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Tvegamo odpreti se za
preobrazbo .
Ljubezen daje vse,
24. generalni kapitelj

V poslanstvu 2022

Tveganje
preoblikovanja
sestra Roxanne Schares,
generalna predstojnica
Odpreti se Bogu, da nas spremenipreobrazi, je tveganje. Vendar
je to klic, ki ga Šolske sestre de
Notre Dame prepoznavamo pri
sodelovanju v Božjem poslanstvu:
»da bi spremenile sebe in svet, da
bi vse privedle do edinosti…« (PS,
K 48). Toda kaj je preobrazba; kaj je
vanjo vključeno?
Prava preobrazba je veliko več kot
preprosta sprememba, saj vpliva na
celotno naše življenje in vse naše
odnose. Je pashalna-velikonočna
pot, ki vključuje resno dušno delo
posameznika in skupnosti ter
postane način življenja, to je stvar
srca.
Pot do preobrazbe nas vodi do tega,
da razumemo srce naše resničnosti,
do raziskovanja našega človeškega
srca, do odkrivanja Božjega srca,
Boga, ki je ljubezen. Ko izkusimo
Božjo ljubezen, smo potisnjeni v
srce sveta, da se odzovemo z enako
ljubeznijo in sočutjem kot Bog. Božja
ljubezen je tista, ki spreminja.
Kako in kje začeti? Načinov je

nešteto. Ta številka In Mission–
V poslanstvu prinaša razmišljanja
o poteh preobrazbe iz različnih
delov sveta. Govori o izkušnjah
izpuščanja iz rok, zapuščanja
con udobja, vključevanja v nova
srečanja, odhajanja na obrobja, o biti
v solidarnosti, o sprejemanju trpljenja,
poglabljanju zavez, zaupanju v moč
molitve.
Vedno, na vsaki poti se zahteva
izpuščanje iz rok, poslušanje,
učenje, rast in razvoj novih odnosov
za večjo vzajemnost in spoštovanje,
odnosov vedno globljega občestva.
Bog je tisti, ki daje milost in nas bo
preoblikoval, če le tvegamo, da se
odpremo preobrazbi – da sprejmemo
in sodelujemo z milostjo ter smo
udeleženi pri tem delu srca.
Tveganje je veliko, izbira pa stane,
saj zahteva, da izpuščamo iz rok in
se prepustimo, presežemo samega
sebe, delujemo in živimo za Božje
poslanstvo. Za kakšno globoko
preobrazbo nas morda Bog vabi, da
tvegamo zanjo? ●
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Hvaležne smo sestram
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iz izvirnih jezikov
v angleščino in iz
angleščine v vsakega
od jezikov province.
Hvala!

Sprejemanje
prednostnih nalog
sestra Andriana Modelska, Poljska (PO)
Ko se je v Ukrajini začela vojna, sem slišala o ljudeh,
ki so bežali, da bi zaščitili sebe in svoje bližnje,
predvsem otroke. Več dni sem imela v mislih podobo
majhnega kovčka.
Kakšni so bili občutki tistih, ki so bili prisiljeni zapustiti
svoje domove? Kaj bi vzeli s seboj, ko sploh niso
vedeli, kam naj gredo? Kako bi se počutili, ko bi
zapustili svoj dom, ne da bi vedeli, ali in kdaj se boste
vrnili, oziroma ali bo vaš dom še vedno tam?
Pogledala sem okrog po svoji sobi in poskušala
odgovoriti na vprašanje, kaj bi vzela s seboj; zahvalila
sem se Bogu, da mi je omogočil varno spanje v moji
postelji.
Lahko se pritožujemo, da se moramo soočati s to novo
tragedijo, ko si še nismo opomogli od pandemije. Toda
ali lahko ta dogodek beremo tudi kot Božje povabilo
k premišljevanju o naših prioritetah, o tem, kaj daje
smisel življenju? Kaj mi je najbolj pomembno?
Pot beguncev v našo državo je tudi za nas postala
pot preobrazbe. Morali smo zapustiti svojo cono
udobja in ugotoviti, da imamo veliko, kar lahko delimo
z drugimi.

