje zbirajo deževnico, ki se
lahko uporablja za hidracijo, higieno in
vrtnarjenje. S pridelavo zelenjave dobijo
prebivalci vir dohodka in izboljšajo prehrano
in zdravje svojih družin.
Sestre in sodelavci so se navdušeno
odzvali in v svojih domovih in v apostolatu
organizirali zbiranje sredstev za te sisteme
zajemanja. Sponzorirani apostolati dajejo
tudi svoj prispevek s kozarci “Change for
Haiti” (»Drobiž za Haiti«),
ki so bili narejeni za
zbiranje drobiža. Tematski
dnevi v šolah zagotavljajo
priložnosti za učenje o
vodi, ko učenci sodelujejo
v zabavnih dejavnostih,
medtem ko dosegajo druge.
Zaradi
velikodušnosti
študentov in donatorjev
province ima zdaj 120
družin sisteme zajetja, ki
jim omogočajo dostop do
vode, ki spremeni življenje.
Poleg tega se provinca
ukvarja z izobraževanjem in
zagovarjanjem duhovnosti
in življenjske moči vode
po vsem svetu in kako jo zaščititi.
Zavzemajo se za spremembe, kot
je odstranjevanje vode iz plastenk in
slamic ter druge plastike, ki onesnažujejo
vodo zemlje in ogrožajo življenje, ki je od
nje odvisno.
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Odgovorno živeti za stvarstvo
sestra Manuela Ranzinger (BY, Nemčija)

Marca 2017 sta Bavarska provinca Šolskih sester de Notre Dame in Center za okolje in
kulturo (ZUK) iz Benediktbeuerna v Nemčiji sklenila sporazum o sodelovanju z naslovom:
»Odgovorno živeti za stvarstvo«. Ta partnerja sta se zavezala, da bosta spodbujala
celostno ekologijo, kot jo podpira papež Frančišek. Štiri naše izobraževalne ustanove so se
zavezale, da bodo v obdobju dveh do treh let z otroki izvajale projekte, ki odražajo ta celostni
pristop. Kot drugi udeleženci so vključeni učitelji, starši in zaposleni v Benediktbeuernu.
sestra Maria Theresia Knippschild

Podjetja v sosednjih mestih, župani in
ljudje, povezani z našo strukturo, so
sponzorirali ta dogodek. Kljub nalivu je bil
to obetajoč začetek, ki so mu sledili števili
drugi projekti

sestra Manuela Ranzinger z
otroki na vrtu

fotos : Gelebte Schöpfungsverantwortung

Sodelujoča ustanova je vrtec St. Theresia
iz Geisenfelda v Nemčiji. Sestra Manuela
Ranzinger, vodja vrtca in pedagoški vodja
vrtca St. Theresia, razlaga projekt.

A lo largo del año, observamos conscientemente los cambios en la naturaleza con los niños y las niñas. Nuestros
estudiantes han aprendido muchas
cosas. Aprendieron cómo la naturaleza
puede ayudarse a sí misma y qué alternativas existen para el control químico
de plagas en el jardín. Descubrieron lo que
significa plantar algo y responsabilizarse de
ello. Aprendieron cómo podemos vivir en un
mundo ambientalmente sostenible. Todos
aprendimos que juntos podemos mantenernos
saludables, descubrir y proteger la Tierra.

Skozi vse leto smo z otroki zavestno
opazovali spremembe v naravi. Naši otroci
so se naučili marsičesa. Naučili so se,
kako si more narava sama pomagati in
kakšne so drugačne možnosti kemičnemu
zatiranju škodljivcev na vrtu. Ugotovili
so, kaj pomeni nekaj posaditi in prevzeti
odgovornost za to. Spoznali so, da moremo
živeti v trajnostnem svetu za okolje. Vsi smo
se naučili, da moremo skupaj ostati zdravi,
odkrivati in ščititi zemljo.
Projekt je začel s kampanjo sajenja na
vrtu, kjer so družine otrok iz vrtca ob ograji
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Raziskovanje tega, kaj živi v naši vodi

