
Życie Misją
2020

 instruments of God ...
each with their own culture 
and  experience,  Laudato Si, #14

Wszyscy moŻemy współpracowaćjako 
narzędzia Boga w trosce o stworzenie, 

Laudato Si’, 14

Zgromadzenie SiÓstr Szkolnych
de Notre Dame

lbos
Stamp



Siostra Roxanne Schares 
Przełożona Generalna

Z pewnością rok 2020 nie odejdzie w 
zapomnienie z powodu globalnego 
kryzysu wywołanego przez pandemię 
Covid-19. Wciąż podejmowane są 
poważne wysiłki, by umożliwiać 
powrót do zdrowia i je chronić 
oraz zapewniać środki do życia. 
Doświadczenie pandemii bardziej 
uświadomiło nam, że żyjemy w sieci 
życia oraz jak jesteśmy bezbronni, 
powiązani ze sobą i współzależni.

Zdajemy sobie sprawę, że „nie może-
my udawać, że jesteśmy zdrowi w 
świecie, który jest chory. Rany zadane 
naszej Matce Ziemi są ranami, które 
krwawią również w nas” (Papież Fran-
ciszek, List do Prezydenta Kolumbii, 
Światowy Dzień Środowiska, 5 czerw-
ca 2020). Przyjęcie prawdy o tym, że 
jesteśmy powiązani w wymiarze zdro-
wia, człowieczeństwa i domu, przyna-
gla nas do podjęcia profetycznego 
działania ukierunkowanego na życie, 
z nową wizją obejmującą wszystkie 
aspekty globalnego kryzysu i sytuacji 
świata (por. Laudato Si’, 137).

Wyjątkowy rok rocznicowy Laudato Si’ 
od 24 maja 2020 do 24 maja 2021 jest 
szczególnie znaczący w tych czasach, 
ponieważ daje nam okazję do 
przekształcenia obecnego cierpienia 
i walki, w nowy sposób życia razem. 
Jest wezwaniem do życia zgodnie z 
ekologią integralną i kształtowania 
nowego paradygmatu opartego na 
więziach komunii, współczującej 
troski, solidarności, pokoju i 
równowagi. Rzeczywiście, mamy 
przed sobą szansę na doświadczenie 
prawdziwego kairosu, momentu łaski 
i „Jubileuszu” Ziemi i całej ludzkości, 
całego stworzenia. 

.
Troska o Ziemię, nasz wspólny dom, 
o ludzkość i całe stworzenie są 
częścią życia Ewangelią. Każdy ma 
swoją rolę. Wszystkie dary, talenty i 
działania, niezależnie czy są wielkie 
czy małe, są ważne i potrzebne. W 
tym numerze Żyć misją, piszemy 
o tym jak Siostry Szkolne de Notre 
Dame w różnych krajach angażują 
się w wychowywanie, wspieranie i 
współpracę z innymi na rzecz godności 
życia ludzkiego i w trosce o wszelkie 
stworzenie (por. Kierunek Miłość daje 
wszystko). Konkretne sposoby wyrazu 
miłości i troski pomagają budować 
przyszłość z nadzieją

Nasza wiara w Boga i miłość do Boga 
mają się urzeczywistniać w naszym 
życiu tzn. znaleźć wyraz w życiu i 
działaniu. Miłujący Bóg domaga się, 
abyśmy uczestniczyli w Bożym życiu, 
kochając i troszcząc się o wszystko, co 
Bóg kocha i co stworzył.

In Mission 2020  
Publication of the  

 School Sisters of Notre Dame

Generalate, Rome, Italy 
gerhardinger.org

Province of Latin America and 
the Caribbean (ALC) 

provinciaalc.org

Province of Africa (AF) 
ssnd.org/africa

Atlantic-Midwest Province 
(AM) 

atlanticmidwest.org

Central Pacific Province (CP) 
ssndcentralpacific.org

AF, AM, CP Collaborative site 
ssnd.org

Bavarian Province (BY) 
schulschwestern.de

Hungarian Province (MG) 
iskolanoverek.hu

Province of Austria-Italy 
(ÖR-IT) including the 

Czechoslovakian Province 
(CE) 

ssnd-austria.org 
skolskesestry.cz

Polish Province (PO) 
ssnd.pl

Slovenian Province (SI) 
notredamke.rkc.si

Redaktor:  Siostra Linda Marie Bos

Jesteśmy wdzięczne siostrom i śwJesteśmy wdzięczne 
siostrom i świeckim 

współpracownikom, którzy 
napisali artykuły, udostępnili 
zdjęcia i dokonali przekładu 
tekstów na język angielski 

oraz z angielskiego na 
języki używane w danej 

prowincji.