Pot beguncev v našo državo je tudi
za nas postala pot preobrazbe.
Jezusa, katerega obraz smo prepoznali v beguncih,
nismo mogli pustiti pred zaprtimi vrati. Ali bi bilo
naše sodelovanje pri evharistiji verodostojno, če bi
Boga prejeli v obhajilu in ga zavrgli kot tujca, ki išče
zatočišče?
Zato smo odprli vrata naših skupnosti za skoraj 60
ljudi, med katerimi so večinoma otroci. Zagotavljamo
jim stanovanje in hrano. Drugi pomagajo
z zaposlovanjem beguncev v naših institucijah ali
zagotavljanjem finančne pomoči.
Prisotnost beguncev iz Ukrajine med nami je
vsakodnevno vabilo k spremembi. ●

Sestra Elżbieta Blok pomaga mlademu
ukrajinskemu beguncu pri umetniškem projektu.

Preoblikovanje sveta z
izobraževanjem
sestra Teresinha Dorigon, Brazilija (ALC)
Leta 2012 so se tri province SSND – Porto Alegre,
São Paulo, Argentina – in distrikt Latinske Amerike
združili v provinco Latinska Amerika in Karibi (ALC).
Iz te združitve je leta 2013 nastala mreža šol SSND
v Braziliji.
To mrežo sestavlja 12 šol v različnih državah: osem
zasebnih šol za osnovno izobraževanje (dve sta
strokovni šoli za medicinske sestre) in štiri javne
šole za predšolsko izobraževanje v sodelovanju
z javnim sektorjem.
Naš kontekst je zapleten. Brazilija je ena najbolj
neenakopravnih držav na svetu (World Inequality
Report 2022). Najbogatejših 10 % zajame 59 %
nacionalnega dohodka; najrevnejši dobijo le okoli 10
%. Neenakosti v Braziliji so večje kot v ZDA, kjer 10
% najbogatejših zajame 45 %. Če k temu dodamo
realnost podnebnih sprememb in tekmovanje med
šolami, je bilo oblikovanje mreže z našim modelom
Nadaljevanje na strani 4 ...
https://gerhardinger.org / 3

Poglabljanje zavezanosti iz Laudato Si’
Tim Dewane, Provinca Central Pacific, Urad
Shalom-JPIC
Že 24 let delam s Šolskimi sestrami de Notre Dame
o vprašanjih pravičnosti, miru in celovitosti stvarstva
(Shalom). Od svojih najzgodnejših dni se spominjam,
da sem opazoval in poslušal o sestrah, ki skrbijo za
stvarstvo na mnogo čudovitih in ustvarjalnih načinov
tukaj v Združenih državah in po vsej mednarodni
kongregaciji. Toda če sem iskren, se zdi, da za
večino sester to ni glavni cilj, čeprav je splošna »skrb
za naravo« zagotovo bila.
Sčasoma pa sem bil priča preobrazbi, zlasti od izdaje
(in sprejema) enciklike papeža Frančiška Laudato
Si’ in Usmeritve generalnega kapitlja Ljubezen daje
vse. Ta splošna »skrb za naravo«, ki sem jo opazil

pri mnogih sestrah, se je dramatično poglobila
v splošno priznavanje medsebojne povezanosti
vsega Božjega stvarstva in vztrajno odločenost, da
ukrepamo za reševanje ekološke in humanitarne
krize, s katero se soočamo.

Sčasoma pa sem bil priča preobrazbi, zlasti od izdaje
(in sprejema) enciklike papeža Frančiška Laudato Si’
in Usmeritve generalnega kapitlja Ljubezen daje vse.

S hvaležnostjo za Božje darove zraka, prsti, vode,
rastlin, živali in drug drugega opazujem Šolske
sestre de Notre Dame, ki si vedno bolj namensko
prizadevajo za prijazno življenje na zemlji in
trajnostno z vsem stvarstvom. To se odraža v tem,
kako skrbijo za svoja zemljišča in urejajo svoje
vrtove. Njihova premišljena poraba energije in vode.
Njihova zaveza kupovanju manj, ponovni uporabi in
recikliranju. In še veliko več.
Za Šolske sestre de Notre Dame molitev, skupno
življenje in poslanstvo izvirajo drug iz drugega.
In predanost SSND skrbi za stvarstvo se odraža
vsepovsod … naj bo to doma ali v kapeli, v kuhinji ali
zunaj na cesti, pri skrbi za vrt, raziskovanju gozda,
v učilnici, sejni sobi, državni hiši, celo pri ZN. Nekoč
splošna »skrb za naravo« je zacvetela v obsežno
zavezanost ekološkemu spreobrnjenju v duhu
Laudato Si’ – za dobrobit vsega Božjega stvarstva. ●

Središče žive zemlje, Mankato, Minnesota, ZDA

Preoblikovanje sveta, nadaljevanje s 3. strani
sodelovanja izziv.

