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Wezwanie do pogłębiania komunii
odbija się echem w sercach Sióstr
Szkolnych de Notre Dame na całym
świecie, „wszędzie - w każdym
miejscu, w każdym czasie, w każdej
sytuacji” (Jesteście Posłane, Konstytucja
9). W naszym dzisiejszym świecie
doświadczamy potrzeby jedności,
która obejmuje całą ludzkość i
całe stworzenie. Pandemia, która
nadal wywiera wpływ na nasze
życie, obnażyła nasze fałszywe
zabezpieczenia i otworzyła nas na
większą świadomość, że jesteśmy
wzajemnie powiązane, że jesteśmy
globalną wspólnotą (por. Fratelli Tutti, 7,
32).

Wyzwaniem jest „przyjąć świat jako
sakrament komunii” (Laudato Si’, 9) i żyć
pełnią znaczenia tej prawdy. Jedność w
różnorodności jest drogą przyszłości,
podróżą dla nas wszystkich, którą
rozpoczynamy na nowo każdego dnia.
Jako Siostry Szkolne, zobowiązałyśmy
się jako osoby i jako Zgromadzenie do
poszerzenia naszego rozumienia
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międzykulturowości i przeżywania
misji bardziej międzykulturowo.
Zaangażowanie to, choć ubogacające
ubogacające, jest wymagające. W
tym numerze „Życia misją” dzielimy
się doświadczeniami naszych sióstr,
które otwierają się na różne kultury i
z radością przyjmują przemieniające
spotkania. Zdajemy sobie sprawę,
że życie międzykulturowe „wymaga
każdego dnia nowego początku w
dialogu, uznaniu, akceptacji i pokorze”
by budować „relacje równości i
współczucia”.
Stawanie
się
osobą
żyjącą
międzykulturowo wymaga nowego
uczenia się i cierpliwego słuchania,
patrzenia
nowymi
oczami
i
angażowania się w nawrócenie przez
całe życie. W tym procesie, jesteśmy
poddawane próbie, wzrastamy i
stajemy się bardziej dojrzałe i zdolne
do wspierania jedności w podzielonym
świecie.
Życie
międzykulturowe
jest życiem ucznia, jest podróżą w
wierze. Jest to misja Boga, a my
jesteśmy powołane razem i posłane,
aby pogłębiać komunię. W oczach
Boga jesteśmy bowiem „złączeni we
wspaniałej powszechnej komunii”.
(Laudato Si’, 220).

Dar i wyzwanie
Wcielanie międzykulturowości
Niech wszyscy ludzie się dzielą
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Kultura życia zakonnego
we wspólnocie międzykulturowej
Siostra Delia Calis SSND (AM)

Moje
wspomnienia
dotyczące
międzykulturowości
podczas
mojej
formacji początkowej nie dotyczą tak
bardzo edukacji w zakresie życia i postaw
międzykulturowych.
Powiedziałabym,
raczej że moja świadomość, zmagania i
coraz lepsze samopoczucie wynikały ze
wspólnych doświadczeń.
Pamiętam, że kiedy byłam nowicjuszką
(1961)
jako
prowincja
kanadyjska,
odpowiedziałyśmy na wezwanie, by udać
się do krajów Trzeciego Świata, szczególnie
dla posługi edukacyjnej. Wysłałyśmy cztery
Siostry do Boliwii. Cóż to było za posłanie!
Wszystkie czułyśmy, że jedziemy z
tymi siostrami do Ameryki Południowej.
Otworzyłyśmy się na różnorodne kultury
Ameryki Łacińskiej, a my, jako cała
prowincja, stałyśmy się bardziej elastyczne
i zmieniłyśmy się. Teologia Wyzwolenia
wezwała nas do widzenia, osądzania i
działania, co stało się integralną częścią
naszego sposobu podejmowania decyzji.
Nasz świat poszerzył się i wiele z nas

