Šolske sestre de Notre Dame

V poslanstvu
2021

Sprejemamo naše
raznolikosti…. pričujemo
za edinost v različnosti
Ljubezen daje vse

Poklicani k poglabljanju
občestva

sestra Roxanne Schares
generalna predstojnica

Klic k poglobitvi občestvenosti je
odmeval v srcih Šolskih sester de
Notre Dame po vsem svetu, »kjerkoli
smo – na vsakem kraju, ob vsakem
času in v vseh razmerah« (Poslane
ste, Konstitucija 9). V našem današnjem
svetu doživljamo potrebo po edinosti,
ki zajema vse človeštvo in celotno
stvarstvo. Pandemija, ki še naprej
vpliva na naše življenje, je razkrila
našo lažno varnost in nas odprla za
večje zavedanje, da smo medsebojno
povezani in da smo svetovna, globalna
skupnost. (prim. Fratelli Tutti, 7, 32).
Izziv je »sprejeti svet kot zakrament
občestva« (Laudato Sí, 9) in živeti v
popolnejšem pomenu te resnice.
Edinost v različnosti je pot prihodnosti,
potovanje za vse nas, ki ga začenjamo
vsak dan na novo. Kot Šolske sestre
smo se osebno in kot kongregacija
obvezale, da bomo razširjale naše
razumevanje medkulturnosti in živele
poslanstvo na bolj medkulturni način.

V tej številki

Kultura redovnega življenja
v medkulturni skupnosti
Potrpežljivo poslušanje
Pashalna-velikonočna skrivnost
-- bistvo medkulturnosti
Živeti medkulturnost in se je učiti
Kultura sočutja
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Ta obveza sicer bogati, vendar je
zahtevna. V tej izdaji V poslanstvu
posredujemo izkušnje naših sester,
ki se odpirajo različnim kulturam
in to sprejemajo kot dobrodošlo
priložnost, ki preobraža. Zavedamo
se, da medkulturno življenje »vsak
dan zahteva nov začetek dialoga,
razumevanja,
sprejemanja
in
ponižnosti« pri graditvi »odnosov
enakosti in sočutja«.
Postajati
medkulturni
vključuje
novo
učenje
in
potrpežljivo
poslušanje, gledanje z novimi
očmi in vključevanje v življenjsko
dolg proces spreobrnjenja. V tem
procesu napenjamo vse svoje sile,
rastemo in postajamo bolj zreli in
sposobni pospeševati edinost v
razdeljenem svetu. Medkulturno
življenje je življenje učenca (je
učenčevstvo), potovanje v veri.
To je Božje poslanstvo in skupaj
smo poklicani in poslani poglabljati
občestvenost. Kajti v Božjih očeh
»združeni z drugimi sestavljamo
čudovito vesoljno skupnost« (Laudato
Sí, 220).

Moje izkušnje med Romi
Dar in izziv
Poosebljanje medkulturnosti
Da bi mogli vsi ljudje deliti
Ključ je spoštovanje ljudi in kulture
Razširjeni laboratorij o medkulturnosti
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Kultura redovnega življenja
v medkulturni skupnosti
sestra Delia Calis SSND (AM)

Moji spomini na medkulturnost med mojo
začetno formacijo niso toliko povezani s
formalnim izobraževanjem o medkulturnem
življenju ali odnosih v njem. Prej bi rekla,
da so moje zavedanje, napori in rastoča
lagodnost izhajali iz podeljenih izkušenj.
Spominjam se, ko sem bila novinka (1961)
in smo se kot kanadska provinca odzvale
klicu, naj gremo v dežele Tretjega sveta,
posebej za poslanstvo vzgoje. Takrat smo v
Bolivijo poslale štiri sestre. Kakšno pošiljanje
je bilo to!

se je razširil in mnoge od nas smo želele
sodelovati, iti v Bolivijo in kasneje v Peru.
(Skoraj 30 nas, »mladih sester«, je na univerzi
opravilo intenzivni tečaj španščine, da bi se
pripravile, v upanju, da bomo poslane.) V
bolj splošnem smislu medkulturnost ni bila
posebej vključena v našo začetno formacijo.
Vendar bi pa rekla, da so nas kulturo
redovnega življenja učili, živeli in bili zgled
za nas in je postala del našega življenja.
Mnogokrat so vrednote SSND gradile na
vrednotah od doma in tako je povezovanje
kultur obogatilo naše življenje.

