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Otwieramy się na ryzyko
przemiany.
Miłość daje wszystko,
24. Kapituła Generalna

Życie misją 2022

Ryzyko
przemiany
Siostra Roxanne Schares,
Przełożona Generalna
Otwarcie się na bycie przemienionym
przez Boga jest ryzykiem. Jednak
to jest wezwanie, które my,
Siostry Szkolne de Notre Dame,
rozpoznajemy
uczestnicząc
w
misji Boga: „być przemienionymi
i przemieniać świat, i prowadzić
wszystkich do tej jedności...” (JP,
K 48). Ale na czym polega ta
przemiana; co się z nią wiąże?

numerze Życia misją znajdziemy
refleksje z różnych części świata na
temat dróg przemiany. Autorzy dzielą
się doświadczeniami wypuszczania
z rąk, pozostawiania stref komfortu,
angażowania się w nowe spotkania,
udawania się na peryferie, bycia
w
solidarności,
przyjmowania
cierpienia, pogłębiania zobowiązań,
zaufania w moc modlitwy.

Prawdziwa przemiana jest czymś
więcej niż zwykłą zmianą, ponieważ
wpływa na całe nasze życie i
wszystkie relacje. Jest to droga
paschalna, która wymaga poważnej
pracy duchowej jednostek i wspólnot
i staje się sposobem życia, który jest
sprawą serca.

Zawsze, na każdej drodze, będzie
trzeba coś pozostawić, słuchać,
uczyć się, wzrastać i rozwijać nowe
relacje o większej wzajemności i
szacunku, relacje oparte na coraz
głębszej komunii.

Droga przemiany prowadzi nas do
zrozumienia serca rzeczywistości,
do zgłębienia naszych ludzkich serc,
do odkrycia serca Boga, Boga, który
jest miłością. Doświadczając miłości
Boga, jesteśmy pociągane do serca
świata, aby odpowiedzieć samą
miłością i współczuciem Boga. To
właśnie Boża miłość przemienia.
Jak i od czego zacząć? Jest
niezliczona ilość sposobów. W tym
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To Bóg daje łaskę i dokona
przemiany, jeśli tylko zaryzykujemy
otwarcie się na przemianę–na
przyjęcie i współpracę z łaską oraz
uczestnictwo w tym dziele serca.
Ryzyko jest wielkie, a wybór
kosztowny,
ponieważ
wymaga
od nas pozostawienia czegoś i
powierzenia się, przekroczenia
siebie, działania i życia dla Bożej
misji. Do jakiej głębokiej przemiany i
ryzyka zaprasza nas Bóg? ●
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Dziękujemy!

Realizowanie naszych
priorytetów
Siostra Adrianna Modelska, Polska (PO)
Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i dowiedziałam
się o ludziach, którzy uciekali chroniąc własne życie
i najbliższych, zwłaszcza dzieci, przez wiele dni
miałam w głowie obraz małej walizki.
Co mogli czuć ludzie, którzy zostali zmuszeni do
ucieczki z własnego domu? Co można ze sobą
zabrać, kiedy nie wiesz nawet dokąd pójść? Co
czujesz, gdy opuszczasz własny dom, nie wiedząc
czy i kiedy wrócisz, ani czy Twój dom jeszcze tam
będzie stał?
Rozglądając się po własnym pokoju, próbowałam
odpowiedzieć na pytanie, co ja bym ze sobą zabrała,
a potem błogosławiłam Boga za to, że mogę
bezpiecznie spać we własnym łóżku.
Można narzekać, że jeszcze nie otrząsnęliśmy się
z pandemii, a już spada na nas nowy cios, ale można
tez odczytać to wydarzenie, jako kolejne zaproszenie
Boga do refleksji nad naszymi priorytetami: co nadaje
sens życiu? Co jest dla mnie najważniejsze?

Droga uchodźców szukających schronienia w naszym
kraju stała się także dla nas drogą ku przemianie.

Droga uchodźców szukających schronienia w naszym
kraju stała się także dla nas drogą ku przemianie.
Musieliśmy wyjść ze strefy własnego komfortu
i zobaczyć, że mamy wiele rzeczy, którymi możemy
się z innymi podzielić.
Nie
mogłyśmy
zostawić
za
zamkniętymi
drzwiami Jezusa, którego oblicze rozpoznałyśmy
w uchodźcach. Czy nasze uczestnictwo w Eucharystii
byłoby wiarygodne, gdybyśmy przyjmowali Boga w
Komunii, a odrzucali Go w przybyszu szukającym
schronienia?
Otworzyłyśmy zatem drzwi naszych wspólnot na
przyjęcie blisko 60 osób, z czego większą część
stanowią dzieci. Dajemy im mieszkanie i zapewniamy
wyżywienie. Pozostałe wspólnoty pomagają np. przez
zatrudnianie uchodźców w naszych instytucjach lub
pomoc finansową.