zapragnęło w tym uczestniczyć, pojechać
do Boliwii, a później do Peru. (Prawie 30
z nas, „młodych sióstr”, wzięło udział w
intensywnym kursie hiszpańskiego na
uniwersytecie, aby przygotować się w
nadziei, że zostaną wysłane). W bardziej
ogólnym sensie, międzykulturowość nie
była szczególnie obecna w naszej formacji
początkowej. Jednakże powiedziałabym,
że kultura życia zakonnego była nauczana,
przeżywana i kształtowana dla nas i stała
się częścią naszego życia. Wiele razy
wartości SSND opierały się na wartościach
wyniesionych z domu i tak integracja kultur
ubogacała nasze życie.
Innym razem, przy zachowaniu reguł,
przepisów i zasad, pojawiały się trudności i
napięcia między kulturą klasztoru a kulturą
wyniesioną z domu. Różne osobowości i
pochodzenie zarówno sióstr, jak i młodych
aspirantek, dostarczały wiele okazji do
wzrastania w szacunku i akceptacji różnic.

Siostra Delia Calis na zdjęciu (z
lewej) zaangażowana w zajęcia
plastyczne w klasztorze Notre
Dame, Waterdown Kanada.
Zdjęcie: SSND
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Cierpliwe słuchanie
Siostra M. Rachel Michalik SSND, (PO)

W
moim
doświadczeniu
życia
w
wielokulturowej wspólnocie danie sobie
czasu i cierpliwe słuchanie, było skarbem,
które nas łączyło i pomagało budować
jedność pośród odmienności związanych z
pocho-dzeniem z różnych kultur i języków.
Od czasu do czasu, pojawiała się
wątpliwość, po co tracić czas na
słuchanie wyjaśnień, interpretacji
drugiego, przecież w tym czasie
można zrobić coś dobrego dla
innych. Z czasem zaczęłam
doświadczać pozytywnych owoców
cierpliwego słuchania takich jak
poczucie bliższych więzi z innymi,
konfrontacja siebie i zachęta do
zmiany swego myślenia, rezygnacji
z utartych i niezmiennych opinii.
Niektóre wydarzenia, zachowania,
podejścia do spraw odbierałam
inaczej niż do tej pory. Poszerzało
się moje rozumienie innych i
siebie. Podziwiałam Boga w
Jego bogactwie umieszczonym w
naszych sercach i umysłach. Pogłębiało się
także moje spojrzenie na świat, Kościół i
wydarzenia lokalne.
Cierpliwe słuchanie prowadziło mnie do
świadomego i odważnego otwierania się
na to, co nowe i inne. Każdy przecież ma
swoją niepowtarzalną mądrość i bogactwo
doświadczeń, które pozwalały nam rozwijać
się i wzrastać w coraz gorliwszej służbie
Bogu i ludziom, do których byłyśmy posłane.
Wiązało się to z wewnętrzną gotowością do
zmiany, do przekraczania siebie w swoich
schematach myślowych i do ożywionego
i intensywniejszego sposobu bycia i
zignorowaną wykonywania codziennych
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zajęć. Nie zawsze było to łatwe, bo wiązało
się z lękiem i ryzykiem bycia niezrozumianą,
ocenioną lub
Gdy dziś myślę o tych doświadczeniach
widzę, jak ważny jest czas w tworzeniu
międzykulturowej wspólnoty. Nie wszystko
da się zbudować od razu. Cierpliwe

W czasie pielgrzymki do Asyżu z grupą SSND,
Siostra Rachel odkryła, że czas podróży z
Generalatu w Rzymie do Asyżu dostarczył
wielu okazji do słuchania swoich sióstr.

Zdjęcie: SSND

słuchanie, przekraczanie siebie, gotowość
do zmiany, zmaganie się z lękiem, odwaga
dzielenia się sobą i świadome szukanie tego
co łączy rozkłada się w czasie i wymaga
cierpliwości. Warto podejmować wszystkie
wyzwania
związane
z
budowaniem
wielokulturowej wspólnoty, bo potem radość
z owoców tych zmagań jest tym większa i
trwa, a my stajemy się dojrzalsze, bardziej
ubogacone i bardziej zdolne do budowania
z innymi jedności w podzielonym świecie.

