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Zöldellni és megtisztulni

Szerző: Connie Guerrero, SSND társult tag, Guam
A médiából érkező Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos negatív üzenetek ellenére Guamban a „kelj fel és
járj”, „élj egységben vele” vagy „csináljuk együtt” attitűd érzékelhető. Ennek eredményeként, különböző
szervezetek vállalták a kihívást. A Guam-i Egyetemtől (UOG) kezdve a Guam Green Growth
kezdeményezésen át (G3), az AmeriCorps VETCORPS csoportig bezárólag, mind válaszolt a felhívásra, hogy
az oktatáson és a közösségek bevonásán keresztül támogassák az élelmezésbiztonságot, az egészséges
élelmiszer-választást és a szigetek fenntarthatóságának növelését. A közösségi kert megvalósítása támogatja
a Fenntartható Fejlődési Célok több pontját is: 2.célját, az Éhezés megszüntetését; 3.célját: az Egészség és
Jólétet és a 11.célját a Fenntartható városok és közösségeket. Közösségünk együttműködik az élelmiszerfenntarthatóság előre mozdításában a szigetünkön.

Maria Cruz, az AmeriCorps vezetője, aki
a G3 kezdeményezésért és
munkatársakért felelős

Meglátogattuk a talofofói faluban lévő közösségi kertet és hidrokultúrás
akváriumot. Talofofó Guam legdélebben fekvő községe. Itt található az
Iskolanővérek Notre Dame rendháza és a Notre Dame Gimnázium. Egy
újonnan telepített akvakultúra-rendszer és egy hulladékgyűjtő berendezés
található itt. A közeli „Moms & Pops” üzletek által adományozott
raklapokból készült ültetőgépek installációja a G3-val és az UOG Sea Grantvel való együttműködésen keresztül valósulhatott meg. A kertben padlizsánt,
paradicsomot, salátát, hagymát és egyéb helyi zöldséget termelnek.

“Bámulatra méltó az a kitartás, amellyel az itt élők cselekszenek, és az nagy
béke, amivel teszik a dolgukat. Szomszédainkkal, barátainkkal és az itt élő
emberekkel együttműködve mindent meg kell tennünk, amire csak képesek vagyunk annak érdekében, hogy
pozitív példát mutassunk mások számára. Nagyszerű, hogy Talofofóban lehetünk, és olyan emberek példáját
ünnepelhetjük, akik mintát adnak a közösségi módon történő cselekvésre. Folytatjuk a környezetünk pozitív
alakításáért való békés küzdelmünket…” -mondta Vicente Taitague, Talofofó polgármestere.
“Minden program a folyamatban van, és megvalósulásuk a választópolgárokat
szolgálja. Ígéretes jövő előtt állunk, mert jó emberek állnak mögöttünk. Hiszek
bennük.” (Forrás: uog.edu)
Az ismeretterjesztő körutunk után, még eltökéltebb voltam, hogy belevágjak a
programba, és kivegyem a részem a munkából. Kétéves unokám, Alaia is
csatlakozott hozzám a zöldbab, táró, bazsalikom, helyi hagyma,
koktélparadicsom, csípős paprika és szellempaprika veteményezésében. Egy
hónapon belül paprikapelyhet és „finandin dinanche” (csípős paprikakrémet)
készítettünk, amit meg is osztottunk családunkkal. Alaia igazán büszke a
növényeinkre. Mindez kicsiny lépés ugyan, viszont nem kell import zöldséget
vásárolnunk. Saját komposztot készítünk, amely csodálatos módon serkenti
növényeink fejlődését – igazi csodaszer. Alaia büszkén mutatta meg kertünket. Ő
a mi zöld jövőnk!

Alaia, a büszke kerti kalauz

A globális dilemma

Szerző: Suzanne Moynihan, SSND, Central Pacific Tartomány
Minél inkább áthat bennünket Jézus vágya, hogy mindnyájan eggyé legyenek, annál átfogóbb lesz minden
ember és az egész teremtett világ egységéért való fáradozásunk. (Küldetéstek van, Konstitúció 9.)
Kreatív emberi mivoltunknál fogva, a Küldetéstek Van és a Laudato Si’ lelkiséget követő bolygó lakóiként,
mi, a Boldogasszony Iskolanővérek aktívan keressük a mindenütt jelenlévő műanyag alternatíváját.