Siostra Elżbieta Blok pomaga dziecku
z Ukrainy w wykonaniu pracy plastycznej.

Obecność osób z Ukrainy wśród nas jest każdego
dnia zaproszeniem do zmiany naszego myślenia. ●

Przemieniamy
świat przez edukację
Siostra Teresinha Dorigon, Brazylia (ALC)
W 2012 roku trzy prowincje SSND - Porto Alegre,
São Paulo, Argentyna - i Dystrykt Ameryki Łacińskiej
połączyły się w Prowincję Ameryki Łacińskiej
i Karaibów (ALC). Na bazie tego połączenia powstała
w 2013 roku sieć szkół SSND w Brazylii.
Sieć ta obejmuje 12 szkół w różnych państwach:
osiem szkół prywatnych w ramach edukacji
podstawowej (dwie są szkołami technicznymi dla
pielęgniarek) i cztery szkoły publiczne w ramach
edukacji wczesnoszkolnej we współpracy z sektorem
publicznym.
Nasza sytuacja jest skomplikowana. Brazylia jest
jednym z krajów o największej nierówności na świecie
(World Inequality Report 2022 /Raport o nierówności
na świecie 2022). Najbogatsi stanowiący 10%
zdobywają 59% dochodu narodowego; najbiedniejsi
mają tylko około 10%. Nierówności w Brazylii są
większe niż w USA, gdzie najbogatsi stanowiący
10% posiadają 45%. Jeśli dodamy do tego realia
Ciąg dalszy na stronie 4
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Pogłębianie zobowiązania
zainspirowanego przez Laudato Si’
Tim Dewane, Biuro Shalom-JPIC (CP)
Od 24 lat pracuję z Siostrami Szkolnymi de Notre
Dame nad kwestiami sprawiedliwości, pokoju i
harmonii stworzenia (Shalom). Pamiętam, jak od
pierwszych dni obserwowałem i słyszałem o siostrach
troszczących się o stworzenie na różne wspaniałe
i twórcze sposoby tutaj w Stanach Zjednoczonych
i w całym międzynarodowym Zgromadzeniu. Ale
szczerze mówiąc, nie wydawało się, by było to
głównym celem większości sióstr, chociaż ogólna
„troska o naturę” z pewnością była.
Z czasem jednak byłem świadkiem przemiany,
szczególnie od czasu wydania (i przyjęcia) encykliki
papieża Franciszka Laudato Si' i Kierunku Kapituły
Generalnej Miłość daje wszystko. Ta ogólna „troska
o naturę”, którą obserwowałem wśród wielu sióstr,

Centrum Życia Ziemi, Mankato, Minnesota, USA

Przemieniamy świat, ciąg dalszy ze strony 3
zmian klimatycznych i konkurencję między szkołami,
utworzenie sieci z naszym modelem współpracy
było wyzwaniem.

Podejmujemy ryzyko innowacyjnych działań
w szybko zmieniającym się świecie ...
Od początku naszą uwagę skupiała wizja edukacyjna
SSND, czyli uzdalnianie osób, dobra jakość
4 / Ż yci e mi sj ą

znacząco pogłębiła się, stając się powszechnym
uznaniem wzajemnych powiązań całego Bożego
stworzenia i zdecydowaną determinacją, by działać
w celu rozwiązania ekologicznego i humanitarnego
kryzysu, przed którym stoimy.