Misterium Paschalne -- istota międzykulturowości
Siostra Hedwig Marie Ganter SSND (ALC)

Jedna z przełożonych prowincjalnych
odwiedzających
pierwszą
grupę
nowicjuszek w nowicjacie w Ameryce
Łacińskiej zapytała: „Co uważacie za
najtrudniejsze w waszym życiu tutaj?”.
Odpowiedziały: „Różnice kulturowe”. „A
co uważacie za najbardziej życiodajne i
ubogacające?” Odpowiedziały: „Różnice
kulturowe”. Te odpowiedzi wyrażają jasno,
że w sercu życia międzykulturowego jest
tajemnica paschalna: umierając dla siebie,
zyskujemy nowe życie.
A jak ta tajemnica paschalna jest przeżywana
w konkretach? Z mojego doświadczenia
ponad dwudziestu pięciu lat życia we
wspólnotach międzykulturowych wynika,
że dokonuje się to poprzez umiejętności
słuchania,
dialogu
i
rozwiązywania
konfliktów.
Papież Franciszek stwierdza: „Zbliżanie
się, mówienie, słuchanie, rozumienie
siebie nawzajem i znajdowanie wspólnej
nawzajem
i
znajdowanie
wspólnej
płaszczyzny: wszystko to streszcza się
w jednym słowie „dialog.” (Encyklika Fratelli

gotowym do zmiany! Unikanie osądów,
uświadomienie sobie, że żadna kultura
nie jest lepsza od innej, cierpliwość i
chęć poświęcenia potrzebnego czasu są
niezbędne i chęć poświęcenia potrzebnego
czasu są niezbędne w tym procesie.
Jednym
ze
spostrzeżeń,
które
podtrzymywały moją motywację, jest to, że
potrzeba jedności w różnorodności kultur
jest drogą przyszłości w naszym świecie.
Jak stwierdza Konstytucja Jesteście
Posłane: „nasza jedność ... jest znakiem.
Przez nią świadczymy, że przekroczenie
narodowościowych i kulturowych barier jest
możliwe” (Dyrektorium Generalne 36).
W miarę jak zmierzamy ku jedności
w naszym życiu międzykulturowym,
to co jest najpiękniejsze i najbardziej
satysfakcjonujące, to fakt, że coraz bardziej
stajemy się tym, do czego zostałyśmy
powołane: osobami stworzonymi na obraz
i podobieństwo Boga, który jest JEDEN w
różnorodności TRZECH.

Tutti o braterstwie i przyjaźni społecznej,
198).
Prawdziwe słuchanie i

dialog sugerują umieranie dla
siebie, nawrócenie serca. Nawyk
trzymania się własnych opinii,
poglądów i przekonań umiera z
trudem!
To prowadzi mnie do potrzeby
rozwiązywania
konfliktów.
Modlitwa i otwartość na zmiany
są niezbędne, aby wejść w ten
proces.
Czasami
musiałam
modlić się wiele dni, żeby być
wystarczająco wolną by słuchać i
być gotową na zmiany! Unikanie
osądów, uświadamianie sobie, że żadna
kultura nie jest lepsza od innej, przyglądanie
się, poznawanie i bycie wolnym na tyle, by
słuchać i być jest lepsza od innej, cierpliwość
i chęć poświęcenia potrzebnego czasu są
niezbędne

Podobnie jak pielęgnacja ogrodu, wspólnota
międzykulturowa potrzebuje czasu, zrozumienia
i codziennych starań, aby wzrastać. Na zdjęciu
(od lewej do prawej): Siostra Hedwig (Hedy)
Marie Ganter SSND, Siostra Lucy Ramirez
SSND i Siostra Leetta Hammack SSND.
Zdjęcie: SSND
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Życie i uczenie się międzykulturowości
Siostra Terezija Hostnik SSND (SI)

