Dansk
Engelsk
Fransk

CSJOURNAL
Sankt Joseph Søstrene af Chambéry

Italiensk

Juli - August l År 2022 - nr . 4

Portugisisk

GENERALRÅDET

PÅ VEJ TIL FRED  
Sr. Cristina Gavazzi

“M

GENERALRÅDET
På vej til fred

FORSIDE

Nye Helgener

2

PROVINS/REGION/MISSION

Generalrådet
ed flygtninge
ved historiens
korsvej” er temaet
for Flygtningedagen 2022 på
Centro Astalli – Jesuitternes
flygtningetjeneste i Rom. Det
er præpositionen “med”, der
gør forskellen. I en tid, hvor vi
kæmper for at dele, er det endnu
mere nødvendigt at fremhæve
dens betydning. Sammen med
flygtningene, medrejsende og
ved historiens korsvej - hvor
de vigtigste beslutninger bliver
taget - har vi brug for mod til at
prøve måder, der gør det muligt
for os at rejse sammen mod en
fremtid, som vil være for alle, og
hvis fundament er venskab. At

OVERSIGT

Sverige: At gøre en forskel i
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missionsarbejdet

stå sammen med flygtningene ved
historiens skillevej i dag betyder
at vælge at gå mod nedrustning
og ikke-vold, som fører til fred.
Det er os, der skriver en
historie, som er både personlig
og kollektiv. Hver enkelt skriver
retfærdighed, solidaritet, lighed
og fred. Det gør vi hver dag med
de ord, vi vælger, for at leve, for
at fortælle vores historie, for at
gå en vej, der kun er rig, hvis den
er præget af møder, relationer,
projekter og fred. Fred er et mål,
men først kommer en fælles vej,
der tålmodigt er opbygget.
I anledning af
Verdensflygtningedagen 2022
afholdt Centro Astalli den 14.
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er: Det er vigtigt i en tid med
falske nyheder
Pachmarhi - Indien: Ledere
som surdej: indledende workshops i Indien
Brasilien: Provinskapitel og
synodal proces

5
6
7

Pakistan: Fejring af 75-års

9

Danmark: Someday is now

10

Brasilien: At forvandle liv

11

Nye Helgener

12

Bolivia: Et sandkorn i det

14

Pakistan: Interkulturelt

15

jubilæet begynder

enorme hav
fællesskab

juni en konference på Det
Gregorianske Universitet i Rom
om migration med temaet “Med
flygtninge ved historiens korsvej”.
Blandt talerne var Vatikanets
sekretær for forbindelserne med
stater, en politolog fra Columbia
University i USA, Centro Astallis
formand og direktøren for
ugeavisen “Avvenire”. Mødet
blev indledt med en video med
vidnesbyrd fra nogle flygtninge,
som Centro Astalli havde taget
imod, og som nu er integreret i
det italienske samfund.
For at fejre
Verdensflygtningedagen
arrangerede Centro Astalli en
“Velkomstfestival” den 22. juni
2022 ved San Saba-basilkaen i
Rom: en aften med fællesskab og
musik sammen med flygtningene.
P. Arturo Sosa (Jesuitternes
General) talte og mødte
medarbejdere, flygtninge, frivillige
og venner på en aften, hvor vi
udvekslede og lærte hinanden
at kende. Han sagde: “Mødet
er den dimension af kulturen,
som er et redskab til at hjælpe
med at overvinde uretfærdighed,
forandre samfundet og nå frem
til forsoning med mennesker,
folkeslag og det miljø, som livet
udfolder sig i.”
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Det Gregorianske Universitet - Verdensflygtningedagen 2022
En opfordring fra
Generalkapitlet i 2021 er: “Som
kvinder ‘forbundet med verden’
er vi kaldet til at læne os mod og
støtte hinanden og til at tage vare
på hele skabelsen og vores mest
sårbare kære næste.” De stadigt
stigende migrationsstrømme
rundt om i verden afslører, at der
findes markant ulighed, men de
giver os også mulighed for en
kulturel udveksling i stor skala.
Vi kan i denne virkelighed se et
vigtigt tegn i vores tid, som kalder
os til at fordybe de interkulturelle
møder. Og det skal forståes som

en gensidig udveksling mellem
kulturer, der fører til forandring
og berigelse af alle berørte parter,
da vi søger at bygge broer og
fremme en let udveksling mellem
alle kulturer. Interkulturalitet
indebærer således, at man
opbygger et forhold til andre
mennesker og deres kultur ved,
at man deler sin egen kulturs
værdier for at blive beriget af den
kulturelle mangfoldigheds bidrag.
Interkulturelle møder bliver
således et springbræt til social
retfærdighed, fællesskab og fred.
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PROVINS/REGION/MISSION
AT GØRE EN FORSKEL I MISSIONSARBEJDET
Sr. Pratibha Purty
Sverige

