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Az átformálódás
kockázatának vállalása
Roxanne Schares nővér,
általános főnöknő
Ha megnyitjuk magunkat Isten
előtt, hogy átformáljon bennünket,
az bizony kockázattal jár. Mi, a
Boldogasszony Iskolanővérek, ezt a
hívást ismerjük fel Isten küldetésében
való részvételünkben: „átalakuljunk
és világunkat megváltoztassuk,
elvezessük az embereket az
egységre…” (KV, K/48.).
De mit is jelent az átformálódás és
mivel jár? A valódi átformálódás
sokkal
több,
mint
egyszerű
átváltozás, ugyanis kihat az egész
életünkre és kapcsolatainkra. A
húsvét misztériuma, amely az
egyén és a közösség komoly lelki
munkájára épít, egy életforma,
amely szívügyünk.
Az átformálódás útja elvezet
bennünket a valóság szívének
mélységeibe, az emberi szívünk
felfedezéséhez, Isten szívének
megtalálásához,
Istenhez,
aki
maga a szeretet. Isten szeretetét
megtapasztalva a világ szívébe
érkezünk, hogy Isten szeretetével és
könyörületével válaszoljunk. Isten
szeretete az, ami átalakít. Hogyan és
hol kezdjük? Számtalan módja van.
A Küldetésben legújabb számában
a
világ
különböző
részeiről
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származó írásokat olvashatunk az
átformáló hatású utazásokról. A
beszámolókban az elengedésről,
a komfortzónák elhagyásáról, az
új találkozásokról, a perifériákra
történő eljutásról, szolidaritásról,
a szenvedés elfogadásáról, az
elköteleződés elmélyítéséről és az
imádság erejében való bizalomról
szóló tapasztalatokról olvashatunk.
Minden utazás során jelen van az
elengedés, a meghallgatás, a tanulás,
a növekedés és fejlődés az egymás
iránti tiszteletben és a kölcsönös
együttműködésben,
az
egyre
mélyülő közösségi kapcsolatokban.
Isten az, aki a kegyelmet adja, és
az átformál bennünket, de csak
akkor, ha megkockáztatjuk, hogy
megnyílunk az átalakulás előtt hogy befogadjuk a kegyelmet - és
együttműködünk vele, és részt
veszünk a szív munkájában. A
kockázat természetesen nagy, és a
választásnak nagy ára van, hiszen
megköveteli, hogy felszabaduljunk
és adjuk át magunkat, lépjünk túl
a határainkon, cselekedjünk, és
éljünk Isten küldetéséért. Milyen
mélyreható
átformálódásra
hív
bennünket az Isten, amiért érdemes
kockáztatnunk? ●
Isten vezérel bennünket..........7
Éretté vállni az új
kapcsolatokra..........................8
A belső átalakulás ajándéka.....9
A szinódusi egyház nyújtotta
tapasztalatok ..........................10
Az együttműködés új
szintjei..................................11

A Boldogasszony
Iskolanővérek (SSND)
kiadványa
Generalátus, Róma,
Olaszország
gerhardinger.org
Latin-Amerika és a Karibszigetek Tartománya (ALC)
provinciaalc.org
Afrikai Tartomány (AF)
africassnd.org/
Atlantic-Midwest Tartomány
(AM)
atlanticmidwest.org
Central Pacific Tartomány
(CP)
ssndcentralpacific.org
AF, AM, és CP közös
honlapja
ssnd.org
Bajor Tartomány (BY)
schulschwestern.de
Osztrák-Olasz Tartomány
(OR-IT) a Cseh-Szlovák
Tartománnyal együtt (CE)
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Magyar Tartomány (MG)
iskolanoverek.hu
Lengyel Tartomány (PO)
ssnd.pl
Szlovén Tartomány (SI)
notredamke.rkc.si
Szerkesztő: Patricia Stortz,
Linda Bos nővér
közreműködésével
Hálásak vagyunk azoknak
a nővéreknek és világi
kollégáknak, akik a
kiadványt az eredeti
nyelvekről angolra,
majd angolról az egyes
tartományok nyelvére
fordították
Köszönjük!