... byłem świadkiem przemiany, szczególnie od
czasu wydania (i przyjęcia) encykliki papieża
Franciszka Laudato Si' i Kierunku Kapituły
Generalnej Miłość daje wszystko ...
Z wdzięcznością za Boże dary powietrza, ziemi,
wody, roślin, zwierząt i siebie nawzajem, obserwuję
Siostry Szkolne de Notre Dame pracujące coraz
bardziej świadomie, by obchodzić się z ziemią
delikatnie i żyć w sposób zrównoważony. Przejawia
się to w tym, jak siostry pielęgnują swoje tereny i
ogrody, jak rozważnie używają energii i wody,
zobowiązują się do kupowania mniej, ponownego
użycia i recyklingu itd.
Dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame, modlitwa,
życie wspólnotowe i służba wypływają z siebie i
zasilają się wzajemnie. Zaangażowanie SSND w
troskę o stworzenie jest widoczne wszędzie... czy
to w domu, czy w kaplicy, w kuchni, czy na drodze,
pielęgnując ogród, odkrywając las, w klasie, w sali
konferencyjnej, w parlamencie, nawet w ONZ. To,
co kiedyś było ogólną „troską o naturę”, rozkwitło w
szerokie zaangażowanie w ekologiczne nawrócenie
w duchu Laudato Si' – dla dobra całego Bożego
stworzenia. ●
edukacji i szkoły, które mogą się same utrzymać.
Ostatnio włączyłyśmy też zobowiązania naszej 24.
Kapituły Generalnej SSND: Podejmujemy ryzyko
innowacyjnych działań w szybko zmieniającym się
świecie, naznaczonym globalizacją i technologią.
Wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy
z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce
o wszelkie stworzenie. Mając to na uwadze, razem
wypracowujemy wspólne rozwiązania i wskazówki
dla wszystkich jednostek wychowawczych, promując
zasadę jedności w różnorodności.
Nasza praca edukacyjna ma wpływ zarówno na
Ciąg dalszy na stronie 5

Przemieniająca moc modlitwy
Ennie i Aleksander Vardijan, zanotowała Siostra
Magda Burger, Słowenia (SI)
Siostra Pia, Siostra Szkolna de Notre Dame, została
wysłana do parafii jako katechetka, znajdując tam
rodziny cierpiące z powodu niemożności posiadania dzieci. Jej modlitwa za te rodziny odmieniła ich
życie, a ona sama stała się duchową matką wielu
osób. Oto jedna z takich historii.
***
Odkąd pamiętam, miałam problemy z moimi
narządami płciowymi. Liczne operacje wskazywały,
że naturalne poczęcie będzie trudne. Jednak mimo
złych prognoz, rok po ślubie poczęliśmy dziecko. To
był cud, ale nie cieszyliśmy się długo, bo podczas
badania dowiedzieliśmy się, że dziecko zmarło.
Siostra Pia Marc od 1997 roku wymodliła
982 dzieci.

Przy wsparciu siostry Pii, znanej jako ta,
która skutecznie modli się do Boga o dzieci,
postanowiliśmy codziennie odmawiać różaniec.
Żałoba po naszej córce, Katarzynie, trwała dość
długo. W końcu pragnienie dziecka obudziło się
na nowo. Ginekolog chciał pomóc przepisując leki.
Pewnego dnia trzymając wraz z mężem opakowanie
leków, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: „Jeśli
Bóg nie da nam dziecka w sposób naturalny, niech
tak będzie”. Zabraliśmy opakowanie z powrotem do
apteki. Przy wsparciu siostry Pii, znanej jako ta, która
skutecznie modli się do Boga o dzieci, postanowiliśmy
codziennie odmawiać różaniec.

I stało się! W ciągu miesiąca od naszej decyzji
pojawiła się nasza Anastazja, obecnie 6-letnia.
Piękna dziewczynka, która już rozwija swoją relację
z Bogiem. Gdy dorastała, pojawiło się pragnienie
kolejnego dziecka. Mój wiek i operacja z powodu
guzów na macicy zapowiadały niepowodzenie.
Historia się powtórzyła. Opakowanie z lekami zostało
odebrane i oddane do apteki, a miesiąc później
począł się Aleksy.
Z pełnym zaufaniem do Boga, mimo pierwszego
rozczarowania i przy wsparciu siostry Pii, mamy teraz
wspaniałą rodzinę. ●

Przemieniamy świat, ciąg dalszy ze strony 4
społeczność szkolną, jak i lokalną. Uczniowie
uczą się, dyskutują, a następnie podejmują
działania społeczne w swoich miejscowościach
odnośnie praw człowieka, troski o nasz wspólny
dom, szacunku dla różnorodności religii, kultur,
pozycji społecznej i płci.
Wspólne możliwości ciągłego uczenia się i rozwoju
wpływają i przekształcają nasze społeczności, a
w konsekwencji świat. W ten sposób realizujemy
nasze założenie, że „przemieniamy świat przez
edukację”. ●