Dziękujemy!
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Dla SSND kwestia wspierania stworzenia 
oznacza wezwanie do zatroszczenia się o 
Boże stworzenie. Powinnyśmy być rzecznikami 
wspierającymi idee lub działania, które są 
wyrazem istoty naszej misji, a tym samym 
towarzyszyć innym w życiu zgodnym z ich 
przekonaniami. Jesteśmy „rzeczniczkami” 
poprzez własny przykład.

Jako rzeczniczki stworzenia, wiele afrykańskich 
sióstr jest zmartwionych i patrzy z ciężkim sercem 
na wycinanie drzew bez umieszczania sadzonek 
w ich miejsce. Wspominają spacery z rodzicami 
i dziadkami przez bardzo rozległe zalesione 
obszary. Jak były młodymi dziewczynami miały 
drewno na opał i świeżą żywność do spożywania 
bez obawy przed środkami chwastobójczymi i 
pestycydami. W jaki sposób siostry mogą teraz 
bronić ziemi poprzez współpracę z innymi?

Wiele sióstr stara się uczyć kolejne pokolenie 
ekologicznych praktyk z przeszłości. W szkole 
średniej w Gambii, pierwszego dnia w szkole każ-
da uczennica otrzymuje metr kwadratowy ziemi i 
sadzonki. W pierwszym roku może posadzić jar-
muż, w drugim pomidory, a w trzecim, ostatnim 
roku, może posadzić cebulę.

Siostry Ejura Elizabeth Michael i Maryanne Ekam z 
uczennicami w szkolnym ogrodzie 
Zdjęcie: Siostra Carolyn Anyega

Dziewczęta uczą się jak uprawiać warzywa 
w sposób przyjazny dla środowiska i 
przynoszący pożytek społeczeństwu. Ich 
praca jest również oceniana. Niektóre z ich 
upraw są wykorzystywane do przygotowania 
szkolnych posiłków, a inne sprzedawane, aby 
wyżywić rodziny o niskich dochodach. Zyski 
wspomagają też finansowo szkołę. Rodzice 
się cieszą widząc swoje dzieci jak uczą się 
brać odpowiedzialność za ziemię i siebie 
wzajemnie.

 
Jako Siostry Szkolne de Notre Dame w naszej 
pracy wychowawczej swoją odpowiedzialność i 
obowiązki względem natury i Stwórcy traktuje-
my jako element naszej wiary (por. Laudato Si, 
64). Staramy się więc zachęcać i motywować 
wychowanków i ich rodziny do działań, które 
pozytywnie wpływają na środowisko. Takie 
małe kroki mogą pomagać w ukształtowaniu 
stylu życia.

Dostrzegamy też, że „organizacja loka-
lna może coś zmienić.  Tam bowiem może 
zrodzić się większa odpowiedzialność, silne  
poczucie wspólnoty, szczególna zdolność do 
troski” (Laudato Si’, 179) 

ciąg dalszy na stronie 4

Moje miasto bez elektrośmieci
Tekst i zdjęcie: Siostra M. Chiara Burzyńska (PO, Polska)

2 tony elektrośmieci

Wziąć odpowiedzialność za ziemię 
Siostra Helen Galadima (AF, Ghana)
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Nasze Centrum Shalom w Lomas Altas, 
Jicamarca, Lima, Peru jest spełnionym 
marzeniem. Zostało zrealizowane dzięki 
wsparciu Funduszu Apostolskiego 
Zgromadzenia. Nasze Centrum jest 
bezpiecznym miejscem, do którego dzieci 
mogą przyjść po południu w poniedziałki, 
środy i piątki, aby się spotkać i cieszyć się ze 
wspólnych gier i zajęć.

Co ważne, mają okazję uczyć się i żyć 
według wartości Shalom tzn. mieć dobrą 
relację ze sobą, z innymi, z Bogiem i z całym 
stworzeniem. W styczniu i w lutym, gdy nie 
ma zajęć w szkole dzieci chętnie uczestniczą 
w zajęciach w ramach „Twórczych wakacji” 
takich jak ćwiczenia, gry, tai chi, recykling i 
tworzenie mandali.