Próbując
wyjaśnić
znaczenie
międzykulturowości, przyszedł mi na
myśl obraz ogrodu. Jest tam wielka
różnorodność roślin. Niektóre kwiaty są
duże, w jaskrawych kolorach, inne małe i
delikatne. Jedne mają zdolność odżywiania,
a inne leczenia. Bóg stworzył świat z wielką
różnorodnością życia i wszystko służy
temu, aby wzbogacać życie każdego z nas,
dotyczy to zarówno roślin jak też ludzi.
Jako Siostra Szkolna de Notre Dame,
doświadczyłam wielu różnych kultur ludzi
w Słowenii. To jest moja ojczyzna, mały
kraj (około 2 miliony mieszkańców) w
Europie Środkowej. Konieczne jest uczenie
się innych języków i współpraca z innymi
kulturami.
W tym roku obchodzimy 30. rocznicę
odzyskania niepodległości. Jednak nie
zawsze był to wolny kraj. Począwszy od
II wojny światowej mój kraj był rządzony
przez komunistyczny reżim w Jugosławii.
Osobom zakonnym nie wolno było nauczać
w szkołach. W związku z tym nasz

w szkołach. W związku z tym nasz apostolat
polegał głównie na pracy duszpasterskiej
w parafiach. Kiedy miałam 19 lat,
Zgromadzenie wysłało mnie na studia do
Monachium, w naszej bawarskiej prowincji.
Szybko nauczyłam się języka niemieckiego
i przyzwyczaiłam się do zupełnie innego
systemu szkolnictwa. We wspólnocie
kandydatek i sióstr czułam się jak w domu.
Od 1968 roku kandydatki, nowicjuszki i
niektóre siostry ze Słowenii dołączyły do
Prowincji Bawarskiej w celu kształcenia i
formacji. Później, kiedy „młodsze” siostry
słoweńskie się spotkały, wszystkie zdałyśmy
sobie sprawę jak ważna była nasza formacja
w Bawarii.
Nie zdając sobie z tego sprawy, uczyłyśmy
się, co to znaczy żyć we wspólnocie
międzykulturowej.
Uczyłyśmy
się
dostosowywać do radości i trudności
życia z wieloma kulturami. Lata później,
Zgromadzenie poprosiło mnie o powrót
do Niemiec, abym zajęła się starszymi
siostrami. Pracowałam tam przez ponad
dwa lata. Bardzo lubiłam pomagać i
pielęgnować siostry. Zespół pielęgniarek
był międzynarodowy: Polka, Rumunka,
Słowenka i Niemka. Nasza formacja
przygotowała nas do bycia świadkami
międzykulturowości dla świata.
„Chrystus jest centrum naszej wspólnoty i
źródłem naszej jedności”. (JP, K 6). Matka
Teresa chciała jednego zgromadzenia.
Jedność jest naszym charyzmatem. W
tym trudnym czasie jesteśmy ponownie
wezwane, aby „nasze dążenia do jedności
objęły wszystkich ludzi i całe stworzenie”.
(JP, K 9)

Siostra Terezija Hostnik z posągiem
Błogosławionej Matki Teresy od Jezusa
Zdjęcie: SSND
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Kultura współczucia
Siostra Beatriz Martínez-García, SSND Reprezentantka ONZ- NGO

Międzykulturowość stała się słowem
popularnym. Nie oznacza to jednak, że jest
rozumiana. Kilka dni temu przeczytałam
recenzję książki „Entrañable Dios. Las
Obras de Misericordia: Hacia una Cultura
de Compasión autorstwa Xabiera Pikaza
i José A. Pagola, która podkreśla, że
współczucie jest Bożym sposobem bycia.
Kultura współczucia jest niezbędna do
przeżywania międzykulturowości.
Dwa doświadczenia przywodzą na myśl
to, co Ojciec Anthony J. Gittins wyjaśnia na
temat kultury wspólnoty międzykulturowej:
„Każdy
jest
bezpośrednio
dotknięty
obecnością innych kultur... wszyscy
członkowie zobowiązują się do życia poza
swoją własną strefą komfortu”¹.
Pierwsze z nich miało miejsce w 2009 roku,
kiedy uczestniczyłam w Międzynarodowym
Programie SSND. Była to grupa sióstr z
siedmiu różnych narodowości. Wspólnym
językiem był angielski, a dla 98% z nas był
to drugi lub trzeci język; nie było możliwe
mówienie w naszych miejscowych językach.
Te cechy wpłynęły na nasz międzykulturowy
styl życia, tzn. wszystkie byłyśmy
zaangażowane
w
wychodzenie
z
na szczególne dary każdejinnej osoby.
Nasza wspólnota nie była grupą większości
lub mniejszości, ale równych sobie w
miejscu, którego nikt nie mógł uważać za
swoje.
Drugim doświadczeniem jest moja obecna
posługa jako przedstawicielki naszego
Zgromadzenia przy Organizacji Narodów