Vse smo čutile, da gremo s temi sestrami
v Južno Ameriko. Odprle smo se različnim
latinsko ameriškim kulturam in kot celotna
provinca dale več od sebe in se spremenile.
Teologija osvoboditve nas je klicala videti,
presoditi in delovati, kar je postalo sestavni
del našega načina odločanja. Naš svet

Spet drugič so bile zaradi pravil, predpisov
in z upoštevanjem verskih pravil težave
in napetosti med samostansko kulturo in
kulturo doma. Različne osebnosti in ozadja
tako sester kot mladih, ki so želele postati
članice, so nudili veliko priložnosti za rast v
spoštovanju in sprejemanju razlik.

Sestra Delia Calis (na sliki levo) pri pouku umetnosti v samostanu Notre
Dame, Waterdown, Kanada.
Fotografija:SSND
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Potrpežljivo poslušanje
sestra M. Rachel Michalik SSND, (PO)

Po mojih izkušnjah življenja v večkulturni
skupnosti je bila dragocenost to, da sem si
vzela čas in potrpežljivo poslušala, in to mi
je pomagalo graditi edinost med nami, kljub
razlikam, povezanih s kulturami in jeziki.
Včasih sem bila v dvomih, češ, zakaj
izgubljati toliko časa za poslušanje razlag
in
interpretacij
drugih.
Navsezadnje lahko v tem času
naredim nekaj dobrega za
druge. Sčasoma sem začela
doživljati pozitivne sadove
potrpežljivega poslušanja, kot
na primer občutek tesnejših
vezi z drugimi in spodbudo,
da spremenim svoje mišljenje
in se odpovem trdnim
mnenjem. Razširilo se je moje
razumevanje drugih in sebe.
Hvalim Boga za bogastvo,
ki je v našem srcu in v naših
mislih. Poglobil se je tudi moj
pogled na svet, Cerkev in
krajevne dogodke.

vedno lahko, ker je bilo povezano s strahom
in tveganjem, da me bodo napačno razumeli,
obsojali in ignorirali.
Ko danes pomislim na te izkušnje, vidim,
kako pomemben je čas pri graditvi
medkulturne skupnosti. Ni mogoče vsega
zgraditi naenkrat. Potrpežljivo poslušanje,

Potrpežljivo poslušanje me je
Ko je bila sestra Rachel na romanju v Asizi s skupino SSND, je
pripeljalo do tega, da sem se ugotovila, da je čas od generalata v Rimu do Asizija ponujal veliko
zavestno in pogumno odprla
priložnosti za poslušanje svojih sester.
Fotografija:SSND
novemu in drugačnemu. Konec
koncev ima vsakdo svojo lastno edinstveno
preseganje samega sebe, pripravljenost
modrost in bogastvo izkušenj, ki so mu
za spremembo, obvladovanje tesnobe,
omogočile, da se je razvijal in rasel v vedno
pogum, da delim sebe in zavestno iskanje
bolj goreči službi Bogu in ljudem, h katerim
tega, kar povezuje, se sčasoma širi in
je bil poslan. Ta veščina je bila povezana
zahteva potrpljenje. Vredno je sprejeti vse
z notranjo pripravljenostjo na spremembe,
izzive, povezane z graditvijo medkulturne
na preseganje same sebe v mojih miselnih
skupnosti, saj je potem veselje zaradi sadov
vzorcih. To me je vodilo do živahnega in
teh bojev še večje in traja. Postanemo bolj
intenzivnejšega opravljanja vsakodnevnih
zreli, bolj obogateni in bolj sposobni graditi
dejavnosti. Potrpežljivo poslušanje ni bilo
edinost z drugimi v razdeljenem svetu.
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Pashalna-velikonočna skrivnost -- bistvo medkulturnosti
sestra Hedwig Marie Ganter SSND (ALC)