W zeszłym roku podjęliśmy refleksję nad 
niektórymi aspektami encykliki Laudato 
Si’ Papieża Franciszka. Rozmawialiśmy o 
wzajemnym szacunku i respektowaniu tradycji 
rdzennej kultury. Razem dbaliśmy o różne 
drzewa, wysokie kaktusy i inne rośliny na 
naszej posesji. Dzieci są również zachęcane 
do posadzenia i dbania o rośliny w swoich 
domach. Wszystkie te działania pomagają 
dzieciom zrozumieć, że są opiekunami ziemi. 

Ostatnio rozmawialiśmy o adhortacji apostolskiej  
Querida Amazonia,  w której Papież Franciszek 
pisze o swoich czterech marzeniach względem 
ziemi (szacunku dla praw ubogich, zachowaniu 
jej wyjątkowej kultury i naturalnego piękna 
oraz wspólnotach dających Kościołowi nowe 
oblicza o cechach amazońskich). Te marzenia 
dają dzieciom większe poczucie ich wyjątkowej 
tożsamości i odpowiedzialności, by troszczyć 
się o swój dom.

 

.

 
Promując wartości Shalom, dzieci podlewają i dbają o 

rośliny w naszym ogrodzie.  
Zdjęcie: Estela Olivares

Przykładem tego była akcja w 2019 r. Siostry 
i dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” 
w Katowicach wzięli udział w ogólnopolskim 
projekcie „Moje miasto bez elektrośmieci” 
organizując dwukrotnie zbiórkę elektrośmieci. 
Zostali w nią włączeni rodzice dzieci z 
Przedszkola, a także znajomi, młodzież z 
jednej szkoły średniej i różne osoby z lokalnego 
środowiska. Po podliczeniu, okazało się, 
że na tarasie Przedszkola zebrano 2 tony 
elektrośmieci. 

Dzięki temu w ramach programu Przedszkole 
zdobyło punkty, które można wymienić na 
pomoce dydaktyczne. Wiele osób cieszyło się, 
że może w ten sposób wesprzeć Przedszkole, 
a co ważne zbiórka była okazją do promowania 
proekologicznych postaw i wspólnego działania 
w naszym lokalnym środowisku.

. . .  Moje miasto bez elektrośmieci

Edukacja i życie według wartości Shalom
Siostra M. Yvonne Nosal (ALC, Peru)
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Jednym z czterech zobowiązań podjętych przez 
Prowincję Atlantic Midwest (AM) było działanie 
na rzecz praw wszystkich ludzi do dostępu 
do czystej wody. Jest to szczególnie ważne w 
czasie pandemii, gdy dostęp do mydła i wody 
może oznaczać życie lub śmierć. 

Poprzez współpracę z Poza Granicami 
Prowincja AM odniosła wielki sukces 
poprawiając sytuację życiową w wiosce 
Lagonov na Haiti, w której z powodu braku 
dostępu do bieżącej wody, mieszkańcy muszą 
codziennie odbywać trudną drogę, aby zdobyć 
czystą wodę do gotowania, sprzątania, mycia 
i podlewania ogrodu. Zmiana klimatu zagraża 
ich zasobom wodnym i uprawom, powodując 

brak bezpieczeństwa żywnościowego i 
głód. Działania podejmowane w ramach tej 
współpracy poprawiają sytuację poprzez 

zapewnienie zbiorników i ujęć wody dla 
mieszkańców. W zbiornikach gromadzona 
jest deszczówka, której można używać 
do nawadniania, higieny i w ogrodnictwie. 
Poprzez uprawę warzyw mieszkańcy mają 
źródło dochodu i mogą zapewnić swojej 
rodzinie pożywienie i zadbać o zdrowie

Siostry i współpracownicy odpowiedzieli 
entuzjastycznie organizując zbiórki 
pieniędzy na zbiorniki w swoich miejscach 
zamieszkania i apostolatach. Sponsorowane 
apostolaty też mają swój udział przez zbiórki 
drobnych pieniędzy do puszek z napisem 
„Na rzecz zmian na Haiti”. Tematyczne dni w 

szkołach są okazją do nauki 
o wodzie, gdy uczniowie 
uczestniczą w zabawnych 
zajęciach, docierając też 
do innych. Dzięki hojności 
uczniów i dobroczyńców 
Prowincji, 120 rodzin ma już 
zbiorniki na gromadzenie 
deszczówki, dzięki którym 
uzyskali dostęp do wody 
zmieniający życie. 