Kot vzgojiteljice v naglo spreminjajočem se
svetu, na katerega močno vplivata globalizacija in
tehnologija, tvegamo ustvarjalne odgovore. ...
Od samega začetka se osredotočamo na vizijo
izobraževanja SSND o opolnomočenju oseb,
kakovostnem izobraževanju in šolah, ki se lahko same
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vzdržujejo. Pred kratkim smo vključili zaveze našega
24. generalnega kapitlja SSND: Kot vzgojiteljice
v naglo spreminjajočem se svetu, na katerega
močno vplivata globalizacija in tehnologija, tvegamo
ustvarjalne odgovore. Vzgajamo v sodelovanju
z drugimi za dostojanstvo življenja in v skrbi za vse
stvarstvo. S tem v mislih skupaj razvijamo skupne
rešitve in usmeritve za vse izobraževalne enote ter
spodbujamo načelo edinosti v različnosti.
Naše izobraževalno delo vpliva tako na šolsko
skupnost kot na lokalno skupnost. Študenti
Nadaljevanje na strani 5 ...

Preobrazbena moč molitve
Ennie in Aleksander Vardijan, po pripovedovanju
sestri Magdi Burger, Slovenija (SI)
Sestra Pia, Šolska sestra de Notre Dame, je bila kot
katehistinja poslana v župnije, kjer je našla družine,
ki so trpele, ker niso mogle imeti otrok. Njena molitev za takšne družine je spremenila življenja in
mnogim je postala duhovna mati. Tukaj je ena taka
zgodba.
***
Odkar pomnim, sem imela težave z reproduktivnimi
organi. Številne operacije so pokazale, da bo naravna
zanositev težka. A kljub slabi prognozi sva leto dni po
poroki spočela otroka. Bilo je čudežno, a nismo bili
dolgo srečni; na pregledu smo izvedeli, da je otrok
umrl.
Sestra Pia Marc je od leta 1997 molila
za 982 otrok

Ob podpori sestre Pie, znane kot tiste, ki
uspešno prosi Boga za otroke, sva se odločila
za vsakodnevno molitev rožnega venca.
Žalovanje za najino hčerko Katarino je trajalo kar
nekaj časa. Sčasoma se je spet prebudila želja po
otroku. Ginekologinja je želela pomagati z zdravili.
Nekega dne sva z možem držala škatlo z zdravili,
pogledala sva se in rekla: ‘»Če nama Bog ne da
otroka po naravni poti, naj bo tako.« Škatlo sva
odnesla nazaj v lekarno. Ob podpori sestre Pie,
znane kot tiste, ki uspešno prosi Boga za otroke, sva
se odločila za vsakodnevno molitev rožnega venca.

In zgodilo se je! V mesecu dni po najini odločitvi se
je oglasila naša Anastazija, zdaj stara 6 let. Čudovita
punčka, ki že razvija svoj odnos z Bogom. Ko je
odrasla, se je pojavila želja po še enem otroku.
Moja starost in operacija tumorjev na maternici sta
napovedovala neuspeh. Zgodba se je ponovila.
Škatlica z zdravili je bila dana in vrnjena v lekarno;
mesec dni kasneje sva spočela Alekseja.
S popolnim zaupanjem v Boga, kljub prvemu
razočaranju in ob podpori sestre Pie, imamo sedaj
čudovito družino. ●

Preoblikovanje sveta, nadaljevanje s 4. strani
preučujejo, razpravljajo in nato izvajajo družbeno
posredovanje v svojih lokalnih področjih o
temah, kot so človekove pravice, skrb za naš
skupni dom in spoštovanje raznolikosti vere,
kulture, družbenega položaja in spola.
Te skupne priložnosti za nenehno učenje
in rast imajo vse večji vpliv na preobrazbo
naših skupnosti in posledično našega sveta.
Na ta način uresničujemo našo trditev, da
»z izobraževanjem spreminjamo svet« ●