Mieszkańcy dzielnicy Rubem Berta uczą się praktycznych
sposobów troski o stworzenie. Zdjęcie: Elizabete Franco.
Instituição de Educação Infantil Me. Teresa – Porto Alegre/RS
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Hiroszima i Nagasaki: odważyć się przebaczyć
Siostra Ruth Mori, Japonia (CP)
Siostra Ruth Mori, urodzona i wychowana w Japonii, została SSND w 1967 roku. Wyraźnie pamięta
zniszczenia po bombach atomowych zrzuconych na
Hiroszimę i Nagasaki. Siostra Ruth opowiedziała,
jak te wydarzenia wpłynęły na jej rodzinę i świat
w odcinku z 16 marca 2022 roku zatytułowanym
Called to Action /Wezwane do działania, seria podcastów z Prowincji Central Pacific (CP).
***
W kwietniu 1945 roku mój brat i ja pojechaliśmy
zamieszkać z dziadkami w wiosce położonej trzy
godziny drogi od Hiroszimy, aby uniknąć skutków
wojny; 6 sierpnia byliśmy bezpieczni, ale inni

członkowie rodziny nie byli. Moi rodzice zostali ranni
w wyniku wybuchu i opadu radioaktywnego; moja
młodsza siostra, Atsuko, miała ciężko poparzoną
połowę ciała; a najstarsza siostra, Masako, zginęła.
Masako i jej koleżanki z klasy pracowały nad
projektem społecznym, kiedy wybuchła bomba;
nigdy nie dowiedzieliśmy się, gdzie i jak zginęła.

Uzdrowienie, pokój, pojednanie i przyjaźń zaczynają
się od zwykłych ludzi poprzez małe rzeczy.
Do końca 1945 roku bombardowanie zabiło około
140 000 osób w Hiroszimie i 74 000 w Nagasaki. Wiele
osób, które przeżyły, zmagało się z rakiem i innymi
strasznymi skutkami ubocznymi promieniowania.
Moja najmłodsza siostra, Kayoko, urodziła się w
grudniu 1945 roku, cztery miesiące po wybuchu
bomby atomowej. Straciła naszą matkę, gdy miała
zaledwie 4 lata. Pomimo problemów zdrowotnych,
jako ofiara bomby atomowej w drugim pokoleniu,
Kayoko jest głęboko zaangażowana w ruch na rzecz
zakazu stosowania bomb atomowych i wodorowych.
Podziwiam Kayoko i wspieram ją duchowo. Cieszę
się, że jej córka i syn pomagają w jej pracy.

Siostra Ruth Mori modli się za ofiary bomby
atomowej, w tym członków swojej rodziny: „Niech
dźwięk dzwonu w Parku Pokoju będzie naszą
modlitwą o pokój na świecie i zaufaniem do
człowieka.”

Uzdrowienie, pokój, pojednanie i przyjaźń zaczynają
się od zwykłych ludzi poprzez małe rzeczy. W moim
przypadku Bóg pobłogosławił mnie, bym przez ponad
10 lat dzieliła się swoimi codziennymi refleksjami na
temat Bożej miłości, prawdy i piękna natury. Wydaje
się, że poruszają one głęboko wielu ludzi i stały się
również częścią mojego uzdrowienia. Cierpienie
i smutek są nieuniknione w naszym ludzkim życiu,
ale wierzę, że Bóg stwarza nas ze współczuciem i
miłością. Dzięki miłości i współczuciu ludzi możemy
zostać uzdrowieni i mieć nadzieję na przyszłość. ●

„Nie wolno zapominać o bombardowaniach atomowych Hiroszimy
i Nagasaki. (…) Nie możemy pozwolić, by obecne i nowe pokolenia
utraciły pamięć o tym, co się wydarzyło, tę pamięć, będącą
gwarantem i bodźcem do budowania bardziej sprawiedliwej
i braterskiej przyszłości”.
~ Papież Franciszek, Fratelli Tutti, 248
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Bóg prowadzi
12 października 2020 r. cztery siostry z czterech
stron Zgromadzenia, przybyły do Juby w Sudanie
Południowym, aby rozpocząć nowe partnerstwo
misyjne z braćmi franciszkanami w parafii Świętej
Trójcy w Jubie i z misjonarzami Kombonianami w
Old Fangak. Tutaj dzielą się kilkoma refleksjami ze
swojego doświadczenia; całe refleksje są dostępne
na naszej stronie internetowej.
***
Ruth Karina Ubillús Agurto (ALC)
To nie przypadek, że jestem w Sudanie Południowym.
Bóg mnie tu poprowadził. Doświadczam życia
w Jubie jako ruchu okrężnego polegającego na
codziennym uczeniu się, przystosowywaniu,
kochaniu i przyjmowaniu. Potrzeba czasu, aby
nauczyć się żyć w nowej kulturze. To, co jest
najbardziej potrzebne, to SŁUCHANIE, słuchanie,
aby poznać życie ludzi, aby razem odkryć, jak
najlepiej kochać siebie nawzajem... Miłość jest
czynnikiem przemieniającym.
***
Siostra M. Dominica Michalke (BY)
Chcę się skupić na doświadczeniach niepewności,
zmian i niespodzianek w codziennym życiu
i posłudze tutaj. Jestem osobą, która lubi wiedzieć
z wyprzedzeniem, co nadchodzi, dobrze planować
i organizować sprawy. Nauczyłam się jednak, że
tutaj rzeczywistość jest inna. … Wyzwanie, jakim
było zmierzenie się z tą rzeczywistością, wymagało
ode mnie większej cierpliwości, zapraszało mnie
często do porzucenia swojego sposobu myślenia czy
planowania, do zminimalizowania swoich oczekiwań
i do próby zrozumienia, jak ludzie funkcjonują w tej
kulturze.
***
Siostra Rose Ngacha (AF)
Od półtora roku w Sudanie Południowym prowadzę
naukę religii chrześcijańskiej i języka Kiswahili
w ramach misyjnego ruchu młodzieżowego. Pracuję
również w sierocińcu, co przynosi zarówno wielką
radość, jak i wyzwania.
Jednak nasze wezwanie z Jesteście Posłane
jest jeszcze głębsze: „Międzynarodowy charakter
naszego Zgromadzenia pobudza nas, byśmy