D

en dag vi modtager
firmelsens sakramente,
er hver enkelt kaldet
til at være missionær, i kirken,
i familien, i kommunitetet, i
samfundet, blandt de rige og
de fattige. Missionsarbejde er

effektivt, når vi tager fat på både
de åndelige og fysiske behov hos
mennesker, så det dermed har en
indvirkning på deres liv.
Vores tilstedeværelse som
Sankt Joseph Søstre af Chambéry
har været mærkbar i forskellige

dele af Sverige siden 1862.
Søstrene har levet deres kald til
mission inden for uddannelse,
socialt-pastoralt arbejde og
arbejde med indvandrere. På
nuværende tidspunkt har vi kun
ét kommunitet i Sundsvall i det

Familiebesøg
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nordlige Sverige med tre søstre:
sr. Lila og sr. Beatriz fra Brasilien
og sr. Pratibha fra Indien.
Selv om Sverige er kendt
for at være et land med rigdom
og en rig kristen kultur, oplever
vi, at Kristus er blevet glemt af
den yngre generation. Så vores
rolle i kirken udfordrer os til at
finde en passende jordbund til
at så troens frø i den nuværende
generations hjerter. Vi benytter
forskellige muligheder for at dele
vores gudserfaringer og berøre
de troendes hjerter med Kristi
kærlighed: samtaler, familiebesøg
og moralsk støtte i tider med
sorg og ængstelse. Vi opfordrer
også de troende til at deltage
i messerne. I samarbejde med
præsterne deltager vi i messer
på steder, der ligger omkring
200-300 kilometer fra sognet.
Vi deltager også i begravelser
for at trøste de familier, der har
mistet en elsket person. Gennem
de retræter, vi afholder en gang
om året, hvor vi forbereder
børn til sakramenterne og
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underviser både børn og voksne i
katekismen, minder vi de troende
om Guds kærlighed. Til de mange
ældre, der lider af ensomhed og
har mistet håbet, forsøger vi at
bringe håb og glæde med vores
besøg. Vi besøger også de syge
på hospitalet og i familierne.
Som et kommunitet i
Sundsvall i Sverige forsøger
vi at imødekomme kirkens og
samfundets behov. Caritas i
Sverige er en stor hjælp for vores
mission og hjælper os med at
give konkret bistand til mange
trængende indvandrere fra Irak,
Eritrea, Uganda, Burundi, Chile,
Libanon, Peru, Cameroun, Mexico,
El Salvador og Vietnam. Mange
af dem har ventet på deres
opholdstilladelse i mere end 7-8
år og lider af depression. Vi ser,
at de får støtte både åndeligt og
økonomisk, og de får dermed
opfyldt deres basale behov.
Vi tror på, at vores enkle
velgørende handlinger med stor
kærlighed til Gud for det svenske
folk og indvandrere fra hele
verden gør en forskel.

Vi var meget glade for at
byde sr. Elisa og sr. Mariaelena
velkommen i vores kommunitet
fra den 11. til 17. juli 2022.
Ved at hjælpe os med at forstå
mere om interkulturalitet og
kommunitetslivet havde deres
besøg en positiv indvirkning
på vores fællesskab som vores
mission. Interkulturelt liv er et
tegn på profetisk håb i dagens
verden. I det interkulturelle
liv er vi kaldet til at tage vores
sko af hver dag og træde ind i
den andens have for at bringe
skønhed til den anden ved at
indoptage stedets hellige kultur.
Dette er en udfordring i
vores mission, da vi tilbyder folk
fra 38 nationer en mulighed for
at møde hinanden med hver
deres forskellige kulturer fx efter
messen om søndagen. Selv om vi
ikke har kendskab til de mange
forskellige sprog, som folk taler,
kommunikerer vi til alle med
kærlighedens sprog. På denne
måde stræber vi som kommunitet
efter at være effektive
missionærer i alle faser af vores
liv.
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UDDANNELSE I MEDIER: DET ER VIGTIGT I EN TID MED FALSKE NYHEDER
Sr. Eliana Aparecida dos Santos &
Sr. Anari Felipe Nantes
Brasilien

D

en måde, vi kommunikerer
på, har ændret sig meget
i de seneste år: internet,
virtuelle netværk, virtuelle møder
og forskellige sociale medier. Hver
dag bliver vi oversvømmet af
information fra forskellige hjørner
af verden. Vi opfordres til hele
tiden at sluge alt det, der kommer
til os. Og vi bliver også selv
skabere og formidlere af indhold.
Vi sørger for, vores stemmer
bliver hørt vidt og bredt ved at
offentliggøre og dele information.
Men er vi virkelig parate til at
håndtere den enorme mængde af
information og misinformation,
der kommer til os?
Netværkenes verden
forbinder os: Facebook,
Instagram, Twitter og WhatsApp
giver os mulighed for øjeblikkeligt
at kommunikere med venner,
familier, arbejdsgrupper,
fællesskaber, samfundet og
mange andre sammenhænge.
Det er fantastisk! Vi får mulighed
for at deltage i offentlige
diskussioner og vores stemmer
bliver hørt. Der sker mange
gode ting i den virtuelle verden.
Antônio Spadaro, SJ, siger, at
“internettet har i det mindste
et potentiale til at være et rum
for fællesskab”. Men er det
hele virkeligt så godt? Er det