Soseska Rubem Berta se uči praktičnih načinov skrbi za
stvarstvo. Foto: Instituição de Educação Infantil Me. Teresa Porto Alegre/RS (Zavod za zgodnje otroštvo Mati Terezija)
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Hirošima in Nagasaki:
Tveganje radikalnega odpuščanja
sestra Ruth Mori, Japan (CP)
Sestra Ruth Mori, rojena na Japonskem,kjer je tudi
odraščala, je leta 1967 postala SSND. Jasno se
spominja uničenja atomskih bomb, odvrženih na
Hirošimo in Nagasaki. Sestra Ruth je 16. marca
2022 v epizodi Called to Action (Poklicani k dejanjem), v seriji podkastov province Central Pacific
(CP) povedala, kako so ti dogodki vplivali na njeno
družino in svet.
***
Aprila 1945 sva z bratom odšla živet k starim staršem
v vas, tri ure od Hirošime, da bi se izognila vplivom
vojne; mi smo bili 6. avgusta varni, ostali družinski

člani pa ne. Moji starši so bili ranjeni zaradi eksplozije
in radioaktivnih padavin; moja druga najmlajša sestra
Atsuko je bila močno opečena po polovici telesa; in
moja najstarejša sestra Masako je bila ubita. Masako
in njene sošolke so delale na skupnem projektu, ko
je eksplodirala bomba; nikoli nismo vedeli, kje in
kako je umrla.

Ozdravljenje, mir, sprava in prijateljstvo se
začnejo z navadnimi ljudmi v majhnih stvareh.
Po ocenah je bombardiranje do konca leta 1945
ubilo 140.000 ljudi v Hirošimi in 74.000 v Nagasakiju.
Mnogi preživeli so se soočili z rakom in drugimi
strašnimi stranskimi učinki sevanja.
Moja najmlajša sestra Kayoko se je rodila decembra
1945, štiri mesece po atomski bombi. Izgubila je našo
mamo, ko je bila stara komaj 4 leta. Kljub zdravstvenim
težavam je Kayoko kot žrtev atomske bombe druge
generacije globoko vključena v gibanje za prepoved
atomskih in vodikovih bomb. Občudujem Kayoko in
jo duhovno podpiram. Vesela sem, ko vidim, da ji pri
delu pomagata njena hči in sin.

Sestra Ruth Mori moli za žrtve atomske bombe,
vključno z družinskimi člani, "Naj bo zvok zvona
v Parku miru naša molitev za svetovni mir in naše
zaupanje v ljudi."

Ozdravljenje, mir, sprava in prijateljstvo se začnejo z
navadnimi ljudmi v majhnih stvareh. V mojem primeru
me je Bog blagoslovil, da že več kot 10 let delim svoja
vsakodnevna razmišljanja o Božji ljubezni, resnici
in lepoti narave. Zdi se, da so mnoge ljudi globoko
ganila in so bila tudi del mojega ozdravljenja. V naših
človeških življenjih sta trpljenje in žalost neizogibna,
vendar verjamem, da nas je Bog ustvaril s sočutjem
in ljubeznijo. Z ljubeznijo in sočutjem ljudi smo lahko
ozdravljeni in imamo upanje za svojo prihodnost. ●

Prav tako ne smemo pozabiti atomskih bomb,
odvrženih na Hirošimo in Nagasaki. "… Ne moremo dovoliti,
da sedanje in prihodnje generacije izgubijo spomin na to,
kar se je zgodilo. To je spomin, ki zagotavlja in spodbuja gradnjo bolj
poštene in bratske prihodnosti."
~ Papež Frančišek, Vsi bratje, 248
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Bog vodi
2. oktobra 2020 so štiri sestre iz štirih delov
kongregacije prispele v Jubo v Južnem Sudanu, da bi začele novo misijonsko sodelovanje s
frančiškanskimi brati v župniji Svete Trojice v Jubi
in s Comboni misijonarji v Old Fangaku. Tukaj
delijo nekaj razmišljanj o svojih izkušnjah; celotna
razmišljanja so na voljo na naši spletni strani - website.
***
Sestra Ruth Karina Ubillús Agurto (ALC)
Nisem slučajno v Južnem Sudanu. Bog me je
pripeljal sem. Življenje v Jubi doživljam kot krožno
gibanje vsakodnevnega učenja, prilagajanja,
ljubezni in objemanja. Potreben je čas, da se
naučimo živeti v novi kulturi. Kar je najbolj potrebno,
je POSLUŠANJE, poslušanje, da bi spoznali načine
ljudi zato, da bi skupaj odkrili, kako najbolje ljubiti
drug drugega. Ljubezen je tista, ki preoblikuje.