Siostry: Rose, Karina, Teresa i Dominica wkrótce
po swoim przybyciu.

dawały świadectwo jedności w podzielonym świecie,
byśmy odkrywały nieznane dotąd sposoby dzielenia
się tym, co posiadamy, szczególnie z ubogimi
i z ludźmi marginesu społecznego…” Nie jest to łatwe
zadanie. Stało się to możliwe tylko dzięki modlitwie
i dialogowi…
***
Siostra M. Teresa Lipka (PO)
Otwarcie … dawanie/ofiarowanie siebie
… by spełnić Boże pragnienie
To jest dla mnie kluczowe.
Cisza ... modlitwa ... refleksja... pomiędzy
codzienną służbą... wyzwaniami...
Bóg prowadzi mnie przez swoje Słowo dzień po
dniu. Jest ono dla mnie światłem.
Jest pocieszeniem.…
Bóg działa we mnie... przemieniając mnie...
prowadząc mnie do pełni życia.
Ofiaruję się Trójjedynemu Bogu, ludowi Bożemu...
Bóg przyprowadził mnie i prowadzi tutaj...
w Sudanie Południowym... w Old Fangak…
Bóg jest tutaj... Bóg prowadzi tu ludzi...
Bóg ich otwiera...
Bóg przemienia ich...i mnie. ●
https://gerhardinger.org / 7

Zarząd Prowincji ze stułą, symbolem nowej jedności i wczesnego wpływu
Ojca Joba na powstanie Zgromadzenia.

Wzrastanie do nowych relacji
Od lutego 2022 r. Prowincje Austria-Włochy (ÖRIT) i Czeskosłowacka (CE) zostały przyłączone jako
dystrykty do Prowincji Bawarskiej (BY).
***
Prowincja Bawarska
Siostry: M. Monika Schmidt, Annemarie Bernhard,
M. Doris Obermeier, Maria-Theresia Knippschild,
Członkinie Rady Prowincji Bawarskiej
Co oznacza wejście w nową relację jedności, jaka
wcześniej nie istniała w Zgromadzeniu? Po pierwsze,
oznacza to zaangażowanie w proces, którego
wynik jest całkowicie otwarty. Po drugie, wymaga
to porzucenia dawno ustalonych struktur. Szybko
stało się jasne, że znane struktury zarządzania będą
musiały być przemyślane ze względu na wymagania
cywilno-prawne.
Proces ten oznacza jednocześnie konieczność
wzmocnienia ważnego dziedzictwa Matki Teresy, a
mianowicie zachowania jedności, która była dla niej
tak ważna.
Dla nas wyzwaniem i troską jest otwarcie się,
spojrzenie poza własne prowincje i odważenie
się na coś nowego. Z jednej strony wiąże się to
z budowaniem relacji i ich pielęgnowaniem. Z drugiej
strony wymagane jest osobiste zaangażowanie
i wzgląd na innych. Przyglądanie się aktualnej
sytuacji w poszczególnych krajach jest równie ważne
jak zrozumienie odmiennych realiów kulturowych.
Najtrudniejsze zadania to otwarcie naszych serc
na poszczególne siostry z ich bardzo różnymi
doświadczeniami kulturowymi i historycznymi
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w Europie oraz ukazanie na lokalnych spotkaniach,
jak cenna i ważna jest każda z nich. Jednocześnie
jesteśmy świadome naszej odpowiedzialności
obejmującej cały świat i zadajemy sobie pytanie, co
ta nowa relacja oznacza dla całego Zgromadzenia.
W tym wszystkim na pierwszy plan wysuwa się
pytanie: Jak w tej nowej jedności wypełnimy życiem
naszą wspólną misję, a jednocześnie poczujemy
głęboką więź między sobą? Charyzmat Matki Teresy
prowadzi nas razem w przyszłość.
Dystrykt Austria-Włochy
Siostra M. Beatrix Mayrhofer, Siostra M. Alma
Bonutti, Siostra M. Verena Wittibschlager,
członkinie Rady byłej Prowincji Austria-Włochy
W ciągu ostatnich lat nauczyłyśmy się wielu
rzeczy, ale przede wszystkim zaufania, cierpliwości
i elastyczności. Kiedy zostałyśmy wybrane na drugą
kadencję do Rady Prowincjalnej Austriacko-Włoskiej
z Czechami mającymi specjalny status, w Wielkim
Tygodniu 2014 roku, nie mogłyśmy przypuszczać,
jak długa i wymagająca będzie ta druga kadencja.
Stosunkowo szybko okazało się, że trzeba podjąć
ważne decyzje dotyczące przyszłości naszych
jednostek.
Po długich rozważaniach wspólnie podjęłyśmy
decyzję o przekształceniu Prowincji AustriackoWłoskiej i Prowincji Czeskosłowackiej w dystrykty.
Ta nowa struktura miała się rozpocząć wraz
z ustanowieniem nowej Rady Prowincjalnej Bawarii.
Termin ten musiał być ciągle przesuwany z powodu
pandemii COVID-19.
Ciąg dalszy na stronie 9 ...