Poleti 2015. samo nekaj tednov po razglasitvi
Laudato Si’, je mreža Shalom izvedla svoj
prvi seminar, v katerem so sodelovali vsi
kontakti za Shalom. Kardinal Peter Turkson
je bil eden naših glavnih predavateljev. Ker je
bil eden glavnih avtorjev dokumenta, smo bili
privilegirani, da smo iz prve roke slišali o izvoru
in upanjih tega papeškega pisma.
Maja letos smo praznovali peto obletnico
dokumenta Laudato Si” Njegovo sporočilo je
danes še bolj kritično, kot je bilo pred petimi leti.
Vatikanski dikasterij (urad) za celostni človeški
razvoj je za čas od 16. do 24. maja razglasil
teden Laudato Si’ Če bi bilo to običajno leto, bi
lahko praznovali po ulicah Rima in posebej na
Trgu sv. Petra, toda leto 2020 ni tipično.
Praznovati smo morali virtualno, preko spletnih
webinarjev. Naša skupnost v generalatu je
imela edinstveno priložnost, da izkoristi ta teden
za lastno preučitev kritičnih sporočil enciklike.
Vsak večer smo se srečevale in si ogledale

sestra Dorothy Enang in sestra Zipporah
Marigwa pomagata pri sajenju drevesa
foto: sestra Linda Marie Bos

poglavja enciklike skozi pesem, PowerPoints
in video predstavitve. Te predstavitve so
bile dolge le 20 minut, vendar so dale dovolj
gradiva za nadaljnji osebni razmislek.
Imele smo tudi priložnost podpisati Laudato
Si’ Pledge (Laudato Si’ zaobljubo). To je
preprosta zaobljuba, in se zavzemali da delali
tri stvari: molili za stvarstvo in z njim, živeli bolj
preprosto in se zavzemali za zaščito našega
skupnega doma. Obljuba je opomin nam
vsem, da je skrb za stvarstvo sama po sebi
slavljenje Stvarnika.

Laudato Si’ zaobljuba

Kot vidno znamenje, da smo preživele teden
dni v učenju in molitvi, smo kot del Večernic
zadaj za kapelo posadile drevo. Tla smo
blagoslovile s »pitno daritvijo, izlivanjem«
(»pouring libation«), ki je v Afriki običajen način,
da se spomnimo vseh, ki so šli pred nami.
Molile smo, da bi tudi prihodnje generacije
mogle uživati v Božjem stvarstvu.
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Raba daru ostrośke radovednosti
Sabine Velikovsky (ÖR-IT, Avstrija)

Zasebna ljudska šola v Kritzendorfu v Avstriji je
del Šolske zveze SSND v Avstriji. Šola poudarja
pozitivno razmišljanje, ki je osredotočeno na
hvaležnosti, strpnosti in spoštovanju ljudi, živali in
okolja. Ta akademska vizija je navdihnila enega
od staršev, ki je strokovnjakinja za vrtnarjenje,
da je poskusila nov pristop do privzgojitve te
vizije. Na nekaj metrih zemlje je ustvarila projekt
šolskega vrta. S pomočjo sester in drugih staršev
je zdaj vrt velik več kot tri tisoč kvadratnih metrov.
S to izkušnjo vrtnarjenja je 200 študentov
spoznalo marketinške in vrtnarske veščine,
znanstveno spoznanje, delo in potrpljenje, kar
je potrebno za gojenje zelenjave, sadja, cvetja
in zelišč. Skupno delo in delitev odgovornosti
pripelje učence do tega, da vzljubijo kuhanje in
pokušanje rezultatov njihovega prizadevanja.
Ta projekt je zelo raznolik. Vključuje osem
visokih gred za zelenjavo. Imajo žive meje malin
in parcele za krompir in buče. Videti je mogoče
tudi čudovite cvetlične gredice, sadno drevje in
zelo farmacevtski vrt.
Dvakrat letno starši in učitelji naredijo načrt
in določijo, katera področja bodo dodeljena
posameznim razredom. Takoj ko je mogoče,

prinesejo sadike v razrede in od marca naprej se
male skupine menjavajo po svojem razrednem
vrtu v skrbi zanj.
Ker je sezonska letina najbolj pomembna za
otroke, se goji zelenjava, ki je najbolj primerna
za takojšnjo porabo. Na letnem poletnem
festivalu so naprodaj tudi domači izdelki, kot so
jušne mešanice in vrečke sivke. Leto vrtnarjenja
se konča s
pobiranjem
krompirja, z
udeležbo na
festivalih buč, s
peko jabolčnega
zavitka in kar
je najbolje,
s kuhanjem
marmelade.
Šolske sestre de
Unsplash: Bill Oxford
Notre Dame, ki
delajo v zasebni
ljudski šoli, poučujejo s tem, da so živi zgledi
spoštovanja stvarstva in spoštovanja darov in
talentov vseh. Sestre delujejo tako, da prebudijo
otrokovo radovednost in v njih ustvarijo navade
trajnostnega življenja in spoštovanja do darov
Zemlje.

