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 GENERALRÅDET OVERSIGT

 
  

 Sr. Elisa, sr. Dolores, sr. Celine og sr. Cristina samlet i bøn 
med “Joseph på rejsen”

GENERALRÅDET
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Sr. Elisa (Brasilien) ankom 
den 16. februar og sr. 
Celine (Indien) den 

17. februar, fordi de skulle 
i karantæne i et par dage.  
Sr. Dolores ankom den 
22. februar, og sr. Cristina 
flyttede ind samme dag. Efter 
en dag med lidt udpakning 
og hvile begyndte vi vores 
overgangsmøder med sr. 
Sally, sr. Ieda, sr. Philo og 
sr. Mariaelena.  Sr. Ieda 
sluttede sig til os via Zoom 
på computeren, og sr. Preeti 
(også via Zoom) fra Indien 
hjalp os med oversættelse. 

Vi er taknemmelige 
over for Sally, Ieda, Philo 
og Mariaelena for deres 
mangeårige tjeneste i vores 
Kongregation og for de dage, 
de tilbragte sammen med os, 
mens vi gennemgik materiale 
om forskellige emner.  

Vi er også taknemmelige 
for de mange budskaber 
om støtte og løfter om bøn, 
nu hvor vi begynder vores 
tjeneste som ledere.

Vi åbnede vores første 
møde med ”Joseph på rejsen” 
med en bøn om håb for vores 
fremtid sammen med vores 
søstre, medarbejdere og 

medvandrere.  I erkendelse 
af, at vores vej ikke altid vil 
være jævn, var der spredt 
nogle få sten omkring 
statuen af Sankt Joseph.

Vi har brugt tid på 
at tale om, hvordan vi 
vil organisere os som 
Generalråd, men også 
som et kommunitet, der er 
forpligtet til at leve som et 
interkulturelt fællesskab. 
Indtil videre har vi ikke 
noget fælles sprog, men 
når vi mødes, forsøger vi at 
bruge engelsk, italiensk og 
portugisisk. Den hvide tavle 
er ikke kun et sted for os til 

at organisere vores møder, 
men den bliver også brugt til 
vores sprogundervisning.

Vi er for alvor begyndt at 
gennemgå slutdokumentet fra 
Generalkapitlet og ser frem 
til jeres indsigt og planer for 
gennemførelsen, mens vi går 
ind i vores fremtid sammen 
med intentionen om at 
være fællesskaber opfyldt af 
Ånden, leve interkulturelt og 
beskytte hele Skaberværket.

Vi beder for hver enkelt af 
jer, vores søstre, medvandrere 
og medarbejdere, mens vi 
begynder vores rejse forenet i 
Guds store kærlighed. 

 
 

Sr. Cristina, sr. Elisa, sr. Dolores og sr. Celine 
samlet omkring den hvide tavle
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Sr. Prabha Toppo   
  

Nagpur-provinsen, Indien

 
 J  P  I  C

  Sr. Prabha (til venstre i den lyserøde sari) 
sammen med folk i landsbyen

Vi søstre fra Nagpur-
provinsen er involveret 
i de sociale og 

pastorale apostolater i 
Khammam-bispedømmet 
i Manuguru-missionen 
(Indien). Missionsarbejdet i 
Manuguru begyndte i 2007, 
og vi er fuldt ud involveret 
i missionsarbejdet her. 
Vores pastorale aktiviteter 
består af familiebesøg, 
hjælp til at organisere 
messer i landsbyerne, 
forberedelse af børnene 
til forskellige sakramenter 
osv. Vi har et center, hvor vi 
underviser fattige kvinder 
i at blive selvstændige 
erhvervsdrivende og giver 
dem skrædderfærdigheder. 
Vi er fuldt ud involveret i det 
sociale arbejde i Khammam-
bispedømmet gennem 
forskellige projekter, herunder 
aktiviteter for underernærede 
børn, styrkelse af kvinders 
indflydelse gennem 
selvhjælpsgrupper, 
uddannelse af frafaldne 

elever og tilvejebringelse af 
ernæring til de mennesker, 
der er ramt af AIDS. Vi 
hjælper også kvinder med 
familieproblemer gennem 
rådgivning. Vi hjælper fattige 
studerende med individuel 
undervisning og organiserer 
gratis sundhedslejre for de 

allerfattigste.  For at hjælpe 
de fattige landsbyboere med 
at få ressourcer til at forsørge 
sig selv, gav vi dem geder 
og høns og organiserede et 
fælles landbrugsprojekt. Vi har 
også arbejdet på at etablere 
fælles landbrug i landsbyerne.