Co więcej, Prowincja 
angażuje się w edukację 
odnośnie duchowości i 
znaczenia wody na świecie 
oraz tego jak ją chronić. 
Siostry działają na rzecz 

zmian takich jak eliminacja 
wody w plastikowych butelkach 
i słomek oraz innych plastików, 

które zanieczyszczają wodę na ziemi i 
zagrażają życiu, które od niej zależy.

Dostarczanie ratującego życie dostępu do wody 
Caelie Haines (AM, USA)
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Radość z daru czystej wody 
Zdjęcie: Poza Granicami

https://beyondborders.net/


Życie w poczuciu odpowiedzialności za stworzenie 

Siostra Manuela Ranzinger (BY, Niemcy) 

      

Jedną z zaangażowanych instytucji jest 
Przedszkole Bł. M. Teresy w Geisenfeld, 
Niemcy. Sr. Manuela Ranzinger, Manager i 
Dyrektor ds. Pedagogicznych Przedszkola Bł. 
M. Teresy wyjaśnia na czym polega projekt.

Przez dwa lata intensywnie uczyliśmy się 
o powstawaniu Ziemi. Jako przedszkole 
chodziliśmy na poszukiwanie śladów 
stworzenia. Wszyscy byli zaangażowani - 
dzieci, rodzice i pracownicy. W Geisenfeld 
znalazłyśmy też innych współpracowników, 
którzy finansowo i fizycznie wsparli nasz 
projekt. Centrum na rzecz Środowiska i 
Kultury z Benediktbeuern rozwinęło nasze 
koncepcje pedagogiczne.

Na początku projektu rodziny z naszego 
przedszkola zasadziły drzewa owocowe i 
krzaki jagód wzdłuż płotu.

Firmy z sąsiednich miast, burmistrzowie 
i nasi współpracownicy sponsorowali 
to wydarzenie. Pomimo padającego 
deszczu, był to obiecujący początek, po 
którym odbyło się też wiele różnych innych 
projektów.

W ciągu roku, świadomie obserwowaliśmy 
razem z dziećmi zmiany w naturze. Nasze 
dzieci wiele się nauczyły. Nauczyły się jak 
natura sama sobie radzi i jakie są alter-
natywy dla środków chemicznych przeci-
wko szkodnikom w ogrodzie. Nauczyły 
się na czym polega sadzenie czegoś i 
wzięcie za to odpowiedzialności. Dowied-

ziały się jak możemy żyć w świecie, w którym 
panuje równowaga w środowisku. Wszyscy 
nauczyliśmy się, że wspólnie możemy pozos-
tać zdrowi, odkrywać i chronić ziemię.

Siostra Manuela Ranzinger   z dziećmi w ogrodzie
Zdjęcie: Gelebte Schöpfungsverantwortung

W marcu 2017 r. Prowincja Bawarska Sióstr Szkolnych de Notre Dame i Centrum 
na rzecz Środowiska i Kultury z Benediktbeuern (Niemcy) stworzyły we współpracy 
projekt zatytułowany „Podejmujemy odpowiedzialność za stworzenie”. Obie strony 
zobowiązały się do promowania ekologii integralnej, tak jak krzewi ją Papież 
Franciszek. Cztery nasze instytucje edukacyjne zadeklarowały, że będą z dziećmi 
realizować ten projekt przez dwa do trzech lat, co ukazuje to integralne podejście. 
Inni uczestnicy to nauczyciele, rodzice i pracownicy Benediktbeuern. 

                                                                           Siostra Maria-Theresia Knippschild

 Odkrywamy co żyje w naszej wodzie
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Latem 2015 roku, zaledwie kilka tygodni 
po ogłoszeniu Laudato Si’, sieć Shalom 
zorganizowała swoje pierwsze seminarium, 
w którym wzięli udział wszyscy, którzy służyli 
jako osoby kontaktu dla Shalom. Kardynał 
Peter Turkson był jednym z naszych głównych 
mówców. Ponieważ był jednym z głównych 
autorów dokumentu, mieliśmy zaszczyt 
usłyszeć z pierwszej ręki jak powstawał i jakie 
są nadzieje związane z tym papieskim listem.