A műanyag csomagolás
beszüntetése a tömegcikk
osztályon, Outpost Natural Foods,
Milwaukee, Wisconsin

A műanyaghulladék súlyosan szennyezi a földet, a folyókba ömlik, majd az
óceánokba jut. Elpusztítja a vadon élő állatokat, károsítja az ökoszisztémát,
eltömíti a vízelvezető rendszereket, veszélyezteti a halászatot és
akadályozza az idegenforgalmat. A műanyagok a klímaváltozás mértékét is
felerősítik. Az óceánok az üvegházhatású gázok legnagyobb természetes
gyűjtőhelyei, és ezáltal segítenek az éghajlat szabályozásában. Az egyre
inkább emelkedő hőmérséklet lebontja a műanyagokat, aminek
következtében üvegházhatású gázok szabadulnak fel, melynek hatására
tovább nő a hőmérséklet. De miért is ne használjunk műanyagot? Hiszen
tartós, erős, könnyű és költséghatékony. (Forrás: custom-pak.com)

Sajnos a kényelemért nagy árat fizetünk. A műanyaghulladék eltávolítására
szolgáló módszerekkel gázokat, dioxinokat, ólmot és higanyt bocsájtunk ki
a levegőbe, a talajba és a vízbe. A felbomló műanyagdarabok veszélyeztetik
azokat a fajokat, amelyek lenyelik vagy belélegzik azokat. A műanyaggyártás, felhasználás és megsemmisítés
minden lépése komoly egészségügyi kockázattal jár. (Forrás: ecowatch.com)
A naprakész szakértelem, ismeretek és az oktatás átalakíthatja a műanyagok okozta problémát olyan
hulladékmegsemmisítő rendszerek létrehozásával, amelyek a műanyagot nyersanyaggá és nem hulladékká
alakítja át. (Forrás: worldbank.org). Mivel “mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk” (Küldetéstek
van, K/23.), keressük fel az egyszerhasználatos műanyagok gyártóit. Tájékozódjunk, hogy önkormányzatunk
milyen lépéseket tesz ezügyben. Keressünk alternatív megoldásokat. Olvassunk, írjunk és beszéljünk róla.
Modellezünk gyakorlatban is a megvalósítható lépéseket az egyszerhasználatos műanyagok életünkből való
kiiktatására.

“Senkit sem hagyunk hátra, senkit sem hagyunk magunk mögött”
Szerző: Beatriz Martínez-García, SSND, ENSZ-NGO képviselő

Több családdal imádkoztuk spanyol nyelven a rózsafüzért a Lester Prairie (Minnesota,
USA) közösségben 2013. májusában.
Az imádság befejeztével, megjegyeztem, hogy milyen csodálatos is volt látni, hogy
fiatalok és idősek egyaránt csatlakoztak az imánkhoz. Az egyik résztvevő ezt
válaszolta: „Nővér, ha abbahagyjuk a spanyol nyelv használatát és tanítását, akkor
elveszítjük a kommunikációt gyermekeinkkel és a hagyományainkkal.”
Visszaemlékeztem ezekre a szavakra, amikor arról olvastam, hogy a mai nyelvek legkevesebb 50 százaléka
kihalófélben van, vagy súlyosan veszélyeztetetté vállhat 2100-ra. A szóban forgó nyelvek többsége őshonos
nyelv.
Az ENSZ Közgyűlése a 2022-2032-es évet az őslakos nyelvek nemzetközi évtizedének nyilvánította, azzal a
témával, hogy „senkit sem hagyunk hátra, senkit sem hagyunk magunk mögött” – 2032-ig.(További
információ: unesco.org)
A Globális Cselekvési Terv kijelenti, hogy „Az emberek a nyelv használatán keresztül mélyítik el
világnézetüket, emlékezetüket és a hagyományaikban őrzött tudást, valamint az egyéni gondolkodásmódjukat,
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jelentés és kifejezésmódjukat.” (További információ: unesdoc.unesco.org)
Az ENSZ őslakosok kérdéseivel foglalkozó állandó fórumán a civil szervezetek megvitatták, hogyan
növelhető a tudatosság, és hogyan biztosítható az őslakosok jogai nyelvük használatához, újjáélesztéséhez és
a jövő generációinak való átadáshoz.
Nem tudom pontosan, hány iskolanővér szolgál őslakos testvéreink körében, valószínűleg sok olyan emberrel
dolgozunk együtt, akiknek az anyanyelve nem a lakosság többségének a nyelve.
Milyen nyelvet(eket) használsz nap mint nap? Miért? Nevelőként, hogyan értelmezzük a “senkit sem hagyunk
hátra, senkit sem hagyunk magunk mögött” elvet?