Ena od provincialnih predstojnic je ob obisku
prve skupine novink v Latinsko ameriškem
noviciatu vprašala: »Kaj je najtežje v vašem
tukajšnjem življenju?« Odgovorile so:
»Različnost kultur.« Kaj pa vam daje največ
moči in pomeni obogatitev?« Odgovorile
so: »Različnost kultur.« Ta podelitev jasno
izraža, da je v središču medkulturnega
življenja pashalna-velikonočna skrivnost:
v odmiranju sebi prejmemo novo življenje.
In kako se ta velikonočna skrivnost živi
konkretno? Po mojih izkušnjah več kot
petindvajsetletnega življenja v medkulturnih
skupnostih to še naprej poteka preko
sposobnosti
poslušanja,
dialoga
in
obvladovanja konfliktov.
Papež Frančišek pravi: »Zbliževati se,
izražati se, poslušati se, spoznavati
se, skušati se razumeti,
iskati stične točke – vse
to je povzeti v eni besedi:
»dialog« (Enciklika Vsi bratje o

Izogibanje sodbam, spoznanje, da nobena
kultura ni boljša od druge, potrpežljivost
in pripravljenost vzeti si potreben čas, so
bistveni za ta proces.
Eno od spoznanj, ki me je spodbujalo, je, da
je ta potreba po edinosti v različnosti kultur
pot v prihodnost našega sveta. Kot pravi
Poslane ste: »Z našo edinostjo … pričujemo,
da je mogoče premagati narodne in kulturne
pregrade« (Generalni direktorij, 36).
Ko se v našem medkulturnem življenju
približujemo edinosti, je najlepše in najbolj
dragoceno to, da smo vedno bolj in bolj tisti,
kot smo poklicani biti: osebe, ustvarjene
po podobi in sličnosti Boga, ki je ENO v
različnosti TREH.

bratstvu in družbenem prijateljstvu
198).Resnično poslušanje in

dialog imata za posledico
umiranje sebi, spreobrnjenje
srca. Navada oprijemanja se
lastnega mnenja, pogledov
in prepričanj težko umre!
To me vodi k potrebi po
obvladovanju
konfliktov.
Molitev in odprtost, da se
spremenim, sta bistvenega
pomena za vstop v ta proces.
Včasih sem morala moliti
več dni, da sem bila dovolj
svobodna za poslušanje in pripravljena na
spremembe!

Tako kot skrb za vrt tudi medkulturna skupnost
potrebuje čas, razumevanje in vsakodnevna
prizadevanja za rast. Na sliki (od leve proti desni):
sestra Hedwig (Hedy) Marie Ganter SSND, sestra
Lucy Ramirez SSND in sestra Leetta Hammack
SSND.
Fotografija:SSND
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Živeti medkulturnost in se je učiti
sestra Terezija Hostnik SSND (SI)

Ko skušam razložiti pomen medkulturnosti,
mi pride na misel podoba vrta, kjer je
velika raznolikost rastlin. Nekatere cvetijo
v velikih, žarečih barvah, druge so majhne
in nežne Nekatere nas hranijo, druge imajo
zdravilno moč. Bog je ustvaril svet z veliko
raznolikostjo življenja in vse služi podarjanju
življenja drug drugemu, naj bo pri rastlinah
ali ljudeh.
Kot Šolska sestra de Notre Dame sem
spoznala več različnih kultur. Slovenija je
moja domovina, majhna dežela v srednji
Evropi (okrog 2 milijona prebivalcev).
Zato je nujno, da se učimo tujih jezikov in
sodelujemo z drugimi kulturami.