Sestre Rose, Karina, Teresa, in Dominica kmalu
po svojem prihodu.

***
Sestra M. Dominica Michalke (BY)
Osredotočiti se želim na izkušnje negotovosti,
sprememb in presenečenj v vsakdanjem življenju
in poslanstvu tukaj. Sem človek, ki rad vnaprej
ve, kaj prihaja, dobro načrtuje in organizira stvari.
Vendar sem se naučila, da to tukaj ni realnost. …
Izziv soočanja s to realnostjo me je klical k večji
potrpežljivosti, pogosto me je vabil, naj opustim svoj
način razmišljanja ali načrtovanja, zmanjšam svoja
pričakovanja in poskušam razumeti, kako ljudje
delujejo v tej kulturi.
***
Sestra Rose Ngacha (AF)
Zadnje leto in pol sem v Južnem Sudanu poučevala
krščansko versko vzgojo in jezik kiswahili prek
misijonskega mladinskega gibanja. Delam tudi
v sirotišnici, kar mi prinaša veliko veselja in izzivov.
Toda naš klic v Poslane ste je še globlji: "Naša
mednarodnost nas izziva, da v razdeljenem svetu
pričujemo za edinost; da odkrivamo neslutene poti,
da bi delile to, kar imamo, posebej še z ubogimi
in zapostavljenimi … To ni lahka naloga. To je bilo
mogoče le z molitvijo in dialogom.
***

Sestra M. Teresa Lipka (PO)
Odpiranje ... dajanje/darovanje sebe
... za izpolnitev Božje želje
To je zame ključno.
Tišina ... molitev ... premišljevanje
... vmes vsakdanje služenje ... izzivi ...
Bog me dan za dnem vodi s svojo Besedo.
Zame je luč. Je tolažba
Bog deluje v meni... me preoblikuje
... vodi me k polnosti življenja.
Darujem se Troedinemu Bogu,
darujem se Božjemu ljudstvu …
Bog me je pripeljal in me tukaj vodi.
.. v Južni Sudan... v Old Fangak. . .
Bog je tukaj ... Bog tukaj vodi ljudi
... Bog jih odpira...
Bog spreminja nje
… in mene. ●
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Provincialno vodstvo s štolo, simbolom nove edinosti in zgodnjega vpliva očeta Joba v naši ustanovi.