Vse je medsebojno povezano
sestra Beatriz Martinez-Garcia, direktorica UN-NGO

Februarja lani je bilo prvič v zgodovini Združenih
narodov brezdomstvo glavna tema Komisije
za socialni razvoj. Delovna skupina NGO za
končanje brezdomstva in Odbor za socialni
razvoj sta si močno prizadevala za ozaveščanje
držav članic in drugih zainteresiranih strani
o tem, da je stanovanje človekova pravica,
brezdomstvo pa svetovni problem. Po podatkih
UN-Habitata je na svetu 1,6 milijarde ljudi, ki so
brezdomci.

Brezdomstvo ne vpliva samo na finančno revne,
»tudi velik del družbe se srečuje z vrsto težav na
poti do lastnega doma. Lastna hiša je zelo
pomembna za človekovo dostojanstvo in za
razvoj družine« (Laudato Sí’, 152). Intimen odnos
med revnimi in krhkostjo planeta izraža
prepričanje, da je vse na svetu povezano.
Vsa človeška bitja so del narave. Kar počnemo v
prid ali proti naravi, vpliva na celotno
nadaljevanje na strani 9
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Z delom se učimo spoštovati zemljo
sestraTerezija Hostnik (SI, Slovenija)

V Sloveniji je skrb za stvarstvo pomemben del
izobraževalnega programa od otroškega vrtca
do univerze. Ekologija in spoštovanje zemlje
je v učnem načrtu kot del vseh predmetov.
Sestre to znanje poglabljamo, “ko izobražujejo,
zagovarjajo in ukrepajo v sodelovanju z drugimi
za dostojanstvo življenja in skrb za vse stvarstvo”
(gl. Akti generalnega kapitlja, Ljubezen daje
vse).
Ekologijo in spoštovanje zemlje skušamo živeti
tudi med poletnimi počitniškimi tedni, kjer lahko
Šolske sestre de Notre Dame sprejmemo dekleta
od 10. do 18. leta starosti. Dekleta žive štiri do
šest dni v skupnosti pri sestrah. Skupaj molimo
in se pogovarjamo o svojem odnosu z Bogom,
z bližnjim in z naravo. Vsak dan razmišljamo ob
svetopisemski zgodbi o stvarjenju, razglabljamo
o besedilu iz Laudato Sí’’, in delijo svoje poglede
o medsebojni povezanosti vode, rastlin, živali in
človeka, ki so vsi del neizmernega vesolja.
Preko različnih delavnic dekleta iz rabljenega
materiala izdelajo uporabne predmete in se
učijo spoštovanja do darov zemlje.
V kuharski delavnici skupina štirih deklet skupaj
s sestro Cirilo Hostnik pripravi hrano za celotno
skupnost. Uživajo, ko se učijo, kako uporabiti
zelenjavo z vrta, pripraviti zdrave obroke in
načrtovati obroke tudi za tiste med njimi s
posebno dieto. Udeleženke se naučijo ceniti in
biti odgovorne pri uživanju hrane, četudi je nekaj
novega za njih.
Popoldan in ob večerih je čas za sprehode v
bližnji gozd ali park, kjer opazujemo mnoge
živali in rastline ali v tišini razmišljamo ob

Slapovi za tiho razmišljanje
Foto: sestra Martina Radež

veličastnih slapovih. Na sprehodih imajo posebne
naloge: na primer, v gozdu izberejo drevo, ki se
jim zdi posebno in ga narišejo. Zvečer podelijo
zgodbo o drevesu z drugimi dekleti.
V šiviljski delavnici jim sestre pokažemo, kako
lahko iz ostankov blaga izdelajo nahrbtnike. V
drugi delavnici se naučijo, kako iz tesno zvitega
časopisnega papirja splesti škatle ali košarice. Obe
dejavnosti so za njih spodbuda, da ne zametujejo
Božjih darov.
Vsako leto znova pridejo dekleta na počitniški teden
in s seboj pripeljejo prijateljice. Všeč jim je preprost
način življenja, spoznavanje novih prijateljic in
učenje, kako uporabni so lahko tudi že rabljeni
materiali. Ob koncu vsakega počitniškega tedna
pridejo starši k zaključnemu praznovanju, kjer
dekleta predstavijo, kar so se v tem času naučile.