Dar wewnętrznej przemiany
Siostra M. Fidelis Nyúl, Hungary (MG)
Od czasów liceum czułam głębokie pragnienie
wyjazdu do Peru i życia wśród ubogich. Musiałam
jednak czekać 20 lat, aby stało się to rzeczywistością.
Wreszcie 15 sierpnia 2019 roku to się stało.
Nigdy nie zapomnę uczucia, które mnie przepełniło,
gdy po raz pierwszy zostałam zaprowadzona
do tak zwanej „biblioteki”. Na szczycie nagiego i
niewiarygodnie zatłoczonego „wzgórza” znajdowała
się rozpadająca się budka, „biblioteka”. Tam
podchodziło do mnie kilkoro rozentuzjazmowanych
dzieci, liczących na pomoc w odrabianiu lekcji i
obejmowały mnie z miłymi słowami. Gdy rozejrzałam
się dookoła, pomyślałam po prostu, że to są ludzie,
dla których przyjechałam.
Poznanie środowiska, z którego pochodziły dzieci,
było niesamowitym doświadczeniem, a często także
rozdzierało serce. Trudno było zaakceptować fakt,
że tak naprawdę nie mogę zmienić ich sytuacji.
Jedyne, co mogę zrobić, to kochać je. W ten sposób,
poprzez tę posługę, poszerzyło się moje rozumienie
rzeczywistości Zgromadzenia.
W miarę jak budynek „biblioteki” niszczał, stawał
się zagrożeniem dla życia; moim zamiarem było
kontynuowanie pracy w nowym budynku na nowym
miejscu w następnym roku szkolnym. Włożyłam w to

Wzrastanie do nowych relacji,
... Przemieniamy świat, ciąg dalszy ze strony 8
Nasza cierpliwość, zaufanie i elastyczność opłaciły
się. Mogłyśmy świętować przekazanie urzędowania
i instalację – choć z czteroletnim opóźnieniem –
w niedzielę 13 lutego 2022 roku, w rocznicę śmierci
Ojca Franciszka Sebastiana Joba, który miał wpływ
na powstanie Zgromadzenia!
Jesteśmy pewne wstawiennictwa Ojca Joba. Udało
się to wspaniale.
Siostry z Czech
Siostra M. Vojtĕcha Honová, Przełożona Dystryktu
Czechy CE, w imieniu Sióstr w Czechach.