Prioritásaink felvállalása
Andriana Modelska nővér (PO, Lengyelország)
Az ukrajnai háború kezdetén hallottam azokról
az emberekről, akik azért menekültek, hogy
biztonságba tudják önmagukat és szeretteiket, főleg
a gyermekeiket. Napokig egy apró bőrönd képe
járt a fejemben. Mit éreztek ezek az emberek, akik
kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat? Vajon
mit vittek magukkal, amikor azt sem tudták, hová
mennek? Milyen lehet elhagyni az otthonodat, nem
tudva, hogy visszatérsz-e valamikor, vagy egyáltalán
állni fog-e a visszatérésedkor?
Körülnéztem a szobámban, próbáltam választ adni
arra a kérdésre, hogy mit is vinnék magammal,
miközben hálát adtam Istennek, hogy biztonságban
térhetek nyugovóra a saját ágyamban.
Panaszkodhatunk, hogy egy újabb csapás ért
bennünket, amikor még a világjárványból sem
sikerült igazán kilábalnunk. De mindeközben, Isten
meghívásának is tekinthetjük ezt az eseményt arra,
hogy elgondolkodjunk a prioritásokon, az élet valódi
értelmén. Mi a legfontosabb számomra?
A menekültek felénk vezető útja számunkra is
az átformálódás útjává vált. Ki kellett lépnünk a
komfortzónánkból, és rá kellett ébrednünk, hogy mi
mindent kell megosztanunk a másikkal.

A menekültek felénk vezető útja számunkra
is az átformálódás útjává vált.
Nem fogadhattuk a menekültekben felismert Jézust
zárt ajtókkal. Vajon hiteles lenne-e az Eucharisztiában
való részvételünk, ha közösségben ugyan fogadnánk
Istent, de megtagadnánk, mint menedéket kereső
idegent?
Megnyitottuk tehát a közösségeink kapuját, hogy
közel 60 embert fogadhassunk – többségében
gyermekeket. Lakhatást és élelmet biztosítunk
számukra. Mások azzal segítenek, hogy menekülteket
foglalkoztatnak intézményeikben, vagy pénzbeli
támogatást adnak.
Az ukrán menekültek jelenléte közöttünk mindennapos
meghívás a változásra. ●

Elżbieta Blok nővér segít egy fiatal ukrán
menekültnek a műalkotása elkészítésbében.

Hogy a nevelés által
megváltoztassuk a világot
Teresinha Dorigon nővér (ALC, Brazília)
2012-ben Latin-Amerika körzete és három
SSND tartomány - Porto Alegre, Argentína és
Sao Paolo - csatlakozásával létrejött a LatinAmerika és a Karib-térség Tartománya (ALC).
Ennek az egyesülésnek köszönhető, hogy 2013ban megalakult a brazíliai SSND iskolahálózat.
Ez a hálózat 12 iskolát foglal magában az állam
különböző részeiről: nyolc magánintézményt az
alapfokú oktatásban (köztük két szakápolói iskola)
és négy állami iskolát (partneri viszonyban az
állami szférával) a kisgyermekkori képzésben.
Helyzetünk meglehetősen összetett. Brazília a világ
egyik legnagyobb egyenlőtlenséget mutató országa
(World Inequality Report 2022). A nemzeti jövedelem
részesedési aránya: 59% jut a leggazdagabb 10%nak, míg a legszegényebbeknek csak 10°%. Az
egyenlőtlenségi arányok Brazíliában jelentősebbek,
mint az USA-ban, ahol a leggazdagabb 10%a 45%-ot tudhat magáénak. Kiegészítve az
éghajlatváltozás következményeivel és az iskolák
közötti versennyel, bizony nagy kihívást jelentett
a mi együttműködési modellünk megtartásával az
iskolahálózat létrehozása.
Folytatás a 4.oldalon..
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A Laudato Si’ által ösztönzött elköteleződés elmélyítése
Tim Dewane, Central Pacific Tartomány (CP), Shalom-JPIC Hivatal
Immár 24 éve dolgozom az igazságosság, a
béke és a teremtésvédelem (Shalom) ügyéért a
Boldogasszony Iskolanővérekkel. Emlékszem,
hogy már kezdettől fogva felfigyeltem és hallottam
a nővérekről, akik mindenféle csodálatos és kreatív
módon gondoskodnak a teremtésről itt, az Egyesült
Államokban és a nemzetközi kongregációban.
De hogy őszinte legyek, úgy tűnt, hogy a nővérek
többségének nem ez volt az elsődleges célkitűzése,
noha a természetre mindig is vigyáztak.
Idővel azonban tanúja lehettem egy átalakulásnak,
különösen Ferenc pápa Laudato Si’ kezdetű
enciklikájának és az Általános Káptalan Szeretet
mindent
odaad
nemzetközi
irányvonalának
megjelenése (és elfogadása) óta. Ez az általános
„törődés a természettel”, amit sok nővérnél
megfigyeltem,
drámaian
elmélyült,
amikor
általánosan felismerték, hogy Isten valamennyi
teremtménye kapcsolatban áll egymással, és