W maju tego roku obchodziliśmy 5. rocznicę 
Laudato Si’. Jej przesłanie jest dziś jeszcze 
bardziej istotne niż pięć lat temu. Watykańska 
Dykasteria (urząd) ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka ogłosiła 16 – 24 maja tygodniem 
Laudato Si’. W normalnych okolicznościach 
moglibyśmy świętować na ulicach Rzymu, a 
zwłaszcza na placu św. Piotra, ale rok 2020 nie 
jest typowy. 

Musieliśmy świętować wirtualnie poprzez 
internetowe seminaria. Nasza wspólnota 
generalatu miała wyjątkową okazję, aby 
wykorzystać ten tydzień na nauczenie się istoty 
przesłania encykliki. Spotykałyśmy się każdego

wieczoru, aby przyjrzeć się poszczególnym 
rozdziałom encykliki za pomocą pieśni, 
prezentacji PowerPoint i wideo. Prezentacje 
trwały tylko 20 minut, ale dały początek dalszej 
osobistej refleksji

Miałyśmy okazję podpisać zobowiązanie 
Laudato Si’. To po prostu zobowiązanie do 
zrobienia trzech rzeczy: modlitwa za i ze 
stworzeniem, życie w prostszy sposób i obrona 
naszego wspólnego domu. To zobowiązanie 
przypomina nam wszystkim, że nasza troska 
o stworzenie jest sama w sobie oddawaniem 
chwały Stwórcy.

Jako praktyczne przypomnienie, że 
spędziłyśmy tydzień na nauce i modlitwie, 
w ramach naszych Nieszporów zostało 
posadzone drzewko za kaplicą. Ziemia 
została pobłogosławiona przez „tradycję 
wylewania”, powszechną praktyką w Afryce, 
aby pamiętać o wszystkich, którzy byli przed 
nami. Modliłyśmy się, aby przyszłe pokolenia 
nadal mogły cieszyć się stworzeniem Boga.

Zdjęcie: Siostra Linda Marie Bos

Karta zobowiązania Laudato Si’

 
Siostry Dorothy Enang y Zipporah Marigwa po-

magają przy sadzeniu drzewwa.
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Korzystanie z daru dziecięcej ciekawości
 

Sabine Velikovsky (ÖR-IT, Austria)

Prywatna Szkoła Ludowa w Kritzendorf w Austrii 
jest częścią Stowarzyszenia Szkół SSND Austrii. 
Szkoła kładzie nacisk na pozytywne myślenie, 
które koncentruje się na docenieniu, tolerancji 
i szacunku dla ludzi, zwierząt i środowiska. 
Ta akademicka wizja zainspirowała jednego z 
rodziców, eksperta w dziedzinie ogrodnictwa, 
do wypróbowania nowego podejścia do 
zaszczepienia tej wizji. Na kilku metrach ziemi 
osoba ta stworzyła projekt ogrodu szkolnego. 
Dzięki pomocy sióstr i innych rodziców ma on 
teraz ponad 3000 metrów kwadratowych. 

Dzięki temu doświadczeniu ogrodniczemu 200 
uczniów zdobywa umiejętności marketingowe i 
ogrodnicze, wiedzę naukową, pracę i cierpliwość 
niezbędne do uprawy warzyw, owoców, 
kwiatów i ziół. Wspólna praca i dzielenie się 
odpowiedzialnością prowadzi uczniów do radości 
z gotowania i degustacji efektów ich wysiłków.

Ten projekt jest bardzo różnorodny. Zawiera 
osiem wysokich grządek na warzywa. Są 
żywopłoty malinowe i działki pod ziemniaki i 
dynie. Można zobaczyć piękne rabaty kwiatowe, 
drzewa owocowe, a nawet ogródek zielarski 

Dwa razy w roku rodzice i nauczyciele 
organizują spotkanie mające na celu 
planowanie i ustalenie, które obszary zostaną 
przydzielone do różnych klas. Jak najszybciej  

się da na zajęcia przynoszone są rośliny, a od 
marca małe grupy na zmianę opiekują się swoim 
klasowym ogrodem.

Ponieważ największą atrakcją dla dzieci są 
sezonowe zbiory, uprawiane są warzywa 
najbardziej odpowiednie do bezpośredniego 
spożycia. Domowe produkty, takie jak mieszanki 
do zup i torebki lawendy, są również w sprzedaży 
p o d c z a s 
c o r o c z n e g o 
letniego festiwalu. 
Rok ogrodniczy 
kończy się 
z b i o r a m i 
z i e m n i a k ó w , 
uczestn ic twem 
w święcie dyni, 
p i e c z e n i e m 
s t r u d l a 
jabłkowego, a co 
najważnie jsze, 
gotowaniem dżemu. 