Siostra Fidelis wita dzieci wchodzące do „biblioteki”.

całą swoją energię. Nagle, 16 marca 2020 r., Peru
ogłosiło zamknięcie całego kraju z powodu pandemii
COVID-19. Pośród tej niepewności musiałam wrócić
do domu na Węgrzech. Wyjazd, pozostawienie tego,
złamało mi serce.
Po moim powrocie do domu nastąpiła ścisła
dwutygodniowa kwarantanna. Ubogacona przez
rekolekcje i wsparta wspomnieniami o byciu tak
kochaną w Peru, byłam w stanie pozostawić to, co
za mną i SŁUCHAĆ, słuchać głęboko tego, co nowe.
Moja kwarantanna zakończyła się, a wraz z nią moja
ciemność; obchody Wigilii Paschalnej stały się dla
mnie prawdziwym świętem zmartwychwstania. ●

My, Siostry w Czechach, miałyśmy bardzo dobre
doświadczenia w relacji z Prowincją AustriackoWłoską. Jesteśmy przekonane, że to doświadczenie
będzie pogłębione i kontynuowane w ramach nowej
przynależności do Prowincji Bawarskiej. Widzimy,
że utworzenie nowej struktury jest wynikiem długich
poszukiwań, którym towarzyszyło pytanie o to, co
jest dobre dla nas i dla całego Zgromadzenia.
Dla nas międzynarodowość Zgromadzenia przejawia
się na szerszym poziomie. Czujemy się bardziej
związane z miejscem naszych początków i z naszym
pierwotnym charyzmatem.
Jednocześnie czujemy, że ten krok pozwala nam
zmierzać ku przyszłości, w której razem będziemy
poszukiwać woli Bożej dla nas w Europie i dla całego
Zgromadzenia. ●
https://gerhardinger.org / 9

Doświadczenie Kościoła synodalnego
Siostra Magdalene (Meg) Umoh, Sierra Leone (AF)
Przemiana dokonuje się w zwykłych wydarzeniach
życia, w zwyczajnych uśmiechach, rozmowach,
pozdrowieniach,
które
przekazujemy
sobie
nawzajem i w zwykłym byciu dla kogoś. Siedząc
tutaj w niedzielę wieczorem i zastanawiając się nad
moim zaangażowaniem w diecezji jako członkini
komisji synodalnej poczułam w sobie zdumienie. Nic
dziwnego, że Papież Franciszek wezwał do „odnowy
Kościoła”, a co za tym idzie, do odnowy Meg.
Kiedy otrzymałam wezwanie od mojego lokalnego
Biskupa, aby należeć do komisji synodalnej,
powiedziałam mu, że potrzebuję trochę czasu, aby
zapoznać się z informacjami. Moją pierwszą reakcją
było: „O nie! Meg, nie masz wszystkich informacji!
Jesteś zbyt zajęta! Kim są pozostali członkowie

komisji?”. Po cichu zadawałam sobie te pytania, które
pojawiły się z powodu strachu przed nieznanym.
Nie miałam jasnej mapy drogowej tego, czego się
ode mnie (nas) oczekuje, zwłaszcza dlatego, że nie
wiedziałam, kim są pozostali członkowie komisji.

... umiejętność prowadzenia dialogu w sposób
pełen szacunku, umiejętność słuchania i
gotowość do przyjęcia opinii innych ...
Jednak spotkania komisji okazały się być
momentami wzrostu i łaski, których długo nie
zapomnę. Nauczyłam się wiele o sobie, ponieważ
zobaczyłam, że coś we mnie się zmieniło w sposobie
myślenia i interakcji z ludźmi. Pochodzenie z kultury
nigeryjskiej o odmiennych wartościach oznaczało,
że choć doceniam własną kulturę, musiałam
z szacunkiem dzielić się swoimi poglądami, z
niektórych zrezygnować, a niektóre zintegrować z
kulturą mieszkańców Sierra Leone.
Zauważyłam, że wspólna modlitwa na każdym
spotkaniu mocno nas połączyła. Pogłębiły się we
mnie i w nas jako grupie takie łaski jak: umiejętność
pracy z ludźmi różnych kultur i o innym podejściu do
życia, umiejętność prowadzenia dialogu w sposób
pełen szacunku, umiejętność słuchania i gotowość
do przyjęcia opinii innych oraz doświadczenie
akceptacji i pokoju. Inną znaczącą łaską było trwanie
w jedności w naszych wspólnych troskach o Kościół
w duchu wzajemnego szacunku i pracy zespołowej.

Siostra Meg w swojej pracy parafialnej jako
kierownik duchowy Legionu Maryi.