Situationen i landsbyen 



LIGESTILLING OG LIGEVÆR-
DIGHED I NORGE
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Helga Haass-Männle,  medvandrer

Norge

En af de vigtigste værdier 
i det norske samfund er 
lighed mellem mennesker. 

Dette er baseret på troen på, 
at alle mennesker har samme 

værdi, uanset køn, alder, 
funktionsniveau, kulturel 
baggrund, etnisk oprindelse 
eller seksuel orientering. 
Samfundet arbejder for at 

give alle lige muligheder 
under hensyntagen til deres 
forudsætninger. Eksempler 
herpå er skoler, der tilbyder 
undervisning til elever med 

Regghalla er meget ynkelig. 
I denne landsby bor folk i 
skjul i junglen, hvor hver 
familie har et lille skur til sig 
selv. Folk der kan hverken 
telugu (det officielle sprog) 
eller hindi, så det var meget 
svært for os at forstå dem 
og deres sprog. Der er ingen 
skole i landsbyen.  Børnene 
går til nabobyen Anganwadi.  
Det er vores udfordring som 
socialarbejdere at sørge 
for ordentlig uddannelse 
og social bevidsthed 
hos befolkningen i disse 
landsbyer i det indre af 
landet. Vi gør også vores 
bedste for at finde midler 
til at hjælpe dem med hjælp 
fra bispedømmet og andre 
ngo’er, for eksempel ”State 
Bank of India”, så vi kan 
dække deres basale behov 
for for eksempel tæpper og 
lagner.  

Vi har startet 
selvhjælpsgrupper for 
kvinderne i denne landsby, 
fordi det er kvinderne, der 
skaber forandringer i familien 
og samfundet. På denne måde 
hjælper vi dem med at kunne 
forsørge sig selv. Vi besøger 
dem ofte, hjælper dem med 
økonomisk støtte og lærer 
dem moralske værdier. Selv 
om de grundlæggende er et 
nomadefolk, er nogle af dem 

beskæftiget med landbrug og 
andre er daglejere. 

Vi gruppen af 
socialarbejdere er direkte 
involveret i mange forskellige 
aktiviteter, som alle er rettet 
mod at løfte de fattige og 
marginaliserede mennesker 
i forskellige landsbyer. Disse 
aktiviteter hjælper os til at 
engagere os i kvinder, børn og 
unge og hjælpe dem med at 
vokse til bedre mennesker. 
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forskellige handicap, tilbuddet 
om norskundervisning til 
indvandrere og princippet om 
lige løn for lige arbejde.

I 1970’erne voksede 
opmærksomheden på 
kvinders rettigheder i 
samfundet, ligesom deres 
muligheder inden for 
uddannelse og i arbejdslivet 
generelt voksede. Kvinders 
deltagelse i arbejdsstyrken 
er steget markant siden da, 
og i dag er næsten lige så 
mange kvinder som mænd 
på arbejdsmarkedet. Der 
findes stadig typiske kvinde- 
og mandefag og langt flere 
kvinder end mænd arbejder 
på deltid. Selv om lige mange 
kvinder og mænd i dag har 
afsluttet en videregående 
uddannelse, vælger 
mange kvinder traditionelt 
”kvindelige” erhverv. Kvinder 
er oftere uddannet inden for 
pleje og undervisning, mens 
mænd er uddannet inden 
for teknologi og videnskab. 
Selv om kvinderne i dag 
udgør næsten halvdelen af 
arbejdsstyrken, er to ud af tre 
ledere mænd.

I de seneste årtier har 
vi oplevet en ændring i 
holdningerne til mænds og 
kvinders opgaver og plads 
både i den offentlige sektor 
og i hjemmet og familien. 
I de fleste familier i dag - 
især yngre familier - er det 
almindeligt, at begge deler 
arbejdet i hjemmet, men 
ifølge en undersøgelse bruger 
kvinderne stadig mere tid på 
husarbejdet end mændene. 
Vi finder ideen om ligestilling 
og ligeværdighed i love og 
rettigheder, og alle, der bor i 

Norge, skal følge disse regler.
Så hvor kan vi starte 

JPIC-arbejdet for ligestilling 
af kvinder i Norge? For søstre 
og medvandrere kunne et 
naturligt udgangspunkt være 
den katolske kirke og især nu i 
tiden for den synodale proces, 
som Pave Frans lancerede i 
oktober sidste år.

