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A Szeretet nem várhat: A hála mint életmód
Áhítattal a misztérium előtt, hogy maga Isten működik
közöttünk,
hálásan ünnepeljük az életet. (KV, K 7)
Delia Calis, Afrika Tartománya
Az elmúlt néhány hét során megküzdöttem azzal, hogy megírjam
ezt a cikket közös meghívásunk kölcsönös összefonódásairól,
hogy megéljük a Shalom-ot és a Szeretet nem várhat-ot.
Waterdown-i (Kanada) közösségünkben az Eucharisztikus liturgia
során hála töltötte el a szívemet; ösztönzést kaptam arra, hogy a
háládatosságra figyeljek mint életmódra, amely nem csak
személyes életünket alakítja át, hanem világunkét,
univerzumunkét is.
A hála „nyitott ajtó az erőhöz, bölcsességhez, az univerzum kreativitásához. A háládatosság által nyílik
meg az ajtó.” (Deepak Chopra) A hála „szorosan összefügg a teremtés energiájával. Amikor a hálára
koncentrálunk, minden, ami pozitív, elkezd növekedni és terjeszkedni.” (Douglas Vermeeren, The
Gratitude Experience=A hálaélmény) Boldog Terézia Anyánkat is eltöltötte a hála, amint egyik levelében
írta: „Nem Istennek kell-e mindenért hálát mondani.” (MT 2941)
A Küldetéstek van ugyanolyan hangon szól a háláról, mint a szegénységi fogadalom: „A szegénység
lelkületét azáltal fejezzük ki, hogy mindenünk közös, egyszerűen élünk, anyagi és lelki javainkat
megosztjuk egymással, a teremtett dolgokat pedig hálásan fogadjuk és nagyra becsüljük. Mindent
ajándéknak tekintünk, magunkat pedig a ránk bízott javak intézőinek.” (KV K16) A háládatosság által
megnyílunk, hogy elfogadjuk és nagyra értékeljük azt, amit kapunk, mindig készen arra, hogy megosszuk
azt, köszönetet mondjunk és felismerjük, hogy a mindent adó, az Istenünk; a Szeretet.
Amikor hálásak vagyunk, egyszerűbben és felelősebben élünk, mert értékesnek látjuk, amit kapunk és
nem akarunk még többet. Elégedettek vagyunk. Mindenből jut elég, és szabadon megoszthatjuk.
Mindenünk közös. „A hála utat enged az élet teljességének. Amink van, abból elegendő lesz, és még
több is.” (Melody Beattie)
A legnagyobb ajándék, amit kapunk, Isten szeretete. Isten az egész teremtett világra árasztja szeretetét,
minden egyes teremtményre, bőkezűen. Mindegyik kölcsönösen függ egymástól és nem létezik a másik
nélkül. A hála életmód, ahonnan a féltékenység, kapzsiság és versengés megfutamodik. Örvendezünk
ajándékainknak és a többiekének is. Hálával és szeretetben „oly módon élünk együtt, hogy tanúságot
teszünk a megbékélésről és egységről a megosztott világban.”(Shalom)
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Amikor megkezdjük a böjti időszakot, és amikor arról reflektálunk, hogy miképpen éljük meg a Szeretet
nem várhat-ot, kérjük a háládatosság kegyelmét, és minden nap hálát adva gondoljunk a nap
eseményeire. Akkor valóban: „Egységben és kevéssel is megelégedve elmegyünk az egész világba”, mert
„a szeretet nem várhat!”

Erőszakmentesség és igazságos béke
S. Kathy Schmittgens
Ferenc Pápa január 1-i üzenete a Béke
Világnapjára arra emlékeztetett bennünket,
hogy mennyire kritikus számunkra mai
világunkban az erőszakmentességért folytatott
munka.
A 2016-ban Rómában tartott konferencia címe
az Erőszakmentesség és igazságos béke volt. a
konferencia résztvevői a következőket írták
nyilatkozatukban:
„Olyan időszakban élünk, amikor rengeteg
szenvedés
van,
a
militarizálódáshoz
kapcsolódóan terjed a trauma és félelem,
gazdasági igazságtalanság, klímaváltozás, és az
erőszak számtalan sajátos formája. Az
elterjedtté és rendszeressé váló erőszak
környezetében nekünk, akik a keresztény
hagyományokat őrizzük, az a hivatásunk, hogy
felismerjük a tevékeny erőszakmentesség