så let og lovende? Desværre er
de virtuelle netværk ikke kun
lethed, hurtighed og glæde. Der
er en masse had, krænkende
tale, manglende respekt,
uansvarlighed, svindel osv.
Udfordringen er stor:
Hvordan skelner man mellem,
hvad der er pålideligt, sandt, godt
og værd at tro på? Hvad kan vi,

modtaget, er sande eller falske?
Alle vi, der har profiler på sociale
netværk eller er medlemmer
af WhatsApp-grupper, er
sårbare over for at modtage
falske oplysninger. Nogle bliver
videregivet på grund af naivitet,
andre af ond vilje og med et ønske
om at skabe ufred. Desværre er
der mere sårbare målgrupper i

Sr. Ignes Malinoski, Sr. Regina Celia List, Sr. Ericka
Rodriguez, og Sr. Josiane Mota Coelho

og hvad bør vi dele? Hvordan kan
vi vide, om de oplysninger, vi har

denne sammenhæng, og blandt
dem er de ældre. Undersøgelser
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viser, at ældre mennesker er
syv gange mere tilbøjelige til at
videregive falske nyheder. Det
er der flere grunde til; at de
nemmere tror på noget, der er
blevet offentliggjort, at de stoler
mere på de personer, som de
modtager det fra (venner og
familiemedlemmer), og at de
ved mindre om at håndtere de
nye muligheder.
Pave Frans præsenterede
i sit budskab i forbindelse
med ”Verdensdag for Social
Kommunikation” i 2018 to
måder at bruge kommunikation
på. På den ene side bringer
kommunikation baseret på
sandhed mennesker sammen
og bidrager til opbygningen
af fællesskab. På den anden
side ændrer eller forvrænger
kommunikation baseret på
egoistisk stolthed sandheden,

da det er en forudindtaget
måde at kommunikere på.
Det er det, vi kalder “falske
nyheder”. Jeg vil gerne henlede
opmærksomheden på falske
nyheder nu. Virtuelle sociale
netværk øger udbredelsen
af oplysninger, som ikke altid
er nøjagtige og sande, og
folk risikerer at medvirke i
udbredelsen af forudindtagede
og ubegrundede holdninger.
Det er en forbrydelse at sprede
falske nyheder på sociale
netværk, og den person, der gør
det, er ansvarlig for det, uanset
hvem det er. Derfor er det
yderst nødvendigt at kontrollere
oplysningerne, før man deler
dem på sociale netværk,
også selv om de stammer fra
familiemedlemmer eller venner.
Når vi ser på dette
spørgsmål, er det klart, at vi står

over for mange udfordringer, og
i betragtning af, at det er valgår i
Brasilien, er bekymringen endnu
større. Med dette in mente
sagde de brasilianske biskopper
ved afslutningen af den 59.
generalforsamling i Brasiliens
Nationale Bispekonference:
“Spredningen af falske nyheder
gennem løgne og had forvrænger
virkeligheden. De bærer i sig
selv det farlige potentiale til at
manipulere samvittighederne,
ændre folkets vilje, krænke
demokratiet og på bedragerisk
vis gøre det muligt for nogle
ledere at gennemføre projekter,
der er blevet præsenteret på
manipulerende vis. En ægte
forpligtelse til sandheden og
respekt for valgresultaterne
er afgørende. Det brasilianske
demokrati, der stadig er under
opbygning, må ikke sættes på spil”.

LEDERE SOM SURDEJ: INDLEDENDE
WORKSHOPS I INDIEN
Sr. Navya Neelam
Pachmarhi-provinsen, Indien
“Den bedste måde at finde sig selv på er at miste sig selv i
andres tjeneste.” Mahatma Gandhi.