Jestem wdzięczna Bogu za ten dar jedności w
różnorodności, który przemienia. ●

Aby „podążać razem”, trzeba pozwolić, by Duch Święty wychowywał
nas do mentalności prawdziwie synodalnej, wchodząc z odwagą i
wolnością serca w proces nawrócenia”.
Ku Kościołowi synodalnemu:
Komunia, Uczestnictwo i Misja
Dokument Przygotowawczy
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Nowe poziomy współpracy

Z uroczystości złożenia przyrzeczeń w 2022 r. w Baltimore, Maryland, USA

Suzy Blackburn, Director of Associates,
Baltimore, Maryland, USA (AM)
Ponieważ także poza naszym Zgromadzeniem jest
wiele osób będących pod wpływem naszego charyzmatu i naszej duchowości, prowincje, regiony i
placówki misyjne mogą zakładać stowarzyszenia,
przez które osoby zainteresowane wchodzą w
szczególną więź duchową z naszym Zgromadzeniem. Takie stowarzyszenia mają charakter wybitnie duchowy i są dla członkiń Zgromadzenia i dla
członków stowarzyszenia wzajemnym ubogaceniem się.
Jesteście Posłane, Dyrektorium Generalne 9
***
W Prowincji Atlantic-Midwest relacje stowarzyszenia
zostały ustanowione w 1987 roku w Chicago.
Przez lata, wzajemność, wyrażona w Jesteście
Posłane rozwinęła się na wiele sposobów. Relacje
osobiste, które zawsze były cenne dla sióstr i osób
stowarzyszonych, zostały wzbogacone przez osoby
stowarzyszone biorące bardziej aktywny udział
w misji Zgromadzenia. Zdałyśmy sobie sprawę, że
przemieniająca droga, którą wspólnie odbywamy,
ma wpływ nie tylko na nas samych, ale także na
świat
Osoby stowarzyszone w Prowincji AM rozszerzają
misję SSND budowania jedności na wiele sposobów

w swoich posługach, parafiach i pracy wolontariackiej.
Osoby stowarzyszone służą obecnie jako personel
(często w rolach kierowniczych) i w zarządach
sponsorowanych przez nas działalności. Co najmniej
dwie osoby stowarzyszone znajdują się w każdej
z komisji Wizji Integralnej, a także współprzewodniczą
komisjom prowincji ds. Haiti, Reform Imigracyjnych
oraz Zmian Klimatycznych.

Zdałyśmy sobie sprawę, że przemieniająca
droga, którą wspólnie odbywamy, ma wpływ
nie tylko na nas samych, ale także na świat.
Osoba stowarzyszona Patricia Stortz opisała
rozwijającą się relację w takich słowach: "Widzę
zmianę w Prowincji w tym, jak osoby stowarzyszone
są włączane w działania. Na początku byliśmy
zapraszani na uroczystości, modlitwy i czas szkoleń
– czyli na główne prezentacje. Nie braliśmy udziału
w dyskusjach nad decyzjami, a nasze opinie zwrotne
były minimalne. Teraz osoby stowarzyszone są w
komisjach prowincjalnych, a ostatnio zostaliśmy
włączeni do dyskusji dotyczącej tematu następnej
Kapituły Generalnej. Wzrastamy we wzajemności”. A
wzajemność prowadzi do przemiany nas wszystkich
– sióstr, osób stowarzyszonych i świata. ●

W formalnej relacji stowarzyszenia z SSND jest około
1100 kobiet i mężczyzn –Osób stowarzyszonych, Towarzyszy w drodze,
Misjonarzy Matki Teresy. Są obecni na czterech kontynentach:
w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Afryce, Europie i Azji-Oceanii
https://gerhardinger.org / 11

Siostry Szkolne de Notre Dame
służą w 30 krajach:
• Argentyna • Austria • Białoruś • Brazylia • Kanada
• Republika Czeska • Anglia • Niemcy • Ghana •
Guam • Gwatemala • Honduras • Węgry • Włochy •
Japonia • Kenia • Nepal • Nigeria • Paragwaj • Peru
• Polska • Porto Rico • Rumunia • Serbia • Sierra
Leone • Słowenia • Sudan Południowy • Szwecja •
Gambia • Stany Zjednoczone Ameryki

Jesteśmy w mocy
Ducha Świętego posłane,
aby rozwijać posłannictwo
Chrystusa, aby Chrystusa
przepowiadać, aby być
przemienionymi i przemieniać
świat i prowadzić wszystkich
do tej jedności, dla której
Jezus Chrystus przyszedł
na ziemię.
Jesteście Posłane,
Konstytucja 48

Obchody Dnia Wody. Francisco Beltrão, Brazylia.

Ryzyko
przemiany
To Bóg daje łaskę i dokona
przemiany, jeśli tylko
zaryzykujemy otwarcie się
na przemianę–na przyjęcie
i współpracę z łaską oraz
uczestnictwo w tym dziele
serca.

Generalat
Sióstr Szkolnych de Notre Dame
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Rzym, Włochy
Przemieniać świat przez edukację
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