Rast v nove odnose
Februarja 2022 sta provinci Avstrija-Italija (ÖR-IT)
in Češkoslovaška (CE) postali povezani kot distrikta
z Bavarsko provinco (BY).
***
Bavarska provinca
sestra M. Monika Schmidt, sestra Annemarie
Bernhard, sestra M. Doris Obermeier, sestra MariaTheresia Knippschild, članice provincialnega sveta
Bavarske province
Kaj pomeni doseči nov odnos edinosti, ki v
kongregaciji prej ni obstajal? Najprej pomeni biti
vključen v proces, katerega rezultat je popolnoma
odprt. Drugič, zahteva opustitev dolgo vzpostavljenih
struktur. Hitro je postalo jasno, da bo treba zaradi
civilno-pravnih zahtev ponovno razmisliti o znanih
strukturah vodenja.
Hkrati pa proces pomeni tudi, da je potrebno okrepiti
pomembno dediščino matere Terezije, namreč
ohraniti edinost, ki je bila zanjo tako pomembna.
Za nas je izziv in skrb odpreti se, gledati dlje od
svoje province in si upati nekaj novega. Po eni
strani to vključuje vzpostavljanje odnosov in njihovo
negovanje. Po drugi strani sta potrebna osebna
predanost in upoštevanje drugih. Pogled na trenutno
situacijo v različnih državah je prav tako pomemben
kot razumevanje različnih kulturnih realnosti. Najtežji
nalogi sta odpreti svoja srca posamezni sestri z
njenimi zelo različnimi kulturnimi in zgodovinskimi
izkušnjami v Evropi in v krajevnih srečanjih pokazati,
kako dragocena in pomembna je vsaka posamezna
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sestra. Obenem se zavedamo svoje svetovne
odgovornosti in se sprašujemo, kaj ta novi odnos
pomeni za vso kongregacijo.
Pri vsem tem je v ospredju vprašanje: Kako bomo
v tej novi enoti napolnili naše skupno poslanstvo
z življenjem, hkrati pa čutili globoko medsebojno
povezanost? Karizma Matere Terezije nas skupaj
vodi v prihodnost.
Distrikt Avstrija-Italija
sestra M. Beatrix Mayrhofer, sestra M. Alma
Bonutti, sestra M. Verena Wittibschlager, članice
sveta nekdanje province Avstrija-Italija
V preteklih letih smo se naučile marsičesa, predvsem
pa zaupanja, potrpežljivosti in prilagodljivosti. Ko smo
bile provincialni svet za Avstrijo-Italijo s posebnim
statusom za Češkoslovaško v Velikem tednu 2014
drugič izvoljene, nismo mogle slutiti, kako dolgo in
zahtevno bo to drugo provincialno vodstvo s štolo,
simbolom nove edinosti in zgodnjim vplivom očeta
Joba v naši ustanovitvi. Relativno kmalu je postalo
jasno, da je treba sprejeti pomembne odločitve glede
prihodnosti naših enot.
Po temeljitem premisleku smo se skupaj odločile, da
provinco Avstrija-Italija in Češkoslovaško provinco
preoblikujemo v distrikta. Ta nova struktura bi se
začela s prevzemom službe novega Bavarskega
provincialnega sveta. Zaradi pandemije COVID-19
je bilo treba datum vedno znova odložiti.
Nadaljevanje na strani 9 ...

Dar notranje preobrazbe
sestra M. Fidelis Nyúl, Madžarska (MG)
Že od srednje šole sem čutila globoko željo, da bi
šla v Peru in živela med revnimi. Vendar sem morala
čakati 20 let, da je to postalo resničnost. Končno se
je 15. avgusta 2019 zgodilo.
Nikoli ne bom pozabila občutka, ki me je prevzel, ko
so me prvič spremljali v tako imenovano »biblioteko«
(knjižnico). Na vrhu golega in neverjetno obljudenega
»hribčka« je stala razmajana stojnica »biblioteka«,
kjer je do mene stopilo nekaj navdušenih otrok, ki
so upali, da bodo dobili pomoč pri domači nalogi, in
me sprejeli s prijaznimi besedami. Ko sem se ozrla
naokoli, sem preprosto pomislila, da so to ljudje,
zaradi katerih sem prišla.
Spoznavanje okolja, iz katerega prihajajo otroci, je
bila neverjetna, pogosto tudi srce parajoča izkušnja.
Težko je bilo sprejeti, da ne morem zares spremeniti
njihovih okoliščin. Največ, kar zmorem je, da jih imam
rada. Tako se je preko tega poslanstva razširilo moje
razumevanje realnosti kongregacije.
Ker je stavba »biblioteke« propadala, je postala
življenjsko nevarna; moj namen je bil v naslednjem
šolskem letu nadaljevati v novi stavbi, na novi lokaciji.
V to sem vložila vso svojo energijo. Potem pa je

Rast v nove odnose,
... nadaljevanje s 8. strani
Naša potrpežljivost, zaupanje in prilagodljivost so se
obrestovali. Prevzem službe smo lahko praznovali –
čeprav s štiriletno zamudo – v nedeljo, 13. februarja
2022, na obletnico smrti očeta Franca Sebastijana
Joba, ki je vplival na formacijo kongregacije!
Prepričane smo o priprošnji očeta Joba. Čudovito se
je izšlo.
Sestre iz Češkoslovaške republike
sestra M. Vojtĕcha Honová, voditeljica distrikta
CE,v imenu sester Češke republike.