E

fter to års pause er
”Ledere som surdej”
(lederuddannelsen for de tre
Kongregationer af Sankt Joseph
Søstre i Indien) genoptaget. Som
forberedelse til den planlagte
samling i november 2022 i

6
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Pune samledes mentorer og
dem, der skal have vejledning,
tre forskellige steder nemlig i
Bangalore, Bhubaneswar og
Nagpur til indledende workshops.
Den første af de tre
mentorworkshops blev afholdt

i Ananda Sadan (Provinshuset i
Bangalore for Sankt Joseph Søstre
af Lyon). Tretten mentorer fra de
tre Kongregationer (Chambéry,
Annecy og Lyon) deltog den 18.19. juli i en to-dages workshop,
som blev afholdt af sr. Barbara

Bozak, som er lederen af ”Ledere
som surdej” i Indien. Den anden
mentorworkshop tog imod 10
Søstre i Bhubaneswar, hvor
Sankt Joseph Søstrene af Annecy
var værter for gruppen, og den
tredje, som blev afholdt af Sankt
Joseph Søstrene af Chambéry
i Provinshuset i Nagpur, tog
imod 12 Søstre. Mentorworkshopperne blev fulgt op
af workshops for dem, der skal
have vejledning. De varede hver
to dage, med én planlagt for
hvert af de tre steder. Manglende
tilmelding til workshoppen i
Bhubaneswar førte til, at gruppen
enten kom til Bangalore, hvor 10
samledes, eller Nagpur med en
stor gruppe på 23 personer.
Workshopperne var planlagt
for at give både mentorer og
dem, der skal have vejledning,
en introduktion, der kunne
forberede dem på at engagere
sig i uddannelsesprogrammet og
dets proces. Sr. Barbara indledte
sessionerne med overvejelser
om, hvad lederskab er, først
ud fra gruppens erfaringer og
derefter ud fra Jesus’, Gandhis
og p. Medailles synsvinkler.
Alle betragtede lederskab som
værende tjeneste snarere end
autoritet eller position. Dette
er grundlaget for ”Ledere som
surdej”, som understreger, at
enhver Søster er en leder i sit
apostolat, i sit kommunitet, i
kirken og i samfundet.
Mentorerne fik også en
forklaring på ”Leadership Circle
Profile”, der er et redskab,
som afklarer lederens styrke
og udviklingspotentialer, som
deltagerne vil arbejde med i løbet
af året. Derefter blev mentorens
rolle, mentorprocessen og en
mentors kvaliteter forklaret,
og der blev skelnet klart
mellem at rådgive og at være
mentor. Gruppen havde også
gennem rollespil simulerede

mentorsamtaler, som var til gavn
for alle og hjalp med at fjerne
deres tvivl.
Workshops for dem, der
skal have vejledning, havde et
noget anderledes fokus, selv
om emnerne lederskab og
”Leadership Circle Profile” også
blev behandlet. Lederskab blev
betragtet ud fra et relationelt
synspunkt og ud fra udviklingen
af den enkelte persons gaver.
Efterhånden som hun bliver mere
bevidst om, hvordan hendes
handlinger og reaktioner påvirker
andre, opfordres lederen til at

indgå i en proces med fordybet
selvindsigt og personlig vækst.
Deltagerne fik også detaljerede
oplysninger om, hvad de skulle
lave i løbet af året, og hvad der
er nødvendigt for at nå et godt
resultat.
Mentorerne og dem, der
skal have vejledning, delte, hvor
nyttige og indsigtsfulde de to
dages møder var. Grupperne
værdsatte også sr. Barbara for
hendes dybe engagement i at
organisere dette program i Indien
for de tre Kongregationer, der
vidner om interkulturalitet.
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PROVINSKAPITEL OG
SYNODAL PROCES
Sr. Rosália Fávero
Brasilien

V

ores Provins gennemlever
en tid med fordybelse i
forberedelsen til det 3.
Provinskapitel som én samlet
Provins i Brasilien. Det er en tid
med stor nåde, og hvor vi går nye
veje. Ved at integrere Pave Frans’
lære indser vi, at vi som kirke er
kaldet til at gå sammen og berige
os selv med værdierne fra andre
mennesker, som skaber historie
sammen med os.
Vores missionsrejse i
troskab mod Ånden i denne tid
med forandringer gennemføres
sammen med mange lægfolk, som
går side om side med os og lever
vores spiritualitet og karisme.
I erkendelse af lægfolkenes
værdifulde samarbejde med os
blev de indkaldt til at deltage
i online-møderne i vores
Provinskapitel, til aktivt at deltage
i processen med at forberede
retningen for vores mission, der
skal tages op, og til at gennemføre
beslutningerne fra Generalkapitlet
i 2021.
Vi inviterede seks
repræsentanter for
medvandrerne, fire lægfolk, der er
engageret i missionsarbejde, og
seks samarbejdspartnere/ansatte
i vores institutioner. Gruppen på