Siostry Szkolne de Notre Dame, które pracują w  
Prywatnej Szkole Ludowej, nauczają, będąc 
żywymi przykładami szacunku dla stworzenia 
oraz szanowania darów i talentów każdego. 
Siostry starają się rozbudzić ciekawość dzieci 
i wykształcić w nich nawyki zrównoważonego 
życia i doceniania darów Ziemi

. 

W lutym ubiegłego roku, po raz pierwszy 
w historii ONZ, bezdomność była głównym 
tematem Komisji ds. Rozwoju Społecznego. 
Grupa robocza Organizacji Pozarządowych ds. 
Walki z Bezdomnością i Komisja ds. Rozwoju 
Społecznego usilnie pracowały, aby zwiększyć 
świadomość wśród państw członkowskich i 
innych zainteresowanych stron, że mieszkanie 
jest prawem człowieka, a bezdomność jest 
problemem globalnym. Według ONZ-Habitat 
(Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli 
Ludzkich) szacuje się, że na całym świecie 1,6 
miliarda ludzi jest bezdomnych. 

Bezdomność dotyka nie tylko ubogich 
finansowo, „ale także wielu innych członków 
społeczeństwa ma trudności z posiadaniem 
domu. Posiadanie domu ma wiele wspólnego 
z poczuciem godności osobistej i rozwojem 
rodzin”. (Laudato Sí’, 152)  Bliski związek 
między ubogimi a kruchością planety wyraża 
przekonanie, że wszystko na świecie jest ze 
sobą powiązane. Wszystkie istoty ludzkie są 
częścią natury. To, co robimy na korzyść lub 
przeciwko naturze, wpływa na wszystkich ludzi 
(Laudato Sí’, 139); w ten sposób degradacja 
środowiska wpływa na jakość życia człowieka. 
                                      ciąg dalszy na stronie 9

Wszystko jest powiązane 
Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Directora de ONZ-NGO 

Unsplash: Bill Oxford

Strona 8



W Słowenii troska o stworzenie jest istotną 
częścią edukacji od przedszkola po uniwersytet. 
Ekologia i szacunek dla Ziemi są częścią 
wszystkich przedmiotów. Siostry pogłębiają tę 
naukę, „wychowując, popierając i działając we 
współpracy z innymi dla godności życia i troski 
o całe stworzenie”.  (Kierunek, Miłość daje 
wszystko)

Ekologia i szacunek dla Ziemi są przeżywane 
podczas letnich obozów wakacyjnych, podczas 
których SSND mogą pracować z dziewczętami 
w wieku od 10 do 18 lat. Dziewczęta żyją 
we wspólnocie z siostrami od czterech do 
sześciu dni. Wspólnie się modlą i rozmawiają 
o swojej relacji z Bogiem, innymi ludźmi i 
naturą. Codziennie rozważają biblijną historię 
stworzenia, omawiają materiał z Laudato 
Sí’ i dzielą się swoimi spostrzeżeniami na 
temat wzajemnych powiązań między wodą, 
roślinami, zwierzętami i ludźmi, którzy są 
częścią rozległego wszechświata. Podczas 
różnorodnych warsztatów dziewczyny uczą 
się, jak wykorzystywać używane materiały, aby 
okazywać szacunek Ziemi 

Podczas warsztatów kulinarnych zespół 
czterech dziewcząt pracuje z Siostrą Cirilą 
Hostnik, przygotowując posiłek dla całej 
wspólnoty. Lubią uczyć się jak korzystać z 
warzyw z ogrodu, przygotowywać zdrowe 
posiłki i planować posiłki dla osób o specjalnej 
diecie. Wszystkie uczennice poznają wartość i 
odpowiedzialność za pożywienie, nawet jeśli 
jest to dla nich nowe.

Popołudniami i wieczorami jest czas na spacery 
po lesie lub parku, gdzie dziewczęta obserwują 

wiele zwierząt i roślin lub w ciszy podziwiają 
wspaniały wodospad. Na spacerach mają 
specjalne zadania. Na przykład w lesie wybierają 
drzewo, które uważają za wyjątkowe i malują 
je. Wieczorem opowiadają o tym drzewie innym 
dziewczętom. 