Sestra Fidelis pozdravlja otroke,
ki prihajajo v “biblioteko.”

16. marca 2020 Peru zaradi pandemije COVID-19
kar naenkrat imel karanteno po vsej državi. Sredi
te negotovosti sem se morala vrniti domov na
Madžarsko. Odhod, izpuščanje iz rok, mi je zlomilo
srce.
Po prihodu domov je sledila stroga dvotedenska
karantena. Obogatena z duhovnimi vajami in podprta
s spomini na to, da sem bila tako ljubljena v Peruju,
sem se lahko prepustila in POSLUŠALA, globoko
poslušala novo. Moja karantena se je končala in prav
tako moja tema; praznovanje velikonočne vigilije je
postalo zame pravi praznik vstajenja. ●

Sestre na Češkem smo imele zelo dobre izkušnje
v povezanosti s provinco Avstrija-Italija. Prepričane
smo, da se bo ta izkušnja še poglobila in nadaljevala
v novi povezavi z Bavarsko provinco. Vidimo, da
je ta zavezanost novi strukturi rezultat dolgega
iskanja, ki ga spremlja vprašanje, kaj je dobro za nas
in za celotno kongregacijo.
Za nas je mednarodnost kongregacije postavljena
na širšo raven. Počutimo se bolj povezane s krajem
naših začetkov in s prvotno karizmo.
Obenem čutimo, da nam ta prehod omogoča korak
proti prihodnosti, v kateri bomo skupaj iskale Božjo
voljo za nas v Evropi in za celotno kongregacijo. ●
https://gerhardinger.org / 9

Izkušnja sinodalne Cerkve
sestra Magdalene (Meg) Umoh, Sierra Leone (AF)
Preobrazba se zgodi v običajnih življenjskih dogodkih,
v preprostem nasmehu, v pogovoru, v pozdravu, ki
ga izrečemo, in v tem, da smo za nekoga preprosto
tam. Ko v nedeljo zvečer sedim tukaj in razmišljam
o svoji vključenosti v škofijo kot članica sinodalnega
odbora, ostanem z odprtimi usti. Ni čudno, da je
papež Frančišek pozval k "prenovljeni cerkvi" in
posledično k prenovljeni Megi.
Ko me je krajevni škof poklical, da bi bila del
sinodalnega odbora, sem mu rekla, da potrebujem
nekaj časa, da obdelam informacije. Moja prva
reakcija je bila: "O ne! Meg, nimaš vseh informacij!
Preveč si zaposlena! Kdo so ostali člani odbora?"

Po tihem sem si zastavljala ta vprašanja, ki so se
porajala zaradi strahu pred neznanim. Nisem imela
jasnega načrta, kaj se od mene (nas) pričakuje, še
posebej, ker nisem vedela, kdo so drugi člani odbora.

... sposobnost spoštljivega dialoga, poslušanja
in pripravljenosti sprejeti mnenja drugih ...

Vendar so bili sestanki odborov trenutki rasti in
milosti, ki jih ne bom hitro pozabila. Veliko sem se
naučila o sebi, ko sem videla, da se je nekaj v meni
spremenilo v načinu razmišljanja in komuniciranja z
ljudmi. Ker prihajam iz nigerijske kulture z različnimi
vrednotami, je to pomenilo, da sem morala, čeprav
cenim svojo lastno kulturo, spoštljivo deliti svoje
poglede, se nekaterim odreči in nekatere vključiti v
kulturo ljudi v Sierra Leone.
Spoznala sem, da nas je skupna molitev na vsakem
srečanju dobro povezala. V meni in v nas kot skupini
so se poglobile milosti: sposobnost delati z ljudmi
različnih kultur in življenjskih pristopov, sposobnost
spoštljivega dialoga, poslušanja in pripravljenosti
sprejeti mnenja drugih ter doživeti sprejetost in
mir. Druga pomembna milost je bila, da smo ostali
združeni v naših skupnih skrbeh glede Cerkve v
duhu medsebojnega spoštovanja in skupinskega
dela.

Sestra Meg pri svojem delu v župniji kot duhovna
voditeljica Marijine legije.