I en nyere artikel i avisen 
“LaCroix” skrev Andrea 
Dean, der er medlem af 
”Kvinder og Den Australske 
Kirke” med henvisning til 
synodalprocessen og kvinders 
rettigheder følgende: ”Pave 
Frans udtalte i sin encyklika 
”Fratelli Tutti”, at det ikke 
er acceptabelt, at nogle har 
færre rettigheder i kraft af at 
være kvinder. Den katolske 
katekismus hævder, at ”mand 
og kvinde... har samme 
værdighed og er lige meget 
værd”.

Samtidig beskrives 
kvinder dog som 
”komplementære” snarere 

end ”ligeværdige”. Som 
teologen Catherine Lacugna 
forklarede i 1992, så ”ser 
komplementaritetsteologien 
en sammenhæng mellem 
kropslige forskelle og 
en indbygget ulighed i 
rollerne”, for den hævder, at 
kvindernes rolle er privat og 
huslig, mens mandens rolle 
er offentlig, og at han er 
ansvarlig for lederskab og er 
overhoved.

I den nuværende struktur 
i vores kirke er alle de roller, 
der tildeles kvinder, underlagt 
mændenes autoritet. For at 
rette op på denne ulighed 
må den katolske kirke ifølge 
Andrea Dean omdefinere 
sin teologi om den 
menneskelige person, bruge 
et kønsintegrerende sprog, 
udvide det sprog, der bruges 
om Gud og maksimere 
brugen af alternative 
beslutningsstrukturer.

Disse mål er virkelig 
værd at arbejde for!



FRED, IKKE KRIG
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Sr. Navya Neelam CSJ  
  

Pachmarhi-provinsen, Indien

For første gang i mit liv 
er jeg dybt foruroliget 
over en krig, selv om 

verden har været vidne til 
mange krige i de seneste 
århundreder. Den nuværende 
krig mellem Rusland og 
Ukraine bekymrer mig, 
fordi vi lever i en tid, hvor 
verden hylder værdier 
som broderskab, lighed, 
retfærdighed og frihed for 
alle mennesker. Ingen skal 
være slave af andre på nogen 
måde.  

Alle nyhedskanaler er 
fulde af nyheder om krigen. 
Der er mange debatter og 
diskussioner på disse kanaler. 
Det, der bekymrer mig, og 
jeg kan se, at hele verden 
er bekymret, er situationen 
for millioner af mennesker 
fra Ukraine, som er blevet 
flygtninge i løbet af 14 dage. 
De er flygtet fra deres hjem 
i frygt for døden. De efterlod 
alting, og mange efterlod de 
mandlige medlemmer af deres 
familier, der blev tilbage for at 

kæmpe i krigen i Ukraine. 
Jeg begynder at sætte 

spørgsmålstegn ved min 
egen eksistens og mine 
overbevisninger, når jeg 
ser ukrainerne flygte for 
deres liv. Ja, verden har set 

mange krige. Under Anden 
Verdenskrig var der mere end 
6 millioner flygtninge.  Men 
denne krig mellem Rusland og 

Ukraine ”har udløst Europas 
største flygtningekrise i årtier, 
for mere end 2 millioner 
ukrainere er flygtet fra deres 
land inden for to uger”. 
(Aljazeera 10. marts 2022)

Verdens ledere kan 

ikke bare lukke øjnene for 
uskyldige menneskers lidelser.  
De kan heller ikke deltage i 
kampen, for vold avler vold, 

PROVINS/REGION/MISSION
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og det vil føre til en tredje 
verdenskrig.  Mange lande 
har taget dristige skridt med 
sanktioner mod Rusland 
for at stoppe krigen. Ifølge 
Investopedia har næsten 
330 virksomheder pr. 10. 
marts trukket sig tilbage fra 
Rusland. 

Den russiske præsident 
Vladimir Putin kræver, hvad 
han mener er Ruslands 
ret, for han hævder, at 
Ukraine historisk set er 
en del af Rusland.  Den 
ukrainske præsident 
Volodymyr Zelenskyj 
forsøger at beskytte sit 
lands uafhængighed og 
autonomi. I denne proces ser 
man tilsyneladende ud til at 
overse millioner af uskyldige 
menneskers liv. Soldater dør 
på begge sider, og mange 
uskyldige mennesker lider, 
dør og bliver fordrevet.  
”Krig afgør ikke, hvem der 
har ret..... kun hvem der 
efterlades hjemløse, ødelagte 
og ødelagte....” 

Selv om EU og mange 
andre lande og ngo’er træder 
til for at hjælpe krigens ofre 

med humanitær bistand, er 
dette svar midlertidigt. Hvad 
der vil ske med flygtningene 
fra denne krig, er et andet 
spørgsmål. 