8

CSJournal l Juli - August

16 lægfolk havde på forhånd fået
en introduktion til, hvad et Kapitel
er, hvordan det foregår, og hvad
dets formål er. Forberedelsen
var et meget betydningsfuldt
øjeblik. Alle gav udtryk for, hvor
nyttigt det var at blive integreret i

processen og følte det ansvar, der
blev betroet dem, for at hjælpe
os Søstre med at finde vejen til at
være et mere modigt og profetisk
svar i vores samfund.
Jeg tror, at dette er frugten
af vores refleksion over Kirken,

som går ud for at tage sig af sine
mennesker og rejse med dem.
Alle er som døbte bærere af
det gode budskab. Deltagelse,
fællesskab og at lytte åbner
os for dialog med den, der er
anderledes, og hjælper os til at
integrere værdier og opbygge et
mere autentisk svar på vor tids
udfordringer.
Jeg er meget glad for at se,
at vores Kapitel er en synodal

rejse, og at vi i høj grad kan
komme videre i denne proces
med at rejse sammen som
kirke, som Guds folk og som
menighed i tjeneste for Guds
rige.
Jo mere Kongregationen
bevæger sig fremad
lytteprocessen, jo mere
synodal bliver den. Hver enkelt
har en plads til at undervise og
lære gensidigt i en kirke, som

tjener og som samaritaner.
Vores karisme er i bund og
grund synodal, for fællesskab
og enhed bygges på at give og
modtage gennem relationer. Vi
beder om, at den hellige Joseph
- troens pilgrim - og Maria, en
kvinde, der lytter opmærksomt
til Ånden, hjælper os i processen
med at ændre vores tankegang,
så synodalitet kan være med os
i vores daglige praksis og i alle
vores bestræbelser.

FEJRING AF 75-ÅRS JUBILÆET
BEGYNDER
Sr. Sumaira CSJ
Pakistan

D

en 21. juli 2022 var en
dag med stor glæde for
Regionen i Pakistan,
da vi fejrede starten på vores
jubilæumsår. Præster og lægfolk
samledes med Søstrene i klostret
i Quetta til en eukaristisk fejring
med taksigelse for vores 75 år
i Pakistan. Åbningsritualet blev
markeret af lyden af orkester og
trompet. Med glade taksigelser
hyldede vi alle de Søstre, som
arbejdede hengivent og nidkært
i Pakistan, og hvis ånd vi stadig
bærer videre. Skolens personale,
medarbejdere og tidligere elever,
som var blevet uddannet af vores
pionerer, blev også inviteret til
at være sammen med os som en
enhed, der sammen hyldede vores

rige arv, en historie om kærlighed
og tjeneste.
Den internationale familie

af Sankt Joseph Søstre har
været til stede her siden 1948,
og disse mange år har været
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fyldt med overraskelser, op- og
nedture, vished og usikkerhed,
men altid i Guds hånd. Her i
vores mission, hvor vi lever ”det
lille foretagende”, og er vidner
til kærlighed og enhed i den
islamiske stat Pakistan, tror vi
på, at vi kan hjælpe håbet til at
blomstre og vokse.
På denne mærkedag for os
Sankt Joseph Søstre i Pakistan
genkaldte vi os vores historie og
viste vores glæde ved at være
ordenskvinder, der deltager i Guds
plan. Sr. Nasreen fortalte kort om
vores historie begyndende med
de Søstre, der kom til Pakistan,
da landet blev delt i Indien og
Pakistan. De første Søstre kom
fra Indien. Derefter fik de selskab
af andre missionærer - for det
meste irske og amerikanske.
De etablerede Guds mission på
et meget afgørende tidspunkt
og begyndte deres apostolat
med undervisning i skoler for de
fattige.
På et tidspunkt
blev disse indiske
Søstre tvunget til
at vende tilbage til
deres land, hvilket
også skete senere for
andre Søstre. Det var
alt sammen på grund
af politik. Muligheden
for at uddanne
novicer var lukket ned
i næsten ti år, hvilket
var en skuffelse for
Søstrene, men håbet
dør aldrig. Med støtte
fra og i samarbejde
med Generalrådet startede livet
igen efter en mørk periode. Den
blev genåbnet i 1998 med de fire
søjler i vores Region, nemlig vores
pakistanske søstre sr. Catherine,
sr. Shakila, sr. Permila og sr.
Nasreen. Disse modige kvinder
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var villige og parate til at give af
sig selv for missionens stabilitet
i Pakistan. Nu ser vi en fremtid
fyldt med håb og unge novicer,
der er fulde af liv og energi til at
give karismen kød og blod. På
nuværende tidspunkt har vores
Region 10 Søstre, der har aflagt
evige løfter, 4 der har aflagt 1.
løfter, 4 novicer og 1 postulant,

som giver håb for vores fremtid.
Vi søger at imødekomme tidens
behov, i øjeblikket i provinserne
Punjab og Baluchistan. Ud over
at arbejde inden for uddannelse
bevæger vi os i periferien, hvor vi
deler enhedens karisme, og lever

vores spiritualitet, styrker kvinder
og unge og arbejder kollektivt
med sigøjnernes trosdannelse.
Vi arbejder også sammen med
lægfolk, der er med os og aktivt
rækker ud.
Faktisk beundrer p.
Khalid Rehmat (O.F.M. Cap,
biskop af Quetta-vicariatet)
vores tilstedeværelse, vores
engagement og vores involvering
i vores tjenester
så meget, at han
inviterer os til at
påtage os en ny
mission i Quetta:
en ny skole. Vi
er beæret over
denne invitation.
Sr. Shakila, der
er Regionskoordinator for
Pakistan, talte til
de forsamlede
og sagde: “Dette
jubilæumsår,
hvor vi fejrer
75 års liv og
trofasthed,
udfordrer os. Hvordan vil vi være
Magis, leve Ignatius´ spiritualitet
og leve ånden fra vores
grundlægger, stifterinder og vores
pionerer?” Vores faste tro er, at
vores helgener går i forbøn for os,
for vores liv og mission.