¹Anthony J. Gittins, Living Mission Interculturallity: Faith, Culture, and the Renewal of Praxis, Collegeville, MN:
Liturgical Press, 2015, 23
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Moje doświadczenia wśród Romów
Siostra M. Éva Csompilla, SSND (MG)

Od ośmiu lat pracuję wśród Romów.
Stanowią oni odrębną grupę etniczną
i kulturową, tradycyjnie wędrownych
mieszkańców, żyjących głównie w Europie.
Często spotykam się indywidualnie z
dziećmi, głównie w sytuacjach związanych
z nauką.
Spotkania z nimi zawsze były dla mnie
przemieniające, radosne lub bolesne.
Spędzanie czasu z nimi porusza mnie i za
każdym razem skłania do coraz głębszej
refleksji nad ich życiem. Nigdy nie odchodzę
beztroska czy obojętna.
Ucząc ich, używam tych samych metod i tego
samego podejścia, które stosuję z moimi
klasami w szkole. Z mojego doświadczenia
wynika, że opłaca się zacząć od gry. Może
to zabrać kilka minut czasu przeznaczonego
na naukę, ale zyskujemy więcej poprzez
zabawę, rozładowując napięcia, wczuwając
się w siebie nawzajem.
Ponieważ od dłuższego czasu nie
przebywam wśród romskich mężczyzn,
kobiet i dzieci, codziennie odkrywam rzeczy,
których nie potrafię wyjaśnić. Pojawia się
tylko pytanie, może jakieś przeczucie.
Na przykład niedawno zapytałam jedną z
matek, czy czytała bajki swojej córeczce,
aby rozwijać i wzbogacać jej słownictwo.
Jej odpowiedź brzmiała: nie. Później
zastanawiałam się nad tą odpowiedzią.
Dotarło do mnie, że poczyniłam założenie
na podstawie mojego dzieciństwa. Czy to
możliwe, że matka zaprzeczyła, ponieważ

Życie wśród Indian kanadyjskich
Powrót do kultury ojczystej
Strona 8

Angażując wszystkie zmysły dziecka,
siostra M. Eva pomaga mu zrozumieć i
zapamiętać lekcję.
Zdjęcie: SSND

miała trudności z czytaniem tych
opowiadań? Jak miałaby obnażyć siebie,
swoje niedociągnięcia, aby jej dziecko
mogło je usłyszeć?
Codziennie doświadczam, że zarówno
rodzice romscy, jak i dzieci mogą zaufać,
odważyć się zadawać pytania i pokazywać
swoje słabości tym, którzy są dla nich
gościnni, którzy również mają odwagę
pokazać swoje słabości, którzy nie chcą
ich pouczać i od których doświadczają
współczucia i uwagi. Tym, którzy są po
prostu dla nich obecni. Przebywanie
wśród Romów jest bardzo ubogacającą
sposobnością i przygodą!

Dar i wyzwanie
Siostra M. Carmen Stanci SSND, Siostra M. Renáta Miklós SSND, Siostra Mariana Ghera. SSND (BY)

Siostry przygotowują
nabożeństwa.

się

do

Zdjęcie: SSND

Kiedy słyszymy słowo „międzykulturowość”
jest ono dla nas bardzo znajome,
ponieważ Banat, gdzie znajduje się nasz
klasztor, zawsze był kształtowany przez
różne kultury. Rumuni, Niemcy, Węgrzy,
Serbowie, Bułgarzy, Żydzi, Słowacy i
Romowie (czyli społeczność wędrowna)
należą do mniejszości, które od wieków
żyją tu razem. Ta różnorodność narodów,
która powstała z czasem w określonych
warunkach geograficznych i politycznych,
do dziś kształtuje stosunki międzyetniczne.
Różnorodność językowa w Banacie jest
korzystna dla całej społeczności, ponieważ
każdy język jest bezpośrednim wyrazem
kultury, a także tożsamości indywidualnej i
zbiorowej.
Doświadczamy tej międzykulturowości
także w naszym życiu wspólnotowym i w
parafii. Każda z nas, trzech sióstr, posługuje
się innym językiem ojczystym - rumuńskim,
niemieckim i węgierskim. Z jednej strony jest
to dar, ale z drugiej strony wyzwanie. Staramy
się integrować tę różnorodność w naszym
codziennym życiu. Na przykład, czasami w
naszej wspólnocie śpiewamy i modlimy się
w tych trzech językach. W większe święta
mamy w parafii nabożeństwo w trzech
językach, co wymaga wiele otwartości,