På trods af al denne gode 
vilje oplever flygtningene 
racediskrimination ved 
grænsen, mens de forsøger 
at flygte.  En journalist fra 
Aljezeera har kaldt dette 
for en ”skizofren reaktion 
på flygtningestrømmen”.  
Alberto Neidhardt fra 
”European Policy Centre” 
sagde: ”[Det er ] nødvendigt 
at tilbyde beskyttelse uden 
diskrimination til enhver 
nationalitet...” Især midt i krig 

og krise er forskelsbehandling 
på grundlag af nationalitet og 
race nedslående. 

”Fællesskab opfyldt af 
Ånden, forenet med verden” 
er vores Kongregations 
tema for de kommende 
otte år. Hvad kan vi gøre 
i en situation som denne? 
Mange af os deltog i 
underskriftsindsamlinger for 
at afslutte krigen. Nogle af 
os har offentliggjort videoer 
og bønner for Ukraine og 
Rusland og har deltaget i 
protester mod krigen.  Vores 
bønner er vigtige. Verden 
kan ikke klare endnu en 
menneskeskabt krise.



DEN STORE UDFORDRING 
MED SOLIDARITET
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Sr. Rosalba Scaturro
  

Italien 

Med kun to dages 
varsel besluttede 
Provinsrådet søndag 

den 6. marts at indkalde til 
et møde for kommuniteterne 
i Italien. På mødet skulle vi 
reflektere over, hvordan og 
om det var muligt at undgå 
at ”kigge ud ad vinduet” og 
bidrage til fred, som svar 
på de nye nødsituationer, 
der er opstået som følge 
af konflikten i Ukraine. 
Søstrenes reaktion var stærk: 
alle kommuniteterne deltog 
aktivt, for de engagerede 
sig fuldt ud i alt, hvad rådet 
ville bede dem om, for at 
imødekomme behovene hos 
de brødre og søstre, der har 
sat deres liv på spil siden den 
24. februar.  

”Det var et øjeblik, 
hvor vi delte som var vi en 
familie. Når vi står over for 
vanskeligheder sammen, 
styrker det ofte vores bånd 
og får os til at vokse i vores 
fælles svar og at gøre vores 
bedste for alles bedste”, 
sagde Provincialpriorinden sr. 
Clementina Copia.

 Vi er endnu ikke kommet 

ud af Covid-19-pandemien, 
og nu står endnu en stor 
udfordring for døren. Ingen 
af os havde troet, at vi så tæt 
på ville se krigens store svøbe 
og flygtningestrømmene i 
Europa. Disse begivenheder 
syntes at høre fortiden til, 
men det er desværre ikke 
tilfældet. ”Vi føler alle, 
hvor alvorlig denne tid er, 
og hvordan livet er truet, 
hvor det er mest skrøbeligt. 
Endnu en gang er vi kaldet 

til at stå sammen med de 
dårligst stillede og svageste”, 
fortsatte sr. Clementina.

Et par dage efter det 
virtuelle møde besluttede 
rådet at sende en 
påmindelse til Provinsen 
om det, der var blevet 
sagt, og at gå i retning 
af konkret handling. I sit 
brev til Provinsen skrev 
sr. Clementina blandt 
andet: ”Formålet med 
dette brev er hurtigt at 

 
 

Ukrainske børn sammen med søstrene fra Pinerolo-
kommunitetet
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indsamle tilbagemeldinger 
fra kommuniteterne om 
forslagene fra vores Zoom-
møde, så vi sammen kan 
beslutte, hvordan vi skal 
reagere på den store 
udfordring, som solidariteten 
med ofrene for denne konflikt 
udgør”.

Blandt de forslag, som 
skal drøftes, kan nævnes: 
eventuel oprettelse 
af en provinsfond for 
nødsituationer, kortlægning 
af de rum, der er til rådighed 
i vores kommuniteter, som 
vi kan afsætte til at modtage 
andre, at være velinformeret 

uden at nøjes med tv-
nyheder og at boykotte eller 
reducere brugen af gas fra 
Rusland i protest. Mens 
vi ventede på at modtage 
alle tilbagemeldingerne, 
tog søstrene fra Pinerolo-
kommunitetet imod ti 
ukrainske piger. 