SOMEDAY IS NOW
Social retfærdighed, (pop-)kunst og ordensliv
Sr. Gisela Heitz
Danmark

E

n udstilling om en katolsk
innovativ tilgang til design
social retfærdighed vækker
nonne og hendes kunst
og uddannelse. I 1960’erne
fortsat genklang hos publikum
i det protestantiske
opnåede hendes livfulde
i dag” (www.corita.org).
Danmark er ikke hverdagskost.
serigrafier international
Derfor præsenterer Danh Vo
Mediernes interesse var stor,
anerkendelse. Coritas arbejde
Coritas kunst på Nivaagaards
mens den katolske kirke ikke
afspejlede hendes bekymringer
Malerisamling, der ligger kun
rigtig lagde mærke til denne
om fattigdom, racisme og
få minutters gang fra Stella
bemærkelsesværdige udstilling.
krig, og hendes budskaber
Matutina i Nordsjælland.
Hvad handler den om? Danh Vo
om håb og fred, kærlighed og
Sr. Coritas kunst har i
er en kendt katolsk
vietnamesiskdansk kunstner,
som i 1980’erne
var ministrant
ved messerne
hos Sankt Joseph
Søstrene på Stella
Matutina (vores
retrætecenter),
og hans mor
blev ansat hos
Søstrene kort
efter, at familien
kom til Danmark
som flygtninge
fra Vietnam i
begyndelsen af
1980’erne. Denne
unge kunstner
opdagede Søster
Corita Kents (19181986) kunstneriske
arbejde, mens
han var i USA.
Kommunitetet på Stella Matutina: Sr. Angela, sr. Jaya, sr. Susanne og sr.
“Corita var en
Gisela sammen med Danh Vo og hans mor.
kunstner med en
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form og indhold en provokerende
karakter og effekt. Den ønsker
at forurolige publikum. Det blev
tydeliggjort af museumsinspektør
Maren Bramsen i hendes tale ved
ferniseringen den 22. juni 2022:
””Power Up” står der hen over
rummet i den ene sal. Ordene
blokerer den lige vej, så vi bliver
nødt til at forholde os til dem.
Sloganet kom egentligt fra et
olieselskab og det var olie og
benzin, der blev reklameret for –
men hvad er det så Corita vil have
vi skal tanke op på? Det er mindre
tydeligt. Men på alle værker
gives hints om dybde, poesi og
budskab. På ”Power Up”handler
teksten skrevet med småt om
materiel versus spirituel fattigdom
og måske er det, det hun vil

NYE
HELGENER

minde os om: at tanke op på
det sjælelige og spirituelle.
Værket har hængt over et alter
med et foto af raceuroligheder
på den ene side og Paven
på den anden. Forestil jer at
gå til messe med sådan et
slagkraftigt alter i centrum!”
I 1936 indtrådte
Elizabeth Kent hos ”Søstrene
af det Uplettede Hjerte” i
Los Angeles, Californien,
og hun blev kaldt sr. Corita
(Det lille hjerte). Fra 1938 til
1968 underviste hun på Det
Uplettede Hjertes College,
hvor hun var en karismatisk
lærer med en progressiv og
kreativ tilgang til undervisning
og kunstnerisk virke. I sin
bog: ”Learning by Heart:

Teachings to Free the Creative
Spirit” præsenterer hun regler
for elever og lærer. Her er nogle
af dem, som i forbindelse med
udstillingen er blevet trykt som
plakat:
Regel 2: En elevs
overordnede pligter: træk alt ud
af din lærer; træk alt ud af dine
medstuderende.
Regel 3: En lærers
overordnede pligter: træk alt ud af
dine elever.
Regel 5: Vær selvdisciplineret:
det betyder at finde nogen
vis eller klog og vælge at følge
dem. At være disciplineret er at
følge på en god måde. At være
selvdisciplineret er at følge på en
bedre måde.