tolerancji i cierpliwości. W niedziele każda z
nas ma możliwość uczestniczenia w liturgii w
swoim języku ojczystym. Z różnorodnością
mamy także do czynienia w naszej posłudze
edukacyjnej. W mieście Timişoara mamy
szkołę węgierską, w której uczy s. Renáta.
W katolickim przedszkolu, prowadzonym
przez s. Carmen, oprócz grupy rumuńskojęzycznej, jest także grupa węgierska.

Przynależność do
międzynarodowej wspólnoty
poszerza zasięg naszej troski i
wzmacnia w nas gotowość do
współdziałania i posługiwania
ludziom odmiennego niż my
kulturowego
pochodzenia, czy to w naszym,
czy w innym kraju. (J P. DG, 36)
Życie międzykulturowe oznacza zachowanie
własnej tożsamości, przy jednoczesnym
byciu otwartą na innych. Zdolność do
życia międzykulturowego nie jest sprawą
oczywistą, ale wymaga codziennego
rozpoczynania od nowa dialogu, doceniania,
akceptacji i pokory.
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Wcielanie międzykulturowości
Siostra Maureen Wekesa SSND i Siostra Lucy Waiga SSND (AF)

Nasze życie międzykulturowe jako Siostry
Szkolne de Notre Dame w ciągu ostatnich
ośmiu miesięcy we wspólnocie w Cape
Coast było błogosławieństwem. Jesteśmy
z dziesięciu różnych krajów/kultur z Europy,
Ameryki i Afryki. Konieczna jest świadomość
własnego pochodzenia kulturowego, ale i
otwartość na dzielenie się i uczenie się od
innych kultur.
Siotra Maureen
Weskesa, Siotra
Mabel Abayol Doo,
Siotra Lucy Waigwa.
SSND
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Życie we wspólnocie międzykulturowej nie
dokonuje się szybko. Musi być kształtowane
w sposób zamierzony. Potrzebujemy
codziennego zaangażowania na rzecz
wspólnych, podzielanych wartości. Nasz
sposób wyrażania tych wartości może się
różnić w zależności od naszej osobowości i
rodzimej kultury, jednak międzykulturowość
staje się pięknym wyrazem życia we
wspólnocie wiary.
Dla nas, prawie każdy dzień jest dniem
szczególnym. Proste czynności, takie jak
dzielenie się potrawami ---chapati, banku,

pizzą czy zupą--- otwierają wgląd w
historyczną ewolucję własnej wgląd kultury
i rodzimej organizacji społeczeństwa. To
dzielenie się codziennymi elementami
różnych kultur poszerzyło nasze horyzonty i
pomogło nam dostrzec i docenić wyjątkowość
każdej kultury.
Nasze codzienne życie duchowe jest
karmione poprzez włączanie różnych
sposobów modlitwy, które dzielimy z lokalną
kulturą ghanijską. Aby to uczynić musiałyśmy
nauczyć się miejscowego języka. Modlimy
się i śpiewamy hymny w lokalnym języku.
Modlitwy i spotkania wspólnotowe dają nam
możliwość dzielenia się naszymi kulturami i
doświadczeniami. Wprowadzamy dzielenie
się wiarą, które pozwala nam spojrzeć na
nasze doświadczenia życiowe i codzienne
spotkania z ludźmi w naszej posłudze z
duchowego punktu widzenia. Pomaga to w
budowaniu zaufania między nami i ożywia
nasze dzielenie się we wspólnocie.
Jako
wspólnota
międzykulturowa,
nauczyłyśmy się szanować siebie nawzajem
poprzez słuchanie i delikatne wyrażanie
swoich opinii. Nie jest to łatwe, ale podejmując
decyzje w taki wspólnotowy sposób, mamy
poczucie odpowiedzialności za nasze życie
wspólne