Élhető Föld Központ, Mankato, Minnesota, USA

Hogy a nevelés által... folytatás a 3.oldalról
Kezdetektől az SSND nevelési irányelveire
támaszkodtunk, amely a személy szerepvállalásának
megerősítésére, a minőségi oktatásra és az
önmagukat fenntartani képes iskolák létrehozására
épít. Az
SSND
24.
Általános
Káptalan
kötelezettségvállalásait is figyelembe vettük:
Nevelőként bátran, előremutató módon válaszolunk
a gyorsan változó, a globalizáció és a technológia
hatása alatt álló világunk kihívásaira. Az élet
méltóságára és az egész teremtett világ védelmére
nevelünk, együttműködve másokkal. Ezeket szem
előtt tartva dolgozunk ki közös megoldásokat
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abban a szilárd elhatározásban, hogy cselekedjünk
az előttünk álló ökológiai és humanitárius válság
megoldása érdekében. Istennek hálát adva minden
ajándékáért, a levegőért, a talajért, a vízért, a
növényekért, az állatokért és egymásért, figyelem,
ahogyan a Boldogasszony Iskolanővérek egyre
elszántabban dolgoznak azon, hogy könyörületes
és fenntarthatóbb módon éljenek a földön, az
egész teremtéssel együtt. Minderről tanúskodik,
ahogyan földjeiket és kertjeiket gondozzák,
ahogyan takarékosan használják az energiát és a
vizet; elköteleződésükben a tudatos vásárlás, az
újrafelhasználás és az újrahasznosítás iránt. És
még sok minden másban.

Idővel
azonban
tanúja
lehettem
egy
átalakulásnak, különösen Ferenc pápa Laudato
Si’ kezdetű enciklikájának és az Általános
Káptalan Szeretet mindent odaad nemzetközi
irányvonalának megjelenése (és elfogadása) óta.
A Boldogasszony Iskolanővérek számára az ima,
a közösségi élet és a szolgálat egymásból fakad
és egymásba kapcsolódik. Elköteleződésük a
teremtésvédelem iránt mindenben tükröződik...
legyenek otthon vagy a kápolnában, a konyhában
vagy útközben, a kertben vagy egy erdei sétán,
az osztályteremben vagy a tanácsteremben, a
hivatalban, vagy akár az ENSZ-ben. Az egykori
általános „természet iránti aggódás a Laudato Si'
szellemében - Isten egész teremtése javáért - átfogó
elköteleződéssé vált az ökológiai megtérés mellett.●
minden oktatási-nevelési egység számára, ezzel is
elősegítve az egység a sokféleségben elvét.

Nevelőként bátran, előremutató módon válaszolunk
a gyorsan változó világunk kihívásaira...
Nevelési tevékenységünk hatással van az iskolaiés a helyi közösségekre egyaránt. Diákjaink
tanulmányozzák, megvitatják, majd helyi szinten
részt vesznek a szociális jellegű intézkedésekben,
mint az emberi jogok, a közös otthonról való
Folytatás az 5.oldalon...

Az imádság átformáló ereje
Ennie és Aleksander Vardijan, Magda Burger nővér
(SI, Szlovénia)
Pia nővért a Boldogasszony Iskolanővérek
katekétaként küldték a plébániánkra, ahol olyan
családokra lelt, akik szenvedtek, mert nem lehetett
gyermekük. Az ilyen családokért végzett imája életeket változtatott meg, és így sokak lelki édesanyjává
vált. Íme egyike ezeknek a történeteknek.
***
Amennyire vissza tudok emlékezni, mindig is
voltak nőgyógyászati problémáim. A sebészeti
beavatkozások is azt vetítették előre, hogy a
természetes módon történő fogantatás küzdelmes
lesz. A prognózis ellenére, egy évvel az esküvőnk
után, megfogant első gyermekünk. Ez maga volt a
csoda, de sajnos örömünk nem volt hosszú életű; a
vizsgálat során kiderült, hogy a magzat elhalt.

Pia nővér támogatásával, aki arról ismert, hogy
hathatósan imádkozik Istenhez a gyermekekért,
elhatároztuk, hogy minden nap imádkozzuk a
rózsafüzért.
Lányunk,
Catherine
elvesztését
hosszasan
gyászoltuk. Majd a gyermekáldás utáni vágy ismét
feléledt. A nőgyógyász gyógyszeres kezelést
javasolt. Egy nap, a férjemmel kezünkbe vettük
a felírt gyógyszereket és egymásra néztünk: „Ha
Isten nem áld meg minket természetes módon egy
gyermekkel, legyen akarata szerint.”. Visszaváltottuk
a gyógyszert. Pia nővér támogatásával, aki arról
ismert, hogy hathatósan imádkozik Istenhez a
gyermekekért, elhatároztuk, hogy minden nap

Pia Marc nővér 1997 óta 982 gyermekért imádkozott.