To leto praznujemo 30. obletnico naše
samostojnosti. Vsekakor ni bila dežela
vedno svobodna. Od konca druge svetovne
vojne je vladal komunistični režim v
Sloveniji, eni od republik bivše Jugoslavije.
Redovnice nismo smele poučevati v šolah.
Zato se je naš apostolat v večji meri usmeril
v pastoralno delo na župnijah. Ko sem
imela 19 let, so me sestre poslale na študij
v München, v bavarsko provinco. Hitro sem
se naučila nemško in se privadila na zelo
različen šolski sistem. V skupnosti kandidatk
in sester sem se počutila domače.
Od leta 1968 so kandidatke, novinke
in nekatere sestre preživele nekaj let v
bavarski provinci zaradi izobraževanja in
formacije. Ko smo se pred kratkim srečale
»mlajše« slovenske sestre, smo odkrivale,
kako pomembna je bila za nas ta formacija.
Nezavedno smo se učile, kaj pomeni živeti
v medkulturni skupnosti. Naučile smo se
prilagoditi dobrim in težjim stranem življenja
v medkulturni skupnosti. Leta kasneje me je
provinca prosila, da se vrnem v Nemčijo in
sodelujem pri negi ostarelih in bolnih sester.
Več kot dve tebi sem bila v tej službi in z
veseljem sem opravljala to delo. Sestre, ki
smo služile na bolniškem oddelku, smo bile
s Poljske, iz Romunije, Slovenije in Nemčije.
Naša formacija je pripomogla, da smo priče
medkulturnosti v svetu.

Sestra Terezija Hostnik s kipom
matere Terezije

Fotografija:SSND
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»Kristus je središče naše skupnosti in
vir naše edinosti. (Poslane ste, K 6).
Mati Terezija je želela eno kongregacijo.
Edinost je naša karizma. V teh težkih časih
smo ponovno poklicane, da »bo naše
prizadevanje za edinost zajelo vse človeštvo
in vse stvarstvo.« (Poslane ste, K 9)

Prihodnost mednarodnega verskega življenja je v veliki meri odvisna
od sposobnosti vsake skupnosti, da živi medkulturno; tiste, ki jim to
ne uspe, bodo razdrobljene in umrle. (A.J. Gittins, - Živeti poslanstvo medkulturno )

Kultura sočutja
sestra Beatriz Martínez-García, predstavnica SSND pri UN- NGO-nevladni organizaciji ZN

Medkulturnost je postala priljubljena
beseda. Vendar to še ne pomeni, da je tudi
razumljena. Pred nekaj dnevi sem prebrala
recenzijo knjige Entrañable Dios. Las Obras
de Misericordia: Hacia una Cultura de
Compasión, ki sta jo napisala Xabier Pikaza
in José A. Pagola, in v kateri poudarjata,
da je sočutje Božji način bivanja. Kultura
sočutja je nujna za življenje medkulturnosti.
Dve izkušnji mi prihajata na misel, kar
Fr. Anthony J. Gittins razlaga o kulturi
medkulturne skupnosti: »Na vsakogar
neposredno vpliva prisotnost kulturnih
drugih… vsi člani se obvežejo, da bodo živeli
zunaj območja svojega lastnega udobja.”¹
Meni se je prvič zgodilo leta 2009, ko sem se
udeležila Mednarodnega programa SSND.
Bile smo skupina sester sedmih različnih
narodnosti. Skupen jezik je bila angleščina
in za 98% nas vseh je bila drugi ali tretji
jezik: nezmožne govoriti krajevni jezik. Te
značilnosti so vplivale na naše medkulturno
življenje, to je, vse smo si prizadevale
zapustiti območje svojega lastnega udobja,
se odpreti posebnim darovom druge osebe.
Naša skupnost ni bila skupina manjšine ali
večine, temveč enakovrednih na mestu, za
katerega nobena ne bi mogla trditi, da je
njen.
Druga izkušnja je iz mojega trenutnega
poslanstva
kot
predstavnice
naše
kongregacije v Združenih narodih.