Niech wszyscy ludzie się dzielą
Kurt Haspel (ÖR-IT/CE)

Siostra
Klaudia
jest
członkinią
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
Dame w Prowincji Austro-Włoskiej. Od
kilkudziesięciu lat mieszka i pracuje w
Rumunii i Austrii. W latach 2004-2015 wraz
z innymi SSND przebywała w Timisoarze
(Rumunia). Razem z s. Alverą opiekowała
się tam starszymi siostrami, które pragnęły
znów żyć we wspólnocie. Minęło 40 lat od
rozwiązania przez rząd komunistyczny
wszystkich klasztorów.
Siostra osobiście doświadczyła długiego,
ponurego stanu życia po upadku dyktatora
Nicolae Ceaușescu. Wspominała swoje
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pierwsze wrażenia. „Uderzył mnie wygląd
tego, co kiedyś było kwitnącym miastem.
Opustoszałe budynki, wyboiste chodniki,
zdezelowane autobusy, przeciekająca hala
targowa, niedostateczne zaopatrzenie
w towary. Przy zakupie mebla czy pralki
wpisywano numer paszportu danej osoby! ...
W tym czasie z Niemiec nadchodziło wiele
pomocy. Chętnie pomagałam w dystrybucji
tych dóbr.”
Nawet w tej depresyjnej sytuacji Siostra
Klaudia odkryła, że duch SSND był obecny
w kulturze rumuńskiej. „Trafiłam do dobrej

w kulturze rumuńskiej. „Trafiłam do dobrej
wspólnoty, do której należały niektóre
dziewczęta ze wsi, których nie było stać na
szkołę z internatem. Lubiłam słuchać sióstr,
gdy opowiadały mi o przeszłości. Pomimo
wielu niedostatków i trudów, pozostały
osobami radosnymi, i zadowolonymi.”
Siostra zrozumiała, że aby żyć swoją wiarą,
trzeba żyć w kulturze ludzi, którym się służy
i dzielić ją z nimi. Nie odrzuciła swoich
austriackich korzeni, ale raczej zaczęła
dostrzegać Boga działającego w innym
austriackich korzeni, ale raczej zaczęła

dostrzegać Boga
działającego w innym
wymiarze. Nie
zawsze jest to łatwe,
ale z cierpliwością i
ciągłą gotowością do
pracy nad wspólną
wizją, może powstać
wspólnota
międzykulturowa.

Siostra Klaudia
Schusterbauer
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Kluczem jest szacunek dla ludzi i kultury
Siostra Waltermarie “Willie” Ray SSND (CP)

Nazywam się siostra Waltermarie Ray.
Urodziłam się na Mogmog, maleńkiej
mikronezyjskiej wyspie, jednej z małych
wysp, które tworzą Atol Ulithi. Wyspy te leżą
1.242 mil na północ od Papui Nowej Gwinei.
W Prowincji Central Pacific
jestem znana jako Siostra
Willie. Wyruszyłam z
Mogmog w 1964 roku do
Yap (107 mil), Guam (422
mile) i w końcu do Stanów
Zjednoczonych
(7,703
mil).
Mieszkając
na
odległej
wyspie,
potem
Siostra
przenosząc się na
Waltermarie
większą wyspę, a w
w końcu
mieszkając
i
pracując
na
środkowym
zachodzie
Stanów
Zjednoczonych,
żyłam
w
wielu
międzykulturowych wspólnotach.
Jako Siostra Szkolna de Notre Dame, służę
jako nauczycielka od 1976 roku. W tej roli
odkryłam, że moja rodzima kulturowa pasja
do ochrony ziemi i zmniejszania skutków
globalnego ocieplenia wysunęła się na
pierwszy plan. Na Mogmog widziałam na
własne oczy zniszczenia spowodowane