. . . Vse je medsebojno povezano
človeštvo (Laudato Sí’, 139); tako degradacija
okolja vpliva na kakovost življenja ljudi. Nekatere
človeške korenine ekološke krize, zaradi katere
mnogi naši bratje in sestre živijo na ulicah, so
v neselektivnem izkoriščanju naravnih virov.
Najbolj so prizadete podeželske skupnosti, kjer
naravne nesreče prisilijo ljudi, da se selijo znotraj
ali zunaj svojih držav.

Papež Frančišek poziva vse človeštvo k
ekološkemu spreobrnjenju, k preobrazbi srca
in uma. To je spreobrnitev za priznanje: »Različne stvari, hotene v njihovi lastni biti, odsevajo vsaka na svoj način žarek neskončne
Božje modrosti in dobrote« (Laudato Sí’, 69).
Ko torej spoštujemo dobroto vsakega bitja,
živimo v sozvočju z vsem stvarstvom.
Stran
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Za rast skupnosti
Trudy C. Hamilton (CP, ZDA)

Living Earth Center (LEC) v Our Lady of
Good Counsel v Mankato, Minnesota, ZDA je
sponzoriran apostolat Šolskih sester de Notre
Dame, ki vključuje široko mrežo vrtnarjev,
prostovoljcev in zagovornikov, ki si delijo skupno
zemljo, medtem ko gradijo odporno/prožno
skupnost, ki spoštuje medsebojno povezanost
vseh stvari in vrednost te žive zemlje.

Manifestacije tega so vidne v široki paleti
bogatih izobraževalnih in duhovnih programov,
kot tudi v izobraževanju zagovornikov in v
mrežnih (networking) predstavitvah. Imajo tudi
brezplačno knjižnico in prostor za vire, kar je
odprto za vse, ki uporabljajo LEC.

Vrt skupnosti je ena najbolj osupljivih značilnosti
tega prostora. V običajnem poletnem dnevu na
vrtovih skupnosti vrtnarji delajo, klepetajo in nudijo
podporo drug drugemu. Sestre se sprehodijo po
vrtovih, si ogledujejo svoje parcele in pomagajo,
kjer je potrebno.

»Danes imamo več kot sto vrtičkarjev,« je rekla
sestra Mary Tacheny, soustanoviteljica vrtov. »Ni
pomembno, kdo ste. Če želite parcelo, jo lahko
kupite za nizko ceno, ki ste jo pa oproščeni, če
si tega ne morete privoščiti. Ljudje pravijo, da
zaradi velikega števila raznolikih ljudi, ki prihajajo
na vrt, kakšen dan spominjajo na mini Združene
narode.« Tudi otroci imajo svoj lastni del vrta, kjer
skupaj delajo in se učijo, kako prepoznati,
gojiti in skrbeti za rastline.
»Koncept LEC v bistvu zagotavlja prostor
za rast v skupnosti, tako v dobesednem
kot v prenesenem pomenu,« je rekla
Laura Peterson, izvršna direktorica LEC.
»Ko imate zdrav ekosistem, najdete
raznolikost, enotnost in ljudi, ki delajo
skupaj pri ustvarjanju odporne skupnosti.
To pomeni, da gojite ne samo hrano,
ampak tudi dobre in prave medsebojne
odnose.«
Medtem ko vrtičkarji moda začnejo gojiti
paradižnik, sadje in zelenjavo, končajo z
gojenjem nečesa veliko večjega, z njimi
raste skupnost.