1

Povezana sem in sodelujem z možmi in
ženami različnih narodov, etnij, jezikov in
prepričanj. Moja izkušnja je, da se spet najdem v odnosu enakih. Nihče od nas ne

sestra Beatriz Martínez-García, predstavnica
SSND pri UN- NGO-nevladni organizaciji ZN

Fotografija Shalom Office

predstavlja svoje lastne kulture ali države;
prej sodelujemo in delamo za človeško
dostojanstvo in v skrbi za stvarstvo. Vsi
smo bili poklicani, da živimo v sočutju.
Skupni niti teh dveh izkušenj sta odnos
enakosti in sočutje. Tako je mogoče živeti
medkulturnost.

Anthony J. Gittins, Living Mission Interculturallity: Faith, Culture, and the Renewal of Praxis,
Collegeville, MN: Liturgical Press, 2015, 23.
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Moje izkušnje med Romi
sestra M. Éva Csompilla, SSND (MG)

Zdaj že osmo leto delam med Romi. To
so posebna etnična in kulturna skupina,
tradicionalno potujočih nomadov, ki
večinoma živijo v Evropi. Z otroki se
pogosto srečujem osebno, predvsem pri
poučevanju.
Srečanja z njimi so bila zame vedno
srečanja, ki spremenijo, pa naj bodo
vesela ali boleča. Druženje z njimi se
me dotakne in vsakokrat znova globlje
razmišljam o njihovem življenju. Nikoli jih
ne zapustim brez skrbi.
Pri poučevanju uporabljam iste metode in
enak pristop kot pri pouku v šoli. Po mojih
izkušnjah je vredno začeti z igro. Morda bo
vzelo nekaj minut časa za učenje, vendar
več pridobimo z zabavo, sproščanjem
napetosti in prilagajanjem drug drugemu.
Ker že kar nekaj časa nisem v bližini
romskih moških, žensk in otrok, vsak dan
odkrivam stvari, ki jih ne znam razložiti.
Morda je samo vprašanje, morda slutnja.
Na primer, ne dolgo nazaj sem vprašala
eno od mater, ali je svoji mali deklici brala
pravljice kot sredstvo za rast in obogatitev
njenega besednega zaklada. Njej odgovor
je bil: ne. Kasneje sem razmišljala o
njenem odgovoru. Prišlo mi je na misel, da
sem sklepala na osnovi svojega otroštva.
Možno je, da je mati rekla ne, ker s težavo

Z vključevanjem vseh šolarkinih čutov,
ji sestra M. Eva pomaga razumeti
in se spomniti lekcije.

Fotografija:SSND

bere zgodbe? Kako bi se mogla izpostaviti,
pokazati svojo pomanjkljivost, da bi jo njen
otrok mogel slišati?
Vsakodnevno doživljam, da tako romski
starši kot otroci lahko zaupajo, si upajo
spraševati in pokazati svoje pomanjkljivosti
tistim, ki jih sprejemajo, ki si tudi upajo
pokazati svojo ranljivost, ki jim ne želijo
predavati in od katerih čutijo sočutje in
pozornost; tistim, ki so zanje preprosto
prisotni. Biti med Romi je zelo bogata
priložnost in pustolovščina!