podnoszącym się poziomem morza.
Kilka wysp z Atolu Ulithi już zniknęło. Na
Mogmog, moja rodzina i przyjaciele są
dotknięci utratą ziemi i brakiem żywności.
Przekazywanie tych informacji ludziom o
innej kulturze nie zawsze było łatwe.
Pochodzenie z prostej, wyspiarskiej
społeczności i przejście do sztywnego
życia zakonnego było trudne. Po roku
spędzonym we wspólnocie poważnie
myślałem o odejściu. Nie pasowałam
tu. Jednak wytrwałam i zostałam Siostrą
Szkolną de Notre Dame. Przez te
wszystkie lata wiele się zmieniło. Jako
Zgromadzenie nauczyłyśmy się wiele o
międzykulturowości. Czuję się bardzo
kochana przez moje siostry SND. Zawsze
jestem wzruszona, gdy siostry interesują
się tym, jak my coś robimy w mojej
kulturze. Bardzo się zmieniła w porównaniu
z wcześniejszą. Uczymy się akceptować
inne kultury i inni akceptują naszą kulturę
Międzykulturowość nie jest łatwa. Czasami
chciało mi się po prostu płakać. Są jednak
dwie wartości, które wspierały mnie w
trudnych chwilach i nadal mnie umacniają w
życiu wspólnotowym: „Szacunek dla ludzi i
kultury oraz postawa <jeden za wszystkich
i wszyscy za jednego>”.
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Poszerzone laboratorium międzykulturowości
Siostra Sharon Kanis SSND (AM) i Siostra Inês Camiran SSND (GC)

„Oto jest dzień, który Pan uczynił!”
Siostra Mary Goretty Aboge (AF),
przewodnicząca Zespołu Zgromadzenia
ds.
Międzykulturowości,
rozpoczęła
19 czerwca 2021 roku pierwszą sesję
online
Poszerzonego
Laboratorium
Międzykulturowości. Kiedy siostry pojawiały
się jedna po drugiej na ekranie Zoom, z
radością witały się wzajemnie z różnych
miejsc na świecie (było to o 4:00 rano w
Południowej Kalifornii, USA i o 20:00 w Kyoto,
Japonia). Wybrały nazwę LAB, ponieważ
laboratorium to przestrzeń budowania i
prze-kształcania, bezpieczna przestrzeń
do ekspery-mentowania. W tym przypadku
eksperyment sprzy-ja nawiązywaniu nowych
relacji międzyludzkich, oszanowaniu i
przyjmowaniu
wielokulturowej
różnorodności.Laboratorium
Międzykulturowości pozwala uczestniczkom
dzielić się i poszerzać swoje rozumienie
międzykulturowości
oraz
nabywać
umiejętności inicjowania rozmów we
wspólnotach lokalnych i w prowincjach.
Siostra Inês Camiran rozpoczęła od
podkreślenia
różnorodności
grupy,
widocznej nawet w twarzach i usytuowania
celu i zadań Zespołu w ramach wezwania

Siostry Szkolne
de Notre Dame
Przemieniamy świat przez edukację

24. Kapituły i Kierunku „Miłość daje
wszystko”.
Przypomniała
również
o
wezwaniu papieża Franciszka w (Fratelli
Tutti:35) „Potrzebujemy kultury 'my’” i „Liczę
na was, że obudzicie świat” (cytat z Listu
Apostolskiego do osób konsekrowanych).
Siostra Teresinha Dorigon (ALC) poprowadziła zajmujące wprowadzenie do
tego studium międzykulturowości. Podkreśliła radykalną różnicę pomiędzy byciem międzynarodowym zgroma-dzeniem
wielokulturowym, a byciem wspólnotą
międzykulturową. Stawanie się zgromadzeniem międzykulturowym będzie wymagało
nowego uczenia się „patrzenia nowymi oczami” i nawró-cenia trwającego przez całe
życie.
Międzykulturowość
jest
powołaniem
otrzymanym przez Ewangelię! Życie
międzykulturowe
jest
autentycznym
sposobem
bycia
uczniem,
którego
doświadczają
ludzie
zróżnicowani
kulturowo,
którzy
spotykają
się
razem ze względu na Bożą misję.
Uczestniczki Poszerzonego Laboratorium
Międzykulturowości przyjęły tę pracę z
entuzjazmem i radością!