imádkozzuk a rózsafüzért.
És megtörtént! Az elhatározásunkat követő hónapban,
a most 6 éves Anasztázia be is jelentkezett. Egy
gyönyörű kislány, akinek Istennel való kapcsolata
máris bontakozik. Ahogy növekedett, felmerült
bennünk a vágy egy kistestvér iránt. Az életkorom
és a méhemben talált tumor miatt végzett műtét
ugyancsak kudarcot jósolt. A történet megismétlődött.
Amint a gyógyszer megérkezett, vissza is vittük; egy
hónappal később megfogant Alekszej..
Istenbe vetett teljes bizodalommal, az első kudarc
ellenére és Pia nővér közbenjárásával, most egy
csodálatos családunk van. ●

Hogy a nevelés által...
folytatás a 4.oldalról
gondoskodás, valamint a vallási, kulturális,
társadalmi és nemi különbözőségek tiszteletben
tartása.
Ezek a közös lehetőségek hatással vannak a
folyamatos tanulásra és növekedésre. Alakítják
közösségeinket, és ezáltal a világunkat is. Így
valósítjuk meg azt a hitünket, hogy „a nevelés
által megváltoztatható a világ.“ ●

Rubem Berta szomszédságában gyakorlatorientált
módon sajátítják el a teremtésvédelmet. Fotó: Elizabete
Franco. Inst. de Educação Infantil Me. Teresa, Porto Alegre
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Hiroshima és Nagasaki:
A feltétel nélküli megbocsátás kockázata
Ruth Mori nővér (CP, Japán)
Ruth Mori nővér Japánban született és nőtt fel. 1967ben csatlakozott az SSND-hez. Tisztán emlékszik a
Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák
pusztítására. Ruth nővér a Central Pacific Tartomány
(CP) Called to Action 2022. március 16-i epizódjában
osztotta meg, miként hatott ez családjára és a világra.

sérüléseket szenvedett; a legidősebb nővérem,
Masako pedig elhunyt. Masako és osztálytársai
egy közösségi projekten dolgoztak éppen, amikor
a bomba felrobbant; soha nem tudtuk meg, hol és
hogyan haltak meg.

A gyógyulás, a béke, a megbékélés és a barátság az
egyszerű emberekkel kezdődik, apró dolgokban.

***
1945 áprilisában a bátyámmal a nagyszüleinkhez
költöztünk egy Hirosimától háromórányira fekvő
faluba, hogy távol maradjunk a háború borzalmaitól;
augusztus 6-án mi biztonságban voltunk, de a
családom többi tagja nem. A szüleim a robbanást és
a radioaktív sugárzást követően súlyos sérüléseket
szenvedtek; nővérem, Atsuko komoly égési

Ruth Mori nővér imádkozik az atombomba
áldozataiért és a családtagokért: „A Békepark
harangszava legyen a világbékéért és az emberekbe
vetett bizalmunkért szóló ima”.

1945 végére, a bombatámadások következtében,
a becslések szerint Hirosimában 140.000,
Nagaszakiban pedig 74.000 ember vesztette életét.
A túlélők közül sokan rákos megbetegedésekkel
és a sugárzás egyéb szörnyű mellékhatásaival
szembesültek.
A legfiatalabb húgom, Kayoko 1945 decemberében
született, négy hónappal az atombomba ledobása
után. Édesanyánkat mindössze 4 évesen vesztette
el. Egészségügyi problémái ellenére, az atombomba
második generációs áldozataként, Kayoko ma is
aktívan részt vesz az atom- és hidrogénbombák
betiltását célzó mozgalomban. Csodálom Kayokót,
és lelkileg is támogatom. Örömmel látom, hogy
gyermekei is segítik a munkájában..
A gyógyulás, a béke, a megbékélés és a barátság
az egyszerű emberekkel kezdődik, apró dolgokban.
Az én esetemben, úgy érzem, Isten megáldott azzal,
hogy több mint 10 éven keresztül megoszthattam
mindennapi elmélkedéseimet Isten szeretetéről,
igazságáról és a természet szépségéről. E gondolatok,
úgy tűnik, sok embert mélyen megérintenek, és az én
gyógyulásomnak is részeseivé váltak. A szenvedés és
a szomorúság elkerülhetetlen az emberi életünkben,
de hiszem, hogy Isten együttérzéssel és szeretettel
teremtett meg bennünket. Az emberek szeretete
és együttérzése által gyógyulhatunk és kaphatunk
reményt a jövőnkre nézve. ●