Tukaj je moj glas - Ƶvočne datotke Ƶata prviposkus so v angleščini.
Branje medkulturnih izkušenj sester je sestavni del njihove zgodbe. Vabimo vas, da
prisluhnete tem sestram, ki delijo izkušnje medkulturnega življenja.
Življenje med prvimi narodi- sestra Mary Jeanne Davidson SSND (AM)
Vrnitev k moji domači kulturi - sestra Joan Marie Van Beek SSND (CP)
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Dar in izziv
sestre M. Carmen Stanci SSND, M. Renáta Miklós SSND, Mariana Ghera. SSND (BY)

Ko slišimo besedo »medkulturnost«, nam
je zelo domača, kajti Banat, kjer je naš
samostan, so vedno oblikovale različne
kulture: Romuni, Nemci, Madžari, Srbi,
Bolgari, Judje, Slovaki in Romi (ali potujoča
skupnost), ki pripadajo manjšinam, in ki
tukaj živijo stoletja skupaj. Ta raznolikost
ljudstev, ki je sčasoma nastala v določenih
geografskih
in
političnih
razmerah,
še danes oblikuje medetične odnose.
Jezikovna raznolikost v Banatu je v dobro
celotni skupnosti, saj je vsak posamezni
jezik neposreden izraz kulture kot tudi.
individualne in kolektivne identitete.

To medkulturnost doživljamo tudi v našem
skupnem življenju in v župniji. Vsaka od
nas treh sester ima drugačen materni
jezik: romunski, nemški in madžarski. Po
eni strani je to dar, toda po drugi strani je
izziv. To raznolikost poskušamo vključiti
v naše vsakodnevno življenje. Na primer,
včasih v naši skupnosti pojemo in molimo
v treh jezikih. Ob večjih praznikih imamo v
župniji bogoslužje v treh jezikih, kar zahteva
veliko odprtosti, strpnosti in potrpljenja.
Ob nedeljah ima vsaka od nas priložnost
obhajati bogoslužje v svojem materinem
jeziku.
Raznolikost obravnava tudi naše
ministrstvo za izobraževanje.
V mestu Temišvar imamo
madžarsko šolo, kjer poučuje
s Renata. V katoliškem vrtcu,
ki ga vodi s. Karmen, je poleg
romunsko govoreče skupine,
tudi ena madžarska skupina.

Sestre pripravljajo molitev

Fotografija:SSND

Živeti
medkulturnost
pomeni
ohraniti svojo lastno identiteto,
hkrati pa biti odprti za druge.
Sposobnost
medkulturnega
življenja
ni
nekaj
samoumevnega,
ampak
vsak
dan
zahteva
nov
začetek
v
dialogu,
spoštovanju, sprejemanju in ponižnosti.
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Poosebljanje medkulturnosti
sestra Maureen Wekesa SSND in sestra Lucy Waiga SSND (AF)

Naše življenje medkulturnosti v zadnjih
osmih mesecih kot Šolske sestre de Notre
Dame v skupnosti Cape Coast je bila
blagoslov. Prihajamo iz desetih različnih
držav/kultur iz Evrope, Amerike in Afrike.
Nujna je prepoznavnost kulturnega ozadja,
odprtost za izmenjavo in učenje od drugih
kultur.
SSND Sestre Maureen
Wekesa, Mabel Abayol
Doo, Lucy Waigwa.
Fotografija:SSND

Življenje medkulturne skupnosti se ne
zgodi hitro. Oblikovati ga je treba namerno.
Vsakodnevno potrebujemo zavezanost
skupnim vrednotam, ki jih delimo. Naš izraz
teh vrednot se lahko razlikuje glede na
naše osebnosti in domačo kulturo, vendar
pa medkulturnost postane čudovit izraz
življenja naše redovne skupnosti.
Za nas je skoraj vsak dan poseben dan.
Preproste dejavnosti, kot je deljenje
pripravljenih jedi – chapati, banku, pizza in
juha – odpira pogled v zgodovinski razvoj
neke kulture in domače družbene

Naše vsakodnevno duhovno življenje se
hrani z vključevanjem različnih načinov
molitve, ki jih delimo s krajevno gansko
kulturo. Za to smo se morale naučiti
krajevnega jezika. Molimo in pojemo himne
v krajevnem jeziku.
Skupna molitev in srečanja so za nas
priložnost, da delimo svojo kulturo in svoje
izkušnje. Vključujemo izmenjavo verskih
izkušenj, kar nam omogoča, da na svoje
življenje in na vsakodnevna srečanja z
ljudmi v našem apostolatu gledamo z
duhovnega vidika. To je pomagalo zgraditi
zaupanje med nami in poživlja našo delitev
v skupnosti.
Kot medkulturna skupnost smo se
naučile spoštovati druga drugo tako, da
smo si prisluhnile in se ne preveč držale
svojega mnenja. To sicer ni lahko, toda ob
sprejemanju odločitev na takšen skupen
način, imamo nek občutek lastništva našega
skupnega življenja.