Az emberkereskedelem az emberi méltóság ellen elkövetett bűn
Szerző: Sarah Tanjo, SSND, Afrikai Tartomány

Nagyon elkeserítő hallani és tudatában lenni annak, hogy a közvetlen környezetünkben, számos otthonban és
szerte a világon élő gyakorlat az emberkereskedelem. Ugyan mindig helyi szinten kezdődik, de a világ szinte
minden országának békéjét és jólétét érinti. Milyen gonoszsággal teli és embertelen cselekedeteket hajtanak
végre az emberkereskedők. Ezek az emberek nemcsak kényszermunkára és szexre árulnak másokat, hanem
ölnek is, hogy a transzplantációhoz szükséges szerveket eltávolítsák az áldozatokból, ezt nevezzük
szervkereskedelemnek. Az AML Challenges 2018. júniusi-augusztusi adatai alapján és a Pápai Tudományos
Akadémia (PAS) szerint, a világszerte elvégzett szervátültetések 10%-át illegális esetek teszik ki. Az
Egészségügyi Világszervezet adatai alapján, a szervkereskedelem terén évente 10 000 feketepiaci üzlet
köttetik – óránként több, mint egy alku születik. (Forrás: pact-ottawa.org). Becslések szerint a világszerte
elvégzett vesetranszplantáció 10 százalékát teszi ki a szervkereskedelem. Óriási tragédia! Mindezek
tudatában, mit tehetek, mit tehetünk, hogy enyhítsük ezt a gonoszságot?
Sierra Leonéban a nővérek összegyűltek, hogy megvitassák az afrikai Shalom ág 2022-es cselekvési tervének
megvalósítási módjait. Tanácskozásukon az emberkereskedelemre összpontosítottak, és alább olvasható
lépések mellett kötelezték el magukat:
•

Ha törvényellenességet tapasztalunk, jelentsük azt az illetékes hatóságoknak, akik segíthetnek a
környezetünkben lévő áldozatoknak.

•

A szolgálati helyeinken hívjuk fel a figyelmet az emberkereskedelemre.

•

Ismerjünk meg néhány olyan nem kormányzati szervezetet (NGO), amely az emberkereskedelem
problémájával foglalkozik, és működjünk együtt velük.

•

Hívjuk fel a figyelmet az emberkereskedelemre a médián keresztül – pl.: a rádióban.

•

Továbbítsuk az emberkereskedelemről szóló
híreket a Shalom csoportjainknak, és terjesszük a
közösségeink között is.

Minden hétfőn tartok egy beszámolót az iskolánkban, a
Sierra Leone-i Bumbuna állami St.Mathew’s
Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Megosztom a
tanítványaimmal a Shalom célok egy-egy aspektusát és
az aktuális kérdéseket, amelyek az egészséggel,
környezetvédelemmel
és a nevelés
értékével
Sarah Tanjo nővér az iskolai diákgyűlésen, Sierra Leone,
kapcsolatosak. Az év elején felhívtam a figyelmüket az
Afrika.
afrikai országokban és a világunkban jelenlévő
embercsempészet riasztó mértékére. Mind a kollégák, mind a jelenlévő diákok egyre mélyebben átlátják az
embercsempészet mibenlétét és okait, és javasoltak néhány módszert, amely megállíthatja a tendenciát. Az
iskolai közösség közvetlenül is részt vesz a modernkori rabszolgaság elleni küzdelemben, és elkötelezetten
lép fel ellene.
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Egyesült Államok Menedékjog