Soha ne feledjük el a hirosimai és nagaszaki atombombázásokat."...Nem engedhetjük meg, hogy a jelen és a jövő generációi elfeledjék a történteket. Ez az emlék biztosítja és
ösztönzi egy igazságosabb és testvéribb jövő felépítését."
~ Ferenc pápa, Mindnyájan testvérek 248.
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Isten vezérel bennünket
2020. október 12-én négy nővér érkezett a Kongregáció különböző részeiről a dél-szudáni
Jubába, hogy új missziós együttműködésbe
kezdjen a ferences testvérekkel a dzsubai Szentháromság plébánián és a comboni misszionáriusokkal Old Fangakban. Az alábbiakban megosztanak néhány gondolatot tapasztalataikról;
a teljes beszámoló a honlapunkon található.
***
Ruth Karina Ubillús Agurto (ALC)
Nem teljesen véletlen, hogy Dél-Szudánban
vagyok. Isten vezetett ide. A dzsubai életet a
mindennapi tanulás, alkalmazkodás, szeretet
és elfogadás körforgásaként élem meg. Időbe
telik, mire megtanulunk egy számunkra idegen
kultúrában élni. Amire a leginkább szükség van, az a
MEGHALLGATÁS, a hallgatás, hogy megértsük az
emberek szokásait, hogy megtaláljuk együtt, hogyan
tudunk egymás iránt a legnagyobb szeretettel lenni.
A szeretet az átformálódás magja.
***
M. Dominica Michalke nővér (BY, Németország)
Itt, a mindennapi életünkben és a szolgálatunkban
megtapasztalt
bizonytalanságot,
változásokat
és váratlan helyzeteket szeretném kiemelni. Az
az ember vagyok, aki szereti előre tudni, hogy mi
következik és azt szereti alaposan megtervezni és
megszervezni. Most azonban meg kellett tanulnom,
hogy ez nem így működik...Ez a küzdelem arra
szólított fel, hogy türelmesebb legyek, hogy engedjem
el a gondolkodásmódomat vagy a terveimet,
hogy minimálisra csökkentsem az elvárásaimat,
és próbáljam megérteni, hogyan is működnek az
emberek ebben a kultúrában.
***
Rose Ngacha nővér (AF, Afrika)
Az elmúlt másfél évben Dél-Szudánban, a
missziós ifjúsági mozgalmon keresztül keresztény
valláserkölcsi nevelést is kiswahilii nyelvet tanítottam.
Emellett egy árvaházban is dolgozom, amely sok
örömet, és persze kihívást jelent.
De a Küldetéstek van elhívása mélyebb:
„Nemzetköziségünk arra szólít fel, hogy megosztott
világunkban az egység tanúbizonyságát adjuk,

Rose, Karina, Teresa, és Dominica nővér nem
sokkal az érkezésük után (Juba, Dél-Szudán).

mindeddig ismeretlen utakat tárjunk fel, hogyan
oszthatjuk meg javainkat elsősorban a szegényekkel,
megvetettekkel..." Bizony, ez nem egy könnyű
feladat. A kulcs az imádságban és párbeszédben
rejlik…
***
M. Teresa Lipka nővér (PO)
Nyitottság …önmagam odaadása/felajánlása…
hogy beteljesítsem Isten óhaját
Ez a legfontosabb számomra.
Csend ... ima...reflexió...a mindennapi
szolgálatban...a kihívások közepette...
Isten az Ő Igéjén keresztül vezérel engem nap mint
nap. Ő az én világosságom. A vigasztalásom….
Isten munkálkodik bennem... átformál engem... az
élet teljességéhez vezet.
Felajánlom magam a Szentháromság Egy
Istennek, Isten népének szolgálatára.
Isten vezérelt engem ide…Dél-Szudánba.
Old-Fangakba…
Isten jelen van... Isten vezeti az embereket... Isten
megnyitja őket...
Isten átformálja őket...és engem is. ●
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A Tartomány vezetősége a stólával, amely az új együttműködést és Jób atya alapításunkra gyakorolt hatását
szimbolizálja.

Éretté válni az új kapcsolatokra
Az Ausztria-Olaszország (ÖR-IT) és a Csehszlovákia (CE) tartományok 2022 februárjától a Bajor
Tartományhoz (BY) csatlakoztak, mint kerületek.
***
Bajor Tartomány
M. Monika Schmidt nővér, Annemarie Bernhard
nővér, M. Doris Obermeier nővér, Maria-Theresia
Knippschild nővér, Bajor Tartományi Tanács
Mit jelent az, hogy egy új, eddig nem létező egységre
alapuló kapcsolat alakul ki a Kongregációban?
Először is azt jelenti, hogy egy olyan folyamatba
kezdünk, amelynek kimenetele teljesen bizonytalan
számunkra. Másodszor, ez a megszokott struktúrák
elengedését kívánja meg. Hamar bebizonyosodott,
hogy az eddigi vezetési struktúrákat az állam jogi
előírásai miatt újra kell gondolni.
Ugyanakkor a folyamat azt is magába foglalja, hogy
meg kellett szilárdítanunk Terézia anya egyik fontos
örökségét, nevezetesen meg kell őriznünk azt az
egységet, amely oly fontos volt számára.
Számunkra kihívást és aggodalmat jelent, hogy
megnyíljunk és kitekintsünk saját tartományunk
határain túlra és valami egészen újba kezdjünk. Ez
egyrészt a kapcsolatok kiépítését és ápolását jelenti.
Másrészt személyes elkötelezettséget és másokra
való odafigyelést kíván. A különböző országok
aktuális helyzetének megismerése ugyanolyan
fontos, mint az eltérő kulturális viszonyok megértése.
Az egyik legnehezebb feladat az, hogy megnyissuk
szívünket a nagyon eltérő európai kulturális és
történelmi tapasztalatokkal rendelkező nővérek