Da bi mogli vsi ljudje deliti
Kurt Haspel (ÖR-IT/CE)

Sestra Claudia je članica Šolskih sester
de Notre Dame v provinci AvstrijaItalija. Več desetletij je živela in delala
v Romuniji in Avstriji. V letih 2004-2015
je bila v mestu Temišvar (Romunija) z
drugimi SSND. Skupaj s s. Alvero je
skrbela za starejše sestre, ki so ponovno
želele živeti v skupnosti. To je bilo 40 let
po razpustitvi vseh samostanov s strani
komunistične vlade.
Sestra je osebno doživela dolgo, žalostno
stanje življenja po padcu diktatorja
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Nikolaja Ceausescu-ja. Spomnila se je
svojih prvih vtisov.
»Presenetil me je videz nekoč cvetočega
mesta. Opustošene stavbe, pločniki polni
jam, umazani avtobusi, tržna dvorana, ki
je puščala, nezadostna zaloga dobrin. Pri
nakupu kosa pohištva ali pralnega stroja je
bila vpisana številka potnega lista osebe!...
V tistem času je iz Nemčije prihajalo veliko
pomoči. Z veseljem sem pomagala pri
razdeljevanju teh dobrin.«

Sestra Claudia je tudi v tej depresivni
situaciji odkrila, da je bil duh SSND navzoč
v romunski kulturi. »Prišla sem v dobro
skupnost, ki je vključevala tudi nekaj deklet
s podeželja, ki si niso mogle privoščiti
internata. Uživala sem v poslušanju sester,
ko so mi pripovedovale o preteklosti. Kljub
številnim težavam in pomanjkanju so ostale
veseli, zadovoljni ljudje.«
Sestra je razumela, da živeti vero pomeni
živeti in deliti kulturo ljudi, ki jim služi. Ni
zavrgla svojih avstrijskih korenin, temveč

je videla, kako
Bog deluje v drugi
razsežnosti.
To
ni
vedno
enostavno, toda
s potrpeljenjem
in
nenehno
pripravljenostjo
delati za skupno
vizijo,
lahko
nastane
medkulturna
skupnost.

sestra Claudia
Schusterbauer
Fotografija:Haspel

Ključ je spoštovanje ljudi in kulture
sestra Waltermarie Ray SSND (CP)
Sem sestra Waltermarie

k i

Ray. Rojena sem bila
na otoku Mogmog, na
enem
od
majhnih
mikronezijskih otokov,
sestavljajo atol Ulithi.
Otoki so 1242 milj
severno od Papue
Nove Gvineje.

sestra Waltermarie

V provinci Central Pacific me poznajo
kot sestro Willie. Leta 1964 sem iz
Mogmoga odšla na Yap (107 milj), nato
na Guam (422 milj) končno v Združene
države (7.703 milje). Ker sem živela na
odmaknjenem otoku in se potem preselila
na večji otok ter končno živela in delala na
srednjem zahodu Združenih držav, sem
živela v mnogih medkulturnih skupnostih.
Kot Šolska sestra de Notre Dame sem od
leta 1976 delala kot vzgojiteljica. V tej vlogi
sem ugotovila, da je v ospredje prišla moja
domača kulturna strast zaščititi zemljo in
zmanjšati učinke globalnega segrevanja.
Na Mogmog-u sem iz prve roke videla
uničenje zaradi naraščajoče gladine
morja. Več otokov atola Ulithi je že izginilo.