Vrtičkarji pri delu
Foto: sestra Mary Kay Ash
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Photo source: Living Earth Center, used with permission

Zemlja nas uči našo dediščino
Zsófi Katona (MG, Madžarska)

Sestre se zbirajo v Centru skupnosti »Aviary«
Foto: sestra Judit Lobmayer

Madžarska provinca Šolskih sester de Notre
Dame izvaja različne misijonske dejavnosti
v treh vaseh v vznožju Mátre, pokrajine na
Madžarskem, ki ji ekonomsko ne gre najbolje.
Ena od teh vasi je Markaz, kjer Center
skupnosti »Aviary« gosti kulturne in umetniške
programe in izobraževanje odraslih, prav
tako pa so tu tudi poletni tabori za otroke s
posebnimi potrebami. Pomemben in trajen
vidik pri zasnovi hiše je, da je večina pohištva
recikliranega ali ročno izdelanega, kar odraža
tradicionalno madžarsko ljudsko kulturo.
Zaradi
osredotočenosti
na
ohranjanje
madžarske kulture se je skupnost pridružila
pobudi »Varuh prihodnjih generacij« in dosegla
dogovor s Središčem rastlinske raznolikosti v
Tápiószele v prizadevanju za gojenje različnih
sort sadnih dreves, ki so že dolgo prisotne
v Karpatskem območju. Vrt v Markazu je
na parceli, ki je bila zakupljena od župnije.
To zemljišče je bilo že več let zapuščeno in
ni imelo ograje, ki bi drevesa zaščitila pred
divjadjo.

Prostovoljcem, vključno s člani župnijskega
sveta iz Markaza in s pomočjo nekaj plačanih
dnevnih delavcev je uspelo očistiti teren in
zorati zemljo. Postavili so začasno ograjo, ki
so jo kasneje zamenjali s trajno. Usposobljeni
prostovoljci skupaj s sestrami skrbijo za
mlado drevje. Čez nekaj let lahko upamo, da
bodo drevesa obrodila in tako ohranila sorte
dedičev za prihodnje generacije.
Vrtnarji so se odločili za uporabo metode,
imenovane globoko mulčenje. Ustvarili so
rastlinske grede s plastjo, ki je od 20 do 60
cm nad zemljo, kar jim omogoča, da gojijo
zelenjavo brez herbicidov in pesticidov. Zdelo
se je, da bo karantena zaradi pandemije
ustavila vse njihove načrte, pa so sestre
zapolnile to praznino. Tako je na primer sestra
Hedvig Gottfried začela gojiti paradižnik in
papriko, jih presadila in skrbela zanje. Druge
sestre so skrbele za mlada sadna drevesa.
Nauk tega podviga je, da so kot skupnost
skrbeli za zemljo, zemlja pa je udeležence
poučila o njihovi dediščini.
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Torej, kaj v se to pomeni?
Skozi vso to številko In Mission smo se ustavljale ob klicu papeža Frančiška, naj skrbimo za
dar stvarstva in ga cenimo

“Karolina”
kip izklesala sestra Marie
Henderson RSM

V svoji encikliki Laudato Si’ poudarja,
da skrb za stvarstvo pomeni več kot
izkoreninjenje onesnaženja. Izziva nas,
da gledamo na medsebojno povezanost
človeških institucij in celotno skupnost
stvarstva. Da bi to naredili, je treba ceniti
osebo kot celoto. Mati Terezija je bila
prepričana, da je treba vzgajati celotno
osebo, da bo dragocen del družbe. Leta
1875 je zapisala: »Vsi moramo odgovorno
ceniti Božje delo« (mati Terezija, 5025).

papež Frančišek

Predstavljajte si pogovore med tema dvema voditeljema…, eden iz 19. stoletja in eden od
danes. Kaj bi rekla drug drugemu in nam? In če bi se pridružili pogovoru, kaj bi rekli? Med
letom, posvečenim Laudato Si’, smo povabljeni, da si vzamemo čas za razmišljanje o skrbi
za naš skupni dom in se aktivno vključimo v sodelovanje pri tej skrbi.
Viri
Laudato Si’: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Laudato Si’ Pledge: https://livelaudatosi.org/
Querida Amazonia: http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_
exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_queridaamazonia.html
Laudato Si Year Resources:https://catholicclimatemovement.global;/laudato-siresources
Dikasterij
za
pospeševanje
celostnega človeškega razvoja
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