Sr. Barbara Bozak
  

USA

I forbindelse med et møde 
i FN’s Kommission for 
Kvinders Status den 14.-

25. marts 2022 (som i år 
afholdtes i hybridformat - det 
vil sige både i FN i New York 
og online) var formanden for 
Generalforsamlingen vært 
for et særligt arrangement. 
Temaet var: at stoppe vold 
mod kvinder i politik.  Han 
slog fast, at denne vold er 
dybt rodfæstet i kulturen, i 
fordomme og stereotyper 
vedrørende kvinders plads i 
samfundet som underordnet 
mænd.  Direktøren for FN 
Kvinder sagde, at 85 % af 
kvinderne i politik har oplevet 
vold, lige fra hadefuld tale 
til trusler mod deres liv.  Det 
har den virkning, at kvinders 

 
 

Gruppen samlet til arrangementet ”At stoppe vold mod kvinder 
i politik” (fotograf: Manuel Elías/FN)
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stemme bliver bragt til 
tavshed, hvilket underminerer 
deres deltagelse i samfundet. 
Kvinder i politik bliver ofte 
chikaneret på de sociale 
medier med kommentarer 
om deres udseende, 
deres seksualitet og deres 
egnethed til jobbet, hvilket 
er spørgsmål, som aldrig 
bliver rettet mod mænd.  
Mange af de repræsentanter 
fra lande over hele verden, 
der talte, var klar over, at 
samfundet er nødt til at tage 
fat i det patriarkalske system, 
som er roden til det, der 
sker, på grund af dets ulige 
magtstruktur.  Der er behov 
for forandring.  

Arrangementet i FN 
havde et specifikt fokus, 
men er en del af det bredere 
spørgsmål om vold mod 
kvinder. Virkeligheden er, at 
kvinder udsættes for vold på 
mange måder: fysisk, psykisk 
og seksuel vold.   

Ukraines kvinder, der 
er flygtet fra krigens vold i 
deres land, er også udsat for 
kønsbaseret vold.  Kvinderne 
har taget deres børn og 
forladt deres hjem, deres by 
og deres land og er ankommet 
til et sted, som de ikke 
kender. Når nogen henvender 
sig til dem for at tilbyde dem 
husly, kan de takke ja til det, 
der ser ud til at være et tilbud 
om simpel gæstfrihed, men 
de kan i den forbindelse finde 
sig selv fanget og udsat for 
fysisk eller seksuel vold.  Et 
tilbud om husly til gengæld 
for, at kvinden tager sig af 
husholdningen eller tager sig 
af børnene, kan være en måde 
at gøre hende til slave på, 
fordi man tager hendes frihed 

og udsætter hende for fysisk 
og/eller psykisk vold.  Disse 
sårbare flygtninge kan alt for 
let komme i en situation, der 
gør deres lidelser værre.

Klimakrisen med den 
deraf følgende tørke, 
oversvømmelser og 
ødelæggende storme bringer 
ofte kvinder i meget sårbare 
situationer. I mange lande 
går kvinder og piger, når 
de ikke kan få adgang til 
vand lokalt, store afstande 
for at finde denne basale 
nødvendighed og udsætter 
sig selv for chikane, trusler 
om fysisk vold eller det, der 
er værre.  En paneldeltager 
ved et FN-arrangement talte 
om ”sexudnyttelse”, hvor 
kvinder tvinges til at give 
mænd seksuelle tjenester 
som ”betaling” for det vand, 
der retmæssigt burde være 
deres. Statistikker viser, at 
vold mod kvinder, herunder 
menneskehandel, tredobles 
efter klimakriser: en cyklon 
i Vanuatu, orkanen Katrina i 
USA og tyfoner i Filippinerne.  

I forbindelse med 
udarbejdelsen af en rapport 
til FN’s Højkommissariat for 

Menneskerettigheder har en 
lille gruppe ngo’er forsket i 
vold i hjemmet i Brasilien.  
Selv om resultaterne kan være 
chokerende, er virkeligheden 
den, at den samme situation 
findes i alle lande i hele 
verden.  Kvinder er fortsat 
udsat for vold fra deres 
partner, og det omfatter 
kontrol med deres færden, 
tæsk, trusler mod dem selv og 
deres børn og endog døden. 
Regeringernes indespærring 
af befolkninger for at 
kontrollere Covid-19 har ført 
til en stigning i volden mod 
kvinder.

Alle opfordres til at blive 
opmærksomme på situationen 
i lokal sammenhæng som 
et første skridt til at tage 
fat på denne pandemi af 
kønsbaseret vold.  Vi må finde 
måder at ændre den kultur 
på kreativ vis; en kultur som 
accepterer denne vold som 
normal og forventelig.  Og 
vi skal have flere kvinder i 
magtpositioner og til at sidde 
med ved beslutningstagernes 
bord.  Sammen - kvinder 
og mænd - kan vi skabe 
forandring!