Moja družina in prijatelji na Mogmog-u
so prizadeti zaradi izgube zemlje in
pomanjkanja hrane. Sporočanje tega
ljudem iz drugačne kulture ni bilo vedno
lahko zaradi izgube zemlje in pomanjkanja
hrane. Sporočanje tega ljudem iz drugačne
kulture ni bilo vedno lahko.
Biti iz preproste otoške skupnosti in prehajati v togo redovno življenje ni bilo lahko. Po
letu dni v skupnosti sem resno razmišljala, da bom odšla. Nisem pripadala. Vendar
sem vztrajala in postala Šolska sestra de
Notre Dame. Z leti se je veliko spremenilo. Kot kongregacija smo se veliko naučili
o medkulturnosti. Čutila sem, da me imajo
moje SSND sestre zelo rade. Vedno se me
dotakne, ko se sestre zanimajo, kako delamo stvari v moji kulturi. V primerjavi s prej
je zelo drugače. Učimo se sprejemati druge
kulture in drugi sprejemajo našo kulturo.
Medkulturnost ni lahka. Včasih sem
preprosto hotela jokati. Vendar pa sta dve
vrednoti, ki sta me podpirali v težkih časih
in me še vedno podpirata v življenju v
skupnosti. »Spoštovanje ljudi in kulture ter
odnos ‘vsi za enega in eden za vse’.«
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Razširjeni laboratorij o medkulturnosti
sestra Sharon Kanis, SSND,(AM) sestra Inés Camiran SSND(GC)

»To je dan, ki ga je naredil Gospod!« Sestra
Mary Goretty Aboge (AF), predsednica
kongregacijske skupine za medkulturnost, je
19. junija začela prvo spletno (on line) sejo
Razširjenega laboratorija o medkulturnosti.
Ko so se sestre druga za drugo pojavljale
na Zoom zaslonu, so se z velikim veseljem
pozdravljale med seboj z nasprotnih strani
sveta (bilo je ob 4 zjutraj v Južni Kaligorniji,
ZDA, in 8 zvečer v Kyoto na Japonskem).
Izbrale so ime LAB-laboratorij, ker je
laboratorij prostor za gradnjo in preobrazbo,
varen prostor za eksperimentiranje. V
tem primeru eksperiment spodbuja nove
medosebne odnose, spoštuje in zajema
večkulturno raznolikost. Laboratorij za
medkulturnost omogoča udeleženkam,
da delijo in širijo svoje razumevanje
medkulturnosti ter si pridobivajo veščine
za začenjanje pogovorov v krajevnih
skupnostih in provincah
Sestra Inês Camiran (GC) je postavila temelj
s priznanjem raznolikosti med nami ter naš
cilj in sredstva za dosego cilja postavila v

Šolske sestre de
Notre Dame
Vzgoja, ki spreminja svet

Ljubezen daje vse. Spomnila nas je tudi na
izziv papeža Frančiška iz Vsi smo bratje –
Fratelli Tutti: »Potrebujemo ‘mi’ kulturo«
(Fratelli Tutti 35) in »računam na vas, da boste
prebudili svet« (Apostolsko pismo posvečenim
osebam)
Sestra Teresinha Dorigon (ALC) je vodila
zanimiv uvod v to študijo o medkulturnosti.
Poudarila je radikalno razlikovanje med biti
mednarodna, multi-kulturna kongregacija
in biti medkulturna skupnost. Postati
medkulturna kongregacija zahteva novo
učenje, »gledanje z novimi očmi« in
življenjsko dolgo spreobrnjenje.
Medkulturnost je poklicanost, prejeta z
evangelijem. Medkulturno življenje je
pristno učenčevstvo, ki ga doživljajo ljudje
iz raznolikih kultur, ki pa se združujejo
zaradi Božjega poslanstva. Udeleženke
Razširjenega laboratorija so to delo sprejele
z navdušenjem in veseljem!