Sr. Carmen Vittone			

86

Italien		

27.07.2022

Sr. Agnes Moussiere		

98

Frankrig

30.07.2022

Sr. Augustine Kumbakapilly

97

Nirmala

05.08.2022

Sr. Mary Kelly			

89

USA		

06.08.2022

Sr. Cassilda Bavaresco		

92

Brasilien

06.08.2022

Sr. Lucia Stafin			

81

Brasilien

13.08.2022

Sr. Rosina Bernardone		

88

Italien		

13.08.2022

Sr. Luce-Marie Vuidepot		

98

Frankrig

13.08.2022

Sr. Alexandrina della Giustina 90

Brasilien

21.08.2022

Sr. Santina Baldiuno Cella

Brasilien

24.08.2022
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84

AT FORVANDLE LIV
Sr. Ignes Malinoski &
Sr. Maria Inês Leite Ramos
Brasilien

G

ud bruger altid de
sprækker, som mennesker
efterlader, til at skrive en
kærlighedshistorie – en historie
om liv i fylde.
Sr. Maria Inez Leite Ramos
følte Guds berøring, da hun
boede i Mocimboa da Praia,
Mozambique, og det samme
gjorde jeg, sr. Ignes Malinoski,
da jeg var i Amazonas-området
i Pará. Det udfordrede os til
at reflektere over behovet for
missionen. Vi følte, at vi var nødt
til at gøre noget mere som svar
til de mennesker, der kom til os
ikke kun for at bede om bønner,
men også for at blive lyttet
til og hjulpet med problemer,
relationer, eksistentielle kriser
og sygdomme. Vi spurgte os
selv, hvordan vi kunne hjælpe
dem til at blive mere integrerede
og lykkeligere mennesker, folk i
Guds drøm.
Guds planer er mystiske,
og nu bor vi sammen i det
samme kommunitet. Gennem
bøn og deling indser vi, at vi
har noget til fælles: at berøre
mennesker i deres dybeste
væsen. Derfor uddannede vi os
via kurser i alternative integrative
terapiformer (såsom Reiki,
energibehandling, phytoterapi og
nervestimulation) samt i åndelig

ledsagelse til at imødekomme
mange behov, som pandemien
har forværret: frygt, usikkerhed,
depression, tab af mening med
livet og nye sygdomme, der er ved
at opstå.
I dag dedikerer vi os med
stor glæde og taknemmelighed
til denne mission. Vores mål

og åndelig vejledning, øge
bevidstheden om betydningen
af alternativ medicin og brugen
af medicinske urter gennem teer,
salver og tinkturer i sundhedspleje
og helbredelse af sygdomme samt
fremme en bedre livskvalitet.
Vi gør dette dagligt, og hver
person, der kommer til os - søstre,

er at vække omsorg for livet
og sundheden ved at lytte og
anvende terapeutiske teknikker
i overensstemmelse med den
enkelte persons behov. Vi hjælper
ved at lytte, tilbyde personlig

fædre, mødre, børn - tørster efter
lindring af deres følelsesmæssige
smerte, deres problemer og angst.
Efter at vi har taget os af dem, går
de lettet og lykkeligere ud og har
lyst til at leve, udfordret til at se
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livet i øjnene med mere glæde
og beslutsomhed.
Et eksempel er en person,
som i to år ikke var kommet
ud af sengen på grund af
depression. Hendes søster og
svoger kom til os for at bede
om hjælp. Vi måtte tage hjem
til hende for at møde hende
første gang. Nu kommer hun
hver uge, og vi kan mærke tegn
på bedring. Et andet eksempel
er, at en mand kom for at tale
og gik med til terapi. Han
fortalte os, at hans kone havde

brug for terapi, og kort efter
kom sønnen også. Efter at vi
havde taget os af dem, spurgte
sønnen sin mor: “Mor, når du
har talt med Søsteren, føler du
så lettelse i dit hjerte?”
Vi er rørt over den
åbenhed og tillid, som de taler
om sig selv og deres historie.
Vi føler, at vi kun er redskaber
for guddommelig handling i
menneskers liv. Hvis de åbner
sig for frigørelsesprocessen,
for transformationsprocessen,
gør Guds nåde dem til mere

integrerede og lykkeligere
mennesker.
Herren åbner og oplyser
vejen, og Pave Frans’ ord giver
os indsigt: “At se med hjertet
er at se verden og vores brødre
og søstre gennem Guds øjne.
Jesus inviterer os til at forny
vores måder at se mennesker og
ting på.” Og: “Kirken er som et
felthospital. Hvor mange sårede
mennesker, hvor mange brødre
og søstre har ikke brug for en
udstrakt hånd til at hele deres
sår!”