 
 

Den administrerende direktør for FN Kvinder 
(fotograf: Manuel Elías/FN)



HEN IMOD SYNODEN OM 
SYNODALITET I 2023
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María Lidia Pereira  
 

Bolivia

“Rejsende har ingen 
vej, de skaber sig 
en vej ved at gå.” Vi 

begyndte dette nye år 2022 
som en Region og en del af 
Kongregationen af Sankt 
Joseph Søstre af Chambéry, 
med kaldet til at leve det, 
som Ånden tilskyndede os til 
under vores Generalkapitel 
i 2021 i tråd med temaet 
”Opfyldt af Ånden, forenet 
med verden” i en kompleks 
tid på grund af Covid-19-
pandemien og Rusland-
Ukraine krigen. Midt i de 
mange globale, nationale 
og lokale begivenheder, 
der udfordrer, bekymrer og 
foruroliger os, må vi gøre 
livet til fokus og mission for 
hver enkelt af os, for hvert 
enkelt kommunitet, og vi 
må gøre det med kærlighed, 
barmhjertighed, håb og 
ansvarlighed i hvert øjeblik og 
overvinde alle forhindringer. 
Det er vores udfordring.

Vi er også kaldet til at 
deltage i processen ved at 
lytte og skelne, og i lyset af 

erfaringerne fra synoden om 
synodalitet er vi kaldet til at 
rejse sammen med Bolivias 
folk i deres forskellige liv og 
virkeligheder, hvor vi er en del 
af et fællesskab, en kirke og et 
ordensliv.

De steder, hvor vi mødes, 
udforsker og reflekterer, 
tilskynder ordenslivet os 

til at samle erfaringerne i 
forskellige regioner i landet 
gennem et team, der lytter 
til alle stemmer og bidrag 
fra alle. Som altid er mange 
af stemmerne kvinders, som 
fremhæver den manglende 
deltagelse og ligestilling 
mellem kvinder og mænd i 
kirkens beslutninger. I denne 

 
 

Sr. Antonia Mandro på et møde for flere 
Kongregationer om synodalitet



OMVENDELSE 
I FASTETIDEN OG 

FÆLLESSKABSKAMPAGNEN 
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Teamet for religiøs undervisning - 
Sankt Joseph-skolen, Pelotas  

 
Brasilien

magtfulde chauvinistiske 
gejstlige struktur og 
udelukkelsen af lægfolk og 
kvinder har det religiøse liv 
historisk set formet sig selv 
som en uafhængig karismatisk 
familie. Og mange mandlige 
Kongregationer udveksler 

ikke med hinanden, fordi de 
hver især forsvarer deres 
institutionelle karisme. 
Synoden giver imidlertid 
mulighed for at genopbygge 
en synodal vej ... hvor alle 
og enhver betragtes og 
værdsættes ligeværdigt som 

medlem af kirken.
Vi er sikre på, at Gud er 

med os og opmuntrer os til 
at gå sammen, til at dele og 
være solidariske med vores 
svageste og mest trængende 
brødre og søstre efter den 
hellige Josephs eksempel.

Fasten er i den liturgiske 
kalender den fyrre dage 
lange periode, der går 

forud for og forbereder 
påsken. I denne periode, som 
begynder på askeonsdag, 
inviterer kirken os til at 
følge en omvendelsesvej. I 
Brasilien har kirken gennem 
den nationale konference af 
brasilianske biskopper siden 
1960’erne foreslået en årlig 
kampagne for fællesskab, 
som hvert år præsenterer os 
for et skiftende tema, der kan 
vejlede os i vores refleksioner 
i fasteperioden. I år 2022 
er temaet - ligesom i 1982 
og 1998 - fællesskab og 

uddannelse, og mottoet er ”Tal 
med visdom, undervis med 
kærlighed” (jf. Ordsprogenes 
bog 31,26). Under hele rejsen 
i fasten, hvor omvendelse 
bliver det primære mål, 
modtager vi en opfordring 
til at søge motivationen for 
vores valg i alle handlinger 
og naturligvis også i dem, 
der mere direkte vedrører 
uddannelsesverdenen.

Som det fremgår af 
dette års opfordring fra 
biskopperne: ”udfordrer 
uddannelsessituationen os 
og kræver en dybtgående 
omvendelse af alle. Den 
kræver en ægte forandring af 

tankegangen, en nyorientering 
i livet, en bevidstgørelse af 
holdninger og en søgen efter 
den vej, der fremmer en 
helhedsorienteret personlig 
udvikling og dannelse 
til et liv i fællesskab og 
medborgerskab. Vi opfordres 
til at se på virkeligheden i 
forbindelse med uddannelse 
på forskellige områder for at 
oplyse dem om Guds ord”.