Na warsztatach szycia siostry dostarczają im 
resztki materiałów i pokazują jak zrobić plecaki. 
Na innych warsztatach uczą się, jak wykorzystać 
ciasno zwinięte gazety do wykonania pojemników 
do przechowywania. Na obu zajęciach młodzież 
uczy się nie marnować żadnego z darów Bożych.

Co roku dziewczyny wracają na obozy wakacyjne 
i zabierają ze sobą przyjaciółki. Lubią prosty 
styl życia, nawiązywanie nowych przyjaźni i 
naukę korzystania z materiałów pochodzących 
z recyklingu. Pod koniec każdego obozu rodzice 
przychodzą na ceremonię zakończenia, podczas 
której uczennice przedstawiają czego się 
nauczyły.

. . . Wszystko jest powiązane

Niektóre z ludzkich korzeni kryzysu ekologiczne-
go, który doprowadził wiele naszych sióstr i braci 
do życia na ulicach, to bezkrytyczna eksploatacja 
zasobów naturalnych. Najbardziej dotknięte są 
społeczności wiejskie, w których klęski żywiołowe 
zmuszają ludzi do migracji w ich własnych kra-
jach lub poza nimi. 

El Papa Francisco llama a toda la humanidad a 
una conversión ecológica, una transformación de 
corazones y mentes. Esta es una conversión para 
reconocer: “Las distintas criaturas, queridas en su 
ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo 
de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios.” 
(Laudato Sí ’, 69) Así, cuando respetamos la bon-
dad de cada criatura, vivimos en armonía con toda 
la creación.                                                                                          

   Uczenie się szacunku dla Ziemi przez działanie 
Siostra Terezija Hostnik (SI, Słowenia)
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Zdjęcie: Siostra Martina Radež



 
Centrum Życiodajnej Ziemi (angielski skrót: 
LEC) przy posiadłości Our Lady of Good 
Counsel w Mankato, Minnesota, USA, jest 
apostolatem sponsorowanym przez SSND, 
który obejmuje rozległą sieć ogrodników, 
wolontariuszy i współpracowników, którzy mają 
wspólną płaszczyznę porozumienia, budując 
prężną społeczność, która szanuje wzajemne 
powiązania wszystkich rzeczy i wartość tej 
życiodajnej Ziemi.

Przejawy tego są widoczne w szerokiej gamie 
programów edukacyjnych i duchowych, a 
także w szkoleniach z zakresu rzecznictwa 
i prezentacjach o współpracy w ramach 
sieci. Dostępna jest bezpłatna biblioteka 
i pomieszczenie informacyjne otwarte dla 
wszystkich, którzy korzystają z tego Centrum 
LEC 

Ogród społecznościowy jest jedną z 
najpiękniejszych atutów tego miejsca. W typowy 
letni dzień w ogrodach społeczności ogrodnicy 
pracują, rozmawiają i oferują sobie nawzajem 
wsparcie. Siostry spacerują po ogrodach, 
pielęgnują swoje działki i pomagają w razie 
potrzeby.

„Dziś mamy ponad 100 ogrodników” - powiedziała 
siostra Mary Tacheny, współzałożycielka 

ogrodów. „Nie ma znaczenia, kim jesteś. Jeśli 
chcesz działkę, możesz mieć działkę za niewielką 
opłatą, z której rezygnuje się, jeśli nie możesz 
sobie na to pozwolić. Mówi się, że każdego dnia 
ogrody społecznościowe przypominają mini 
ONZ ze względu na ogromną wielokulturowość 
ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, aby pracować 
w ogrodzie”. Dzieci mają swój własny ogród, 

w którym pracują razem i uczą się 
rozpoznawania, uprawy i pielęgnacji roślin.

„Koncepcja LEC zasadniczo polega 
na zapewnieniu przestrzeni rozwoju 
społeczności, zarówno w sensie 
dosłownym, jak i przenośnym” - 
powiedziała Laura Peterson, dyrektor 
wykonawczy LEC. „Gdy masz zdrowy 
ekosystem, widzisz różnorodność, jedność 
i ludzi pracujących razem, aby zbudować 
prężną społeczność. Oznacza to nie tylko 
uprawy żywności, ale także rozwój dobrych 
i właściwych relacji między sobą”.

Ogrodnicy zaczynają