8 / Kü l d et ésb en

előtt; hogy a találkozások alkalmával megmutassuk,
minden egyes nővér fontos és értékes. Ugyanakkor
tudatában vagyunk egyetemes felelősségünknek,
és feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit is
jelent valójában ez az újfajta együttműködés az
egész Kongregációnkra vonatkozóan. Mindezek
után a legfőbb kérdés az, hogy ebben az új
egységben hogyan tudjuk közös küldetésünket
élettel megtölteni, és egyidejűleg mély kapcsolatokat
építeni egymással? Terézia anya karizmája vezérel
bennünket az előttünk lévő úton.
Az Osztrák-Olasz kerület
M. Beatrix Mayrhofer nővér, M. Alma Bonutt nővér, M.
Verena Wittibschlager nővér, Ausztria-Olaszország
Tartomány egykori vezetői
Az elmúlt években sok mindent tanultunk,
mindenekelőtt bizalmat, türelmet és rugalmasságot.
Amikor minket, az Ausztria-Olaszország Tartományi
Tanácsot, Csehszlovákiával együtt, különleges
státuszban, a 2014-es Nagyhéten megválasztottak
a következő ciklusra, nem is sejthettük, hogy ez a
második ciklus milyen hosszadalmas és kihívásokkal
teli lesz. Meglehetősen gyorsan nyilvánvalóvá vált,
hogy szervezeti egységünk megőrzése meghatározó
döntéseket kíván.
Alapos mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy az
Ausztria-Olaszország és a Csehszlovákia tartományt
kerületekké alakítjuk át. Ez az átalakulás az új Bajor
Tartományi Tanács felállításával kezdődött volna,
amit a COVID-19 járvány felülírt.
Folytatás az 9.oldalon ...

A belső átalakulás ajándéka
M. Fidelis Nyúl nővér (MG, Magyarország)
Gimnazista korom óta meghívást éreztem arra, hogy
Peruba menjek, és a szegények között szolgáljak.
Azonban 20 évet kellett várnom, hogy ez valósággá
váljon. Végül 2019. augusztus 15-én megérkeztem.
Sosem fogom elfelejteni azt az érzést, ami akkor
töltött el, amikor először vittek fel az ún. „biblioteca”
-ba (könyvtár). Egy kopár és hihetetlenül zsúfolt
"domb" tetején állt egy rozoga bódé, a "biblioteca",
ahonnan néhány lelkes gyermek szaladt ki, remélve,
hogy egy két jó szó mellett segítséget kapnak a házi
feladatukban. Ahogy ott körbe néztem, egyszerűen
éreztem, ez az, itt a helyem, értük jöttem.
Hihetetlen és gyakran szívszorító élmény volt
megismerni azt a közeget, ahonnan a gyerekek jöttek.
Nehéz volt elfogadni azt, hogy ha belefeszülök, se
tudom megváltoztatni a körülményeiket. A legtöbb,
amit tehettem/tehetek, hogy szeretettel fordulok
feléjük. A szolgálat mellett rengeteget tágult a
látóköröm a Kongregáció valóságáról is.
Ahogy a „biblioteca” állapota romlott, életveszélyessé
vált, feltett szándékom volt, hogy a következő
tanévtől egy új épületben, új keretek között folytassuk
a foglalkozásokat. Minden erőmmel ezen voltam.
Majd hirtelen, 2020.március 16-án Peru rendkívüli

Éretté válni az új kapcsolatokra
...folytatás a 8.oldalról

Türelmünk,
bizalmunk
és
rugalmasságunk
meghozta gyümölcsét. A kinevezést – bár négy év
késéssel – 2022. február 13-án megünnepelhettük,
a Kongregáció megalakulásában meghatározó
szerepet játszó Franz Sebastian Job atya halálának
évfordulóján!
Biztosak vagyunk Jób atya közbenjárásában, ami
csodálatosan teljesült.
Nővérek a Cseh Köztársaságból
M. Vojtĕcha Honová nővér, Cseh Kerület vezetője
(CE), a csehországi nővérek nevében.