I denne forstand 
er den bibeltekst, der 
forklarer og vejleder 
fællesskabskampagnen i 2022 
Johannes-evangeliet 8,1-11. 
Det er den episode, hvor de 
skriftkloge og farisæerne 
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bringer en kvinde, der er 
blevet taget i utroskab, til 
Jesus og beder ham om at 
udtale sig om Moseloven, 
der som straf foreskriver 
død ved stening. Denne 
passage i evangeliet viser 
Jesu pædagogik, hans måde 
at undervise og opdrage 
på: Han lytter opmærksomt 
til de spørgsmål, som 
folk stiller ham, skriver 
på jorden (ligesom lærere 
skriver på tavlen) og giver 
ikke et færdigt svar, som 
eleverne ønsker, men sætter 
spørgsmålstegn ved deres 
sandhedskriterier og får dem 
til selv at konkludere, at deres 
principper og værdier er 
forkerte.  

På denne måde, som 
den samme opfordring fra 
biskopperne understreger, 
”står i historien om den 
utro kvinde to forskellige 
pædagogikker, to forskellige 
måder at undervise på, 
over for hinanden: dem, der 
begrænser sig til det skrevne 
uden at tage hensyn til 
personen og hans/hendes 
omstændigheder, og dem, 
der ser på personen med 
visdom og kærlighed, som 
Jesus gjorde. Det, der står 
skrevet, er vigtigt, men måden 
at læse det, der står skrevet, 

er afgørende for at komme 
videre på livets vej.” 

Som en fasteøvelse 
med henblik på 
omvendelse opfordrer 
fællesskabskampagnen os 
indtrængende til at følge 
mester Jesu eksempler og 
lære. I år er temaet især rettet 
mod pædagoger og alle dem, 
der på en eller anden måde 
arbejder inden for lærerfaget.  

Vi skal lade os forme af Jesu 
lære. Vi skal være lærere, der 
i klasseværelset formidler 
kristne værdier og således 
gør vores undervisning 
og handlinger centreret i 
kristendommen. Kort sagt er 
det vigtigt, at vi omvender 
os mere og mere og som 
undervisere tilpasser os vores 
øverste pædagogiske model: 
Professor Jesus Kristus.

 
 

 Sr. Marilene taler med eleverne om 
kampagnen

RETTELSE - I sidste nummer af CSJournalen (nov. 2021-jan. 2022) 
var den nævnte forfatter til artiklen fra Irland forkert.  Artiklen var 

skrevet af sr. Eileen Silke og ikke af sr. Joan Margaret Kelly.  
Vi undskylder over for sr. Eileen. 



TILSAGN OM TILKNYTTEDE 
MEDLEMMER I BRASILIEN 
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Sr. Rosalba Scaturro  
 

Italien

 Valdir Paolino underskriver sit tilsagn

Søndag den 9. januar 
2022 oplevede 
kommunitetet i Joaquim 

Gomes i delstaten Alagoas 
(Brasilien) et øjeblik med 
dyb bøn og glæde, da de 
fejrede Valdir og Maria 
Ciceras fornyelse af deres 
tilsagn om at være tilknyttede 
medlemmer.  Jeg var 
nysgerrig på dette valg, som 
de har truffet for fem år, og 
jeg havde en samtale med 
Valdir.

Fortæl os kort om Valdir 
og hvordan han mødte Sankt 
Joseph Søstrene.  

Valdir Paulino er 
missionær, kateket, han 
forestår Ordets Gudstjeneste 
med uddeling af nadver og 
er koordinator af sociale 
projekter for børn og unge, 
der drives af foreningen 
”Madre Esperança”. Han er 43 
år gammel, født i Maceió og 
bor sammen med sin mor og 
søster i byen Joaquim Gomes 
i Alagoas i det nordøstlige 
Brasilien.

Da han var omkring 13 

år gammel, flyttede han med 
sin familie til Joaquim Gomes 
i den samme gade, hvor 
Sankt Joseph Søstrene havde 
deres kommunitet. Som 
mange andre børn på den tid 
begyndte han at deltage i de 
undervisningsaktiviteter i det 
lokale center og lærte derved 

Sankt Joseph Søstrene 
at kende. Som årene gik, 
blev han en del af gruppen 
af kateketer, og han 
koordinerer nu projekterne 
”Construindo o Futuro” 
(At bygge fremtiden) og 
”Fazendo a Liberdade” (At 
skabe frihed).