lényegi szerepét a Jézusi jövőképében, és
üzenetben; a katolikus egyház életében és
gyakorlatában; és az emberek és a bolygó
meggyógyítására és megbékéltetésére irányuló
hosszú távú elhivatottságunkban. ”
Naponta emlékeznünk kell azokra az
eseményekre, amelyekről itt szó van. Újra
megerősítjük elköteleződésünket, hogy olyan
világért dolgozunk, ahol a Béke természetes. Mit
jelent számodra, helyi egyházad és a világegyház
számára az a mondat, ami így kezdődik: „Az
elterjedtté és rendszeressé váló erőszak
környezetében …”?
Múlt évben Cathy Arata SSND nővér, egy imát
szerzett, amit használhatunk. Itt található
online.

Emberi jogok Világnapja 2016.
„A
nemzetköziség
adománya
élesebben
megláttatja velünk a világméretű ínséget, és arra
szólít fel, hogy magunkban, és másokban is
ápoljuk
az
egész
emberiségért
érzett
felelősségtudatot.” (KV, ÁD 36.) Az Általános
Direktóriumból vett idézet ösztönzőleg hat az
Elm Grove-i nővérekre és munkatársakra, a
társult tagokra, és a Marquette egyetem
diákjaira, akik részt vettek a ‘write-a-thon’(írj egy

Lengyelországi óvodások képeket rajzolnak az emberi
jogokról.

levelet az emberi jogokért’) akcióban.
Bebörtönzött (vagy fenyegetett) emberekért és
csoportokért írtak alá leveleket tanúságot téve az
emberi jogok és emberi méltóság melletti
elköteleződésükről.
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Elm Grove-ben leveleket írnak a nővérek emberjogi
állásfoglalásuk miatt bebörtönzott embereknek.

Több, mint 150 levelet indítottak mind a nyolc
általuk felkarolt ügyre vonatkozóan! A napot
inspiráló reflexió zárta olyan emberek
történeteiről, akiken segítettek az évek során
megírt leveleink. Nagyszerű módon ünnepeltük
meg az Emberi jogok világnapját az Advent és az
SSND szellemiségében.

Lengyelországban sokféle módon emlékeztek
meg a nővérek és diákok erről a napról. Azokról,
akiknek jogai veszélyben vannak, egy szentmise
és szentségimádás keretében emlékeztünk meg.
Szolgálati helyeinken a diákok reflektáltak arról,
hogy milyen módon sértik meg az emberek, és
különösen a gyermekek jogait. Megismertek
olyan helyzeteket, ahol eltiporják az emberi
jogokat, és tanultak szervezetekről, amelyek az
emberi jogokért dolgoznak, és ezeket imáikba
foglalták. Középiskolások vásárt is szerveztek egy
leukémiában szenvedő osztálytársuk javára,
gondoskodásuk és együttérzésük jeleként. Több
képet is megtekinthettek erről a napról itt
online.

Migráns szolgálat az USA-mexikói határon
A
Douglas-I
(AZ)
közösségből
négy
Boldogasszony iskolanővér szolgál az USA és
Mexikó határának közelében. Egyikük, Lucy Nigh
nővér írja:

találhattok információt: video-magyarázattal
együtt. Rendelkezésre áll egy nemrégiben
készült riport is: report on PBS, amely ezzel a
helyzettel foglalkozik.

Itt, Dél-Arizona és Mexikó határán azért
dolgozunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra a
valóságos helyzetre, hogy a sivatagban
migránsok lelik halálukat. A helyi közösség
tagjait, és vendégeket elvezettük azokra a
helyekre a sivatagban, ahol egy migráns földi
maradványait megtalálták. Ezekről a sajátos
megemlékezési
zarándoklatokról
online

Arra kérünk benneteket, hogy csatlakozzatok
hozzánk az igazságos és humánus emigrációs
reformért szóló imádságban, és annak a napnak
az eljöttéért, amikor nem kell majd az illegális
határátlépés kockázatát vállalni, hogy a család
együtt élhessen vagy valaki olyan munkát
vállalhasson,
ami
biztosítja
a
család
szükségleteit. A Douglasba látogató diákokról
további képek tekinthetők meg itt online.