Fidelis nővér köszönti a “biblioteca” -ba érkező
gyermekeket.”

állapotot vezetett be a COVID-19 pandémia
miatt. Ebben a bizonytalanságban haza kellett
térnem Magyarországra. A távozás, az elengedés
megviselte a szívemet..
Hazaérkezésemet szigorú kéthetes karantén
követte. Egy lelkigyakorlat és a Peruban tapasztalt
szeretet segített elengedni, s rányílni arra, ami vár. A
Húsvéti Vigílián a karantén véget ért, és ezzel együtt
a sötétség is; ami így valóban a Feltámadás ünnepe
lett számomra ●

Nekünk, a csehországi nővéreknek nagyon jó
tapasztalataink voltak az Osztrák-Olaszországi
Tartománnyal való kapcsolattal. Meggyőződésünk,
hogy ez a tapasztalat elmélyül és folytatódik a Bajor
Tartományhoz való csatlakozás után is. Úgy véljük,
hogy az új szerkezet melletti elköteleződésünk
egy hosszú folyamat eredménye, amelyet az a
kérdés kísért, hogy mi a jó nekünk és az egész
Kongregációnak.
Számunkra a Kongregáció nemzetközisége
magasabb szintre lépett. Most még inkább kötődünk
alapításunk helyszínéhez és eredeti karizmánkhoz.
Egyúttal úgy érezzük, hogy ez a lépés lehetővé teszi
számunkra, hogy egy olyan jövő felé haladjunk,
amelyben az egész Kongregációval együtt keressük
Isten akaratát Európában. ●
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A szinódusi egyház nyújtotta tapasztalatok
Magdalene (Meg) Umoh nővér (AF, Sierra Leone)
Az átformálódás az élet hétköznapi történéseiben
rejlik, az egyszerű mosolyokban, a beszélgetésekben,
egymás
köszöntésében,
és
abban,
hogy
egyszerűen csak jelen vagyunk. Vasárnap este van,
és az egyházmegyémben betöltött szerepemen
elmélkedek, mint szinódusi bizottsági tag. Lenyűgöz.
Kisebb csoda, hogy Ferenc pápa „egy megújult
Egyházra" és ezen keresztül egy újjászületett Megre hív.

Meg nővér a “Legion of Mary” lelki vezetőjeként
végzett plébániai munkájában.

Amikor a püspököm felkért, hogy vegyek részt a
szinódusi bizottság munkájában, időt kértem, hogy
átgondolhassam. Az első reakcióm az volt, hogy „Jaj,
ne! Meg, nem rendelkezel minden információval!
Túlságosan elfoglalt vagy! Kik a bizottság további
tagjai?” Halkan feltettem magamnak ezeket a

kérdéseket, amelyek az ismeretlentől való félelemből
fakadtak. Nem volt áttekinthető tervem, hogy mit
is várnak tőlem/tőlünk, ráadásul nem tudtam kik
lesznek a további tagok.

...a képesség, hogy tiszteletteljes párbeszédet
folytassunk, hogy meghallgassuk és hajlandók
legyünk elfogadni mások véleményét...
A bizottsági ülések azonban a fejlődés és a
kegyelem olyan pillanatai voltak, amelyeket nem
fogok egyhamar elfelejteni. Rengeteget tanulhattam
önmagamról, miközben láttam, hogy valami
megváltozott bennem, a gondolkodásmódomban
és az emberekkel való interakcióimban. Nigériai
kultúrából érkeztem, amelyben más értékek
érvénysülnek. Ez azt jelentette, hogy a saját
kultúrámat a szívemben hordozva, tisztelettel kellett
megosztanom nézeteimet, némelyikről le kellet
mondanom, másokat pedig integrálnom kellett a
Sierra Leone-i emberek kultúrájába.
Hamar felismertem az ülések alkalmával elmondott
imádságok összekötő erejét. A kegyelmek
erősödtek bennem és bennünk, mint csoportban: a
képesség, hogy különböző kultúrájú és látásmódú
emberekkel tudjunk együtt dolgozni, a képesség,
hogy tiszteletteljes párbeszédet folytassunk, hogy
meghallgassuk és hajlandók legyünk elfogadni
mások véleményét, és hogy megtapasztaljuk az
elfogadást és a békét. Ugyanilyen jelentőségteljes
kegyelem volt az is, hogy az egyházzal kapcsolatos
közös aggodalmainkban a kölcsönös tisztelet és
a csapatmunka szellemében egységesek tudtunk
maradni.●

Ahhoz, hogy "közös úton legyünk",
hagynunk kell,
hogy a Lélek a szinódusi lelkületre neveljen bennünket.
Bátran, a szív szabadságával kell belépnünk
a megtérés folyamatába.
Egy Szinódusi Egyház létrejöttéért.
Közösség, részvétel és küldetés
Előkészítő Dokumentum
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Az együttműködés új szintjei

Társult tagok ünnepélyes ígérettétele (Baltimore, Maryland, USA).