Bogu sem hvaležna za ta dar edinosti v različnosti,
ki spreminja. ●

Da bi lahko »hodili skupaj«,
moramo Svetemu Duhu dovoliti,
da nas poučuje o resnični sinodalni miselnosti,
da bomo pogumno in srčno vstopali v proces spreobračanja.
Za sinodalno Cerkev:
občestvo, sodelovanje in poslanstvo
Pripravljalni dokument
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Nove ravni sodelovanja

S slovesnosti zaveze leta 2022 v Baltimore, Maryland, ZDA.

Suzy Blackburn, Direktorica Pridruženih članov/
članic, Baltimore, Maryland, ZDA (AM)
Ker karizma in duhovnost naše kongregacije
pritegujeta tudi druge, more provinca osnovati
združenja, po katerih posameznice in posamezniki
postanejo s posebnim odnosom povezani z našo
kongregacijo. Te zveze, ki so bistveno duhovnega
značaja, medsebojno bogatijo pridruženo članstvo
in kongregacijo.
Poslane ste, Generalni direktorij 9
***
V provinci Atlantic-Midwest je bilo pridruženo
članstvo vzpostavljeno leta 1987 v Chicagu. Z leti
se je vzajemnost, izražena v Poslane ste, razvila na
mnogo načinov. Osebni odnosi, ki so bili sestram
in pridruženim članicam vedno dragoceni, so se
obogatili s tem, da so pridružene članice dejavneje
sodelovale pri poslanstvu kongregacije. Spoznali
smo, da pot preobrazbe, ki jo delimo skupaj, ne
vpliva samo na nas, ampak na svet.

AM pridružene članice na različne načine razširjajo
SSND poslanstvo dela za edinost pri svojem
poslanstvu, v župnijah in pri prostovoljnem delu.
Pridružene članice/člani so zdaj člani osebja
(pogosto v vodstvenih vlogah) in upravnih odborih
sponzoriranih poslanstev. V vsakem odboru
Integralne vizije sta vsaj dve pridruženi članici,
prav tako pridružene članice so-predsedujejo
provincialnim odborom za Haiti, reformo priseljevanja
in podnebne spremembe.

Spoznali smo, da pot preobrazbe, ki jo delimo
skupaj, ne vpliva samo na nas, ampak na svet.

Pridružena članica Patricia Stortz je razvijajoči se
odnos izrazila z besedami: »Vidim premik znotraj
province v tem, kako so pridruženi članice/člani
vključeni v dejavnosti. Sprva smo bili povabljeni, da
smo prisotni na praznovanjih, pri molitvi in pri učnih
urah – torej na osrednje predstavitve. Nismo bili del
razprav o odločitvah in naše povratne informacije so
bile minimalne.« ●

Približno 1100 žensk in moških je formalno združenih s SSND:
pridruženi člani/članice, spremljevalci na poti
in misijonarji matere Terezije. Najdemo jih na petih celinah:
v Južni Ameriki, Severni Ameriki, Afriki, Evropi in Aziji-Oceaniji.

https://gerhardinger.org / 11

V poslanstvu
Šolske sestre de Notre Dame
delujejo v 30 deželah:
• Argentina • Avstrija • Belorusija • Brazilija • Kanada
• Češka Republika • Anglija • Nemčija • Gana •
Guam • Gvatemala • Honduras • Madžarska • Italija
• Japonska • Kenija • Nepal • Nigerija • Paragvaj
• Peru • Poljska • Porto Rico • Romunija • Srbija •
Sierra Leone • Slovenija • Južni Sudan • Švedska •
Gambija • Združene države Amerike

V moči Svetega Duha
smo poslane, da nadaljujemo
Kristusovo poslanstvo,
da ga oznanjamo,
da bi spremenile sebe in svet,
da bi vse privedle
do tiste edinosti,
za katero je bil poslan
Jezus Kristus.
Poslane ste,
Konstitucija 48

Praznovanje dneva voda. Francisco Beltrão, Brazil.

Tveganje
preoblikovanja
Bog je tisti, ki daje milost in
nas bo preoblikoval, če le
tvegamo, da se odpremo
preobrazbi – da sprejmemo
in sodelujemo z milostjo ter
smo udeleženi pri tem delu
srca.

Generalat
Šolskih sester de Notre Dame
via della Stazione Aurelia, 95
00165 Rim, Italija

Vzgoja, ki spreminja svet
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