Diákok és tanárok imádkoznak a határkerítésnél.
A Holy Angels Academy diákjai imádkoznak egy
sivatagban elhunyt migráns sírjánál.

3

Senkit sem hagyunk hátra
Eileen Reilly nővér, UN NGO képviselő
A Szociális Fejlesztési Bizottság februárban
ülésezett az ENSZ-ben. A tíznapos tanácskozás a
következő témáról folyt: „A szegénység
felszámolásának stratégiái a mindenki számára
elérhető fenntartható fejlődés megvalósítására.”
A stratégiákról folytatott megbeszélések gyakran
azt állították középpontba, hogy amennyiben
senkit nem hagyunk hátra, akkor a fenntartható
fejlődés méltányosságot követel. Ahogy a baloldali
kép* is jelzi, az egyenlőség nem válasz, ha a
startpontok (ebben az esetben a magasság) nem
azonos. Sokkal inkább a méltányosság, egyenlő hozzáférhetőséget lehetővé téve, ami MINDENKI
számára elhozza a “fenntartható fejlődést”.
A Szociális Fejlesztési Bizottság fiatalokkal, fogyatékkal élőkkel, családokkal és idős emberekkel
foglalkozik. Mindegyik csoportban számos kihívás van, többek között a méltányos lehetőségek
biztosítása.
Az NGO Szociális Fejlesztési Bizottsága jelen volt a bizottsági üléseken, és amellett szállt síkra,
hogy szociális védelmi programokon keresztül biztosítsuk a méltányosságot. Ezek a programok,
amelyeket minimum normákra terveztek, országonként változóak. Mexikóban például azok a
szülők, akik azzal számoltak, hogy gyermekeik munkát vállalnak a családi jövedelem
kiegészítésére, támogatást kapnak, amennyiben a gyermekek rendszeresen járnak iskolába. Más
országokban alapvető egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtanak, hogy senki se maradjon hátra az
egészségügyi ellátási költségek miatt.
A bizottsági ülések minden reggel az NGO-knak szóló
eligazítással kezdődtek. Azon a reggelen, amikor én
elnököltem az eligazításon, csatlakozott hozzánk Ms.
Alanoud-Al-Temimi Qatar-ból, aki a Bizottság alelnöke,
és Melissa Martin az ENSZ Titkárságáról. Ezeken az
eligazításokon friss információkat kaptunk a Bizottság S. Eileen Reilly, középen, Ms. Alanoud-Al-Temimi
munkájának előrehaladásáról és lehetőségünk nyílt (balra) és Melissa Martin (jobbra).
arra, hogy megosszuk az előző napon hallottakat, és
reményünket a Bizottság tevékenységének eredményességéről.
***
*A grafikát “Egyenlőség és méltányosság” az Interaction Institute for Social Change
engedélyével használjuk| Művész: Angus Maguire.
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Környezetvédelmi világnap – június 5.
A
Környezetvédelmi világnap
megünneplése
csodálatos lehetőség arra, hogy mi magunk, és a ránk
bízottak is tanuljanak a Laudato Si’-ről. Ezen a napon
áttekinthetjük az Egyház társadalmi doktrínáját,
amely ebben az enciklikában körvonalazódik, és
megérthetjük, milyen fontos szerepünk van “közös
otthonunk” védelmében. Újra azt kérem tőletek,
hogy osszátok meg a Shalom hálózattal, bármilyen
tevékenységeket is folytattok ennek a napnak
megünneplésére.
Föld világnapja – április 22.
Néhány országban a Föld világnapját is megünneplik
április 22-én. Ha ennek a napnak kapcsán szerveztek valamit, kérjük, osszátok meg
élményeiteket Shalom hálózatunkkal.

A Shalom/UN-NGO Hírlevelet évente háromszor jelentetik meg a Boldogasszony Iskolanővérek:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Róma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.
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