REGIONEN I PAKISTAN FEJRER 
KVINDERNES INTERNATIO-

NALE KAMPDAG
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Sr. Sumeira Joseph  
 

Pakistan

Den 8. marts 
– Kvindernes 
Internationale Kampdag 

- fejrede Sankt Joseph 
Søstrene i Pakistan-regionen 

med en gruppe kvinder. 
Formålet med mødet var 
at hjælpe kvinderne til at 
indse, at de er kvinder med 
myndighed, og at de kan løfte 

og inspirere andre kvinder 
til at blive styrket. Temaet 
”Ligestilling mellem kønnene 
for en bæredygtig fremtid” var 
fokus for dagens aktiviteter.

 Hvad var dine ønsker, da 
du ”opdagede” dit kald? Hvorfor 
valgte du at blive tilknyttet 
medlem?

Min store mission er 
at lytte opmærksomt og 
forsøge at møde dem, som 
ingen andre tager sig af. 
Min hverdag går med at 
besøge familier og ledsage 
børn og unge. Gennem mit 
kald ønsker jeg sammen 
med andre missionærer, 
kateketer og andre at 
opbygge en mere retfærdig 
og fællesskabsorienteret 
verden og at fremme livet i 
samfundet. Jeg ønskede mig 
meget at blive præst, da jeg 
var teenager, og jeg deltog 
endda i flere kaldsmøder i 
Maceió. Men da jeg kendte 
og blev ledsaget af mange 

søstre fra Sankt Joseph 
Søstrenes Kongregation, 
ønskede jeg i høj grad at 
uddybe min forståelse af 
søstrenes historie og karisme. 
P. Medailles ”lille foretagende” 
var en stor inspiration for 
mig. Jeg mærkede straks 
passionen i den måde, hvorpå 
søstrene udførte deres 
mission, og deres glæde ved 
at arbejde med dem, der led 
mest. Det hjalp mig til at 
forstå, at mit sande kald var at 
blive tilknyttet medlem.

Du er et tilknyttet medem 
i ”Det Lille Foretagende”. 
Hvordan lever du din karisme? 
Hvad gør du?

Jeg forsøger altid at være 
i fællesskab med søstrene 
og sammen med dem at leve 
øjeblikke af spiritualitet, bøn 

og mission, hvilket dagligt 
styrker oplevelsen og de 
personlige og fælles øjeblikke, 
der hjælper mig til at tro og 
forstå mere hver dag af det 
kald, som jeg er blevet kaldet 
til. Jeg ledsager gruppen af 
kateketer i vores projekter, 
børnene, teenagerne og de 
unge og familierne i nogle af 
byens lokalsamfund. 

Hvilke drømme har du for 
fremtiden?

Jeg drømmer om at 
styrke kaldet til at blive 
tilknyttet medlem og kaldet 
til ordenslivet. Sammen kan 
vi tilbyde vores samarbejde 
og leve den samme karisme, 
dele den samme mission og 
erfaring og tjene evangeliet 
med glæde og med P. 
Medaille som forbillede.
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Vi opfordres til at 
“skabe en verden uden 
fordomme, stereotyper 
og diskrimination; en 
verden, der er rummelig, 
mangfoldig og retfærdig, en 
verden, hvor forskelligheder 
værdsættes og hyldes. 
Sammen kan vi fremme 
ligestilling for kvinder 
og nedbryde muren 
af fordomme” (Bøn til 
Kvindernes Internationale 
Kampdag fra JPIC).

De største problemer, 

som kvinder i 
Pakistan står 
over for, er 
vold i hjemmet, 
æresdrab, 
mænds 
dominans og 
diskrimination, 
forskellige 
former for 
chikane og 
seksuelt 
misbrug. 
Kvinder er ikke 
sikre i deres 
eget hjem. 

Kvindernes 
Internationale Kampdag 
i 2022 udfordrer os til 
at kæmpe for kvinders 
rettigheder. Den opfordrer os 
til at forsvare værdigheden 
hos kvinder og piger i vores 
varetægt - unge og gamle. 
Den højeste prioritet er 
at lære kvinder at holde 
hovedet højt og optræde 
med værdighed i deres 
omgang med mænd - det 
komplementere køn - og 
at være de stemmeløses 
stemme.

 

 

Sr. Shakila giver en bibel til en ung kvinde

Sr. Naina, sr. Kiran, sr. Abida, sr. Shakila, sr. Shakila, sr. Kanwal, 
sr. Flonia og sr. Mehwish