Suzy Blackburn, Társult Tagok Vezetője (AM, USA
és Kanada)
Mivel karizmánk és lelkiségünk másokra is hat,
a tartományok létrehozhatnak egyesületeket,
amelyek által ezek az emberek különleges módon
kapcsolódnak Kongregációnkhoz. Az ilyen egyesület
elsősorban lelki jellegű, és mind az egyesek, mind
a Kongregáció számára kölcsönös gazdagodást
jelent. (KV, ÁD/ 9.)
***
1987-ben alakult meg a Társult Tagok Közössége
Chicagóban, az Atlantic-Midwest Tartományban.
A Küldetéstek van-ban megfogalmazott kölcsönös
együttműködés az évek során sokféleképpen
fejlődött. A személyes kapcsolatok, amelyek mindig
is becsesek voltak a nővérek és a társult tagok
számára, gazdagodtak azáltal, hogy a társult tagok
a korábbiaknál jelentősebb szerepet vállalnak a
Kongregáció küldetésében. Felismertük, hogy a
közös úton való átformálódásunk nem csak saját
magunkra, hanem a világra is hatással van.
Az AM Tartomány társult tagjai számos módon
élik a Boldogasszony Iskolanővérek küldetését
és az működnek együtt velünk saját szolgálatuk,
egyházközségi és önkéntes munkájuk során. A
társult tagok ma már aktívan dolgoznak (gyakran
vezetői pozícióban) a támogatott szervezetekben

és az igazgatótanácsokban is. Az „Integral Vision”
elnevezésű bizottságok mindegyikében legalább
két társult tagunk van. Szintén társult tag Haitin, a
bevándorlási kérdésekkel és az éghajlatváltozással
foglalkozó tartományi bizottság társelnöke.
Felismertük, hogy a közös úton való
átformálódásunk nem csak saját magunkra,
hanem a világra is hatással van.
Patricia Stortz, társult tagunk, a következő
szavakkal írta le ezt fejlődést: " Úgy látom, hogy a
tartományokon belül változik, hogy a társult tagok
mennyire és milyen módon kapcsolódnak be a
különböző tevékenységekbe. Kezdetben csupán
ünnepségeken, az imaórákon és a képzéseken
való részvételre hívtak meg bennünket - vagyis a
főbb előadásokra. A döntéshozatallal kapcsolatos
megbeszéléseken nem vettünk részt és a
visszajelzéseink is minimálisak voltak. Mára a társult
tagok helyet kaptak a tartományi bizottságokban és
nemrég bekapcsolódhattunk az Általános Káptalannal
kapcsolatos,
azt
előkészítőmegbeszélésekbe.
Növekedtünk a kölcsönös együttműködésben.”
A kölcsönös együttműködés mindannyiunk - nővérek,
társult tagok és a világ - átformálódásához vezet. ●

Mintegy 1100 nő és férfi csatlakozott világszerte a Boldogasszony Iskolanővérekhez:
társult tagok, útitársak, Terézia anya misszionáriusai. Négy kontinensen ível át ez az
együttműködés: Dél-Amerika, Észak-Amerika, Afrika, Európa és
Ázsia-Óceánia területén..
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Küldetésben
30 országban szolgálnak nővéreink:
• Argentína • Ausztria • Belorusszia • Brazília •
Kanada • Cseh Köztársaság • Anglia • Németország
• Ghána • Guam • Guatemala • Honduras •
Magyarország • Olaszország • Japán • Kenya •
Nepál • Nigéria • Paraguay • Peru • Lengyelország
• Puerto Rico • Románia • Szerbia • Sierra Leone •
Szlovénia • Dél- Szudán • Svédország • Gambia •
Amerikai Egyesült Államok

A víz világnapjának ünnepe Francisco Beltrãoban
(Brazília)

Az a küldetésünk,
hogy a Szentlélek erejében
folytassuk Krisztus küldetését,
hogy Őt hirdessük,
alakuljunk át,
és világunkat megváltoztassuk,
elvezessük az embereket arra az egységre,
melyért Jézus Krisztus küldetett.
Küldetéstek Van, Konstitúció 48.

Az átformálódás
kockázatának vállalása
Isten az, aki a kegyelmet adja, és az
átformál bennünket, de csak akkor, ha
megkockáztatjuk, hogy megnyílunk az
átalakulás előtt - hogy befogadjuk a
kegyelmet és együttműködünk vele, és részt
veszünk a szív munkájában.

Generalate of the
School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Rome, Italy
Nevelés által megváltoztatható a világ
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