Szerző: Patricia Ferrick, SSND, Atlantic-Midwest Tartomány

Az elmúlt években önkéntesként dolgoztam különböző jogi képviseleten olyan emberekért, akik segítségre
szorultak bevándorlási ügyeikben. Jelenleg (Zoom-on keresztül) egy New York-i zsidó gyülekezet által
létrehozott jogi klinikának vagyok a munkatársa, amely LMBQT személyeket is fogad. Minden embert, akivel
együtt dolgozunk, „barátnak” nevezünk.
Önkéntes jogászok tanácsával segítünk barátainknak a kérvényeik kitöltésében és a
bírósági meghallgatásukra való felkészülésben. Ha szükséges, akkor a lakcím- vagy
helyszínváltoztatási kérelem benyújtásában is segítünk. A helyszínváltoztatás célja, hogy
az illető, az eredetileg kijelölt bíróságtól eltérő helyszínen kapjon lehetőséget a
meghallgatásra. Mint minden bevándorlási ügyben, a bíró mérlegelési jogkörébe tartozik,
hogy helyt ad-e vagy elutasítja a kérelmet. A folyamat jelentős része attól függ, hogy a
barátunknak, hol biztosítanak meghallgatást. New Yorkban a kérelem benyújtóinak mindössze 10 %-a kapott
pozitív elbírálást. A többiek fellebbezhetnek az elutasítás ellen, amely ugyancsak embert próbáló folyamat.
A meghallgatás kétlépcsős folyamat: az első a főtárgyalás. Néhány rövid kérdés után a bíró maga dönti el,
hogy a kérelmező folytathatja-e az eljárást, vagy sem. Ha az illető tovább folytathatja, akkor a bíró határozza
meg az egyéni meghallgatás időpontját. A barátunknak ezen a tárgyaláson kell megvédenie kérelmét az ICE
ügyészével szemben. Az őt képviselő magánügyvéd jelenléte nélkül nagyon valószínűtlen, hogy számára
kedvező döntés születik. A jogi rendszer inkább a kérelem benyújtója ellen van, mintsem mellette.

A szeptember reflexióra és cselekvésre szólít

Szerző: Marinez Capra, SSND-nemzetközi Shalom koordinátor
Ezek a különleges szeptemberi napok nagyszerűen kapcsolódnak a Shalom céljainkhoz és
kötelezettségvállalásainkhoz. Arra vagyunk meghívva, hogy vigyük bele őket liturgiáinkba, elmélkedéseinkbe
és cselekedeteinkbe.
A 2022-es Teremtésvédelmi Hetek témája arra szólít fel, hogy nyújtsuk ki a
kezünket, figyeljünk és cselekedjünk! Olyan Istentől érkezik a hívás, aki lát és
mélyen meghatódott! A szeptember 1-től október 4-ig tartó Teremtésvédelmi
Hetek, ismét arra hív bennünket, hogy vessük le sarunkat, és bárhol is élünk, szent
földön járunk, és ott úgy kell meghallanunk és válaszolnunk a föld és a szegények kiáltására, amint Isten is
teszi. (Forrás: seasonofcreation.org)
Szeptember 21-e, az ENSZ nemzetközi békenapja. A 2022-es év témája: „Vess véget a
rasszizmusnak. Építsd a békét.”. 2001 óta ez a nap az erőszakmentesség és tűzszünet 24
órás időszaka. A valódi béke elérése azonban sokkal többet jelent, mint a fegyverek
letételét. Olyan társadalmak építésére van szükség, amelynek minden tagja azt érzi,
hogy kivirágozhat. Olyan világot kell teremtenünk, amelyben az embereket faji
hovatartozásuktól függetlenül egyenlő bánásmódban részesítik. (Lásd: un.org/observances és ENSZ
határozat)
2022.szeptember 25-én, vasárnap lesz a migránsok és menekültek 108. Világnapja. A "Jövőt
építeni a migránsokkal és menekültekkel" téma rávilágít arra az elköteleződésünkre, hogy
mindannyiunknak részt kell vennünk egy olyan jövő megteremtésében, amely magában
foglalja Isten tervét, és senkit sem hagy hátra. (migrants-refugees.va)
Továbbra is imádkozzunk együtt szolidaritásban és abban a reményben, hogy egy igazságos és tartós
béke száll Ukrajnára és a világ többi konfliktusos területére.
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