ET SANDKORN I DET
ENORME HAV

Min erfaring med sundhedspleje i den pastorale tjeneste
Sr. Ortenilla Furlanetto
Bolivia

I

Maria Rainha das Americassognet, der ligger i byen Santa
Cruz de la Sierra i Bolivia
er jeg velsignet med at have
mulighed for at tilbyde min
tjeneste med sundhedspleje
sammen med et vidunderligt
team af lægfolk. De dedikerer
deres fritid med stor kærlighed
og tilstedeværelse til at besøge
hjemmene, afholde retræter og
aktiviteter som for eksempel
messer/basarer for at indsamle
midler til at hjælpe folk med
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medicin og mad.
Selv om der er stor
usikkerhed om befolkningens
sundhed i denne tid, åbner vi
langsomt vores lokaler til møder
og fester i lokalsamfundet,
som omfatter et åndeligt
aspekt som for eksempel
forsoningens sakramente og
de syges salvelse. Vi tilbyder
også familierne vejledning om
sundhedspleje.
Vi forsøger at leve Pave
Frans’ budskab til ”Den XXX. De

syges verdensdag”, der fejredes
den 11. februar 2022: “Vær
barmhjertige, som jeres fader er
barmhjertig” (Lukas-evangeliet
6,36). Vær ved de lidendes side og
gå med dem i barmhjertighed.”...
“En patient er altid vigtigere
end hans sygdom, og derfor kan
ingen terapeutisk tilgang undgå
at lytte til patienten, til hans
historie, til hans bekymringer og
frygt. Selv når det ikke er muligt
at helbrede, er det altid muligt at
drage omsorg, at trøste, at få folk

til at føle en nærhed, der viser
interesse for personen snarere
end for hans sygdom”.
Jeg føler, at dette budskab
om barmhjertighed bliver levende,
hver gang jeg selv eller sammen
med en fra teamet møder
mennesker og deres familier,
hvor vi mærker deres behov for
at blive lyttet til, forstået, elsket
og støttet. Vi føler, at vi med
den lille eller store indsats, vi
gør, helbreder, tager os af dem
og trøster dem med nærhed og
kærlighed, som opmuntrer dem
i deres smerte, deres angst og
deres sygdoms magtesløshed psykisk eller åndelig.
Jeg er taknemmelig for
denne erfaring, som konstant
udfordrer mig i denne del af mit liv
– jeg er 86 år gammel og har levet mig til missionen med vores mest
sårbare brødre og søstre, og for
65 år som ordenskvinde - til at
fortsætte med at give og dedikere glæden ved at vide, at jeg ikke

gør det alene, men sammen med
andre, og med tillid til Gud og Sankt
Joseph, som altid ledsager os.

INTERKULTURELT FÆLLESSKAB
Sr. Flonia Hafeez
Pakistan

V

i – sr. Flonia, sr. Mehwish,
sr. Maria og sr. Kinate der har aflagt 1. løfter i
Pakistan, deltog i et møde den
19. juli 2022 om interkulturalitet
under vores Regionsmøde i
Quetta. Sr. Abida, der deltog
i Generalkapitlet i 2021 som
delegeret, var mødeleder. Hun gav
input og talte om Generalkapitlets
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nye opfordring til at svare på og
leve interkulturelt.
Mens multikulturalitet
henviser til eksistensen
af forskellige kulturer i et
enkelt miljø, indebærer
interkulturalitet dialog, respekt
og gensidige relationer samtidig
med, at den kulturelle identitet
for hvert enkelt individ bevares.
Interkulturalitet gælder ikke
kun for personer fra forskellige
lande eller regioner i verden,
men også og især for personer
inden for samme land og
samfund, som har forskellige
etniske eller sociale baggrunde
eller forskellige synspunkter.
Evnen til at interagere
ansvarligt og konstruktivt
med personer med forskellige
kulturelle baggrunde kaldes
interkulturel kompetence. En
person, der er interkulturelt
kompetent, forstår, at
opfattelser, tankemønstre,
følelsesmæssige udtryk og
vurderinger kan variere fra
kultur til kultur og bruger denne
forståelse i kommunikation og
aktiviteter.
At leve med en
interkulturel tankegang er et
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valg af hjertet og en gave fra
Gud. Generalkapitlet opfordrede
os som engagerede disciple
til at gå fra multikulturalisme
til interkulturalisme og til ikke
blot at leve sammen med en
række forskellige kulturelle eller
etniske grupperinger, men til at
have en høj grad af respekt og
forståelse for alle forskellene.
Det opfordrer os til at leve uden
diskrimination og acceptere
forskelle i farve, kaste, kultur, tro,
alder, holdninger, argumenter,
mad og livsstil og lade dem
forme os. Interkulturalitet giver
os mulighed for at se livet fra

OVERSÆTTELSE

forskellige perspektiver, hvilket
fremmer relationer mellem
mennesker og aktivt engagement
med alle andre. En interkulturel
fællesskabsånd vil sætte os
i stand til at fremme et etisk
samfund baseret på kærlighed,
omsorg, støtte og dialog og være
et tegn på håb i dagens verden.
Vores 30. Generalkapitel i
2021 opfordrede os til at leve
interkulturalitetens ånd i vores
land og samfund på alle niveauer
for at blive ægte eukaristiske
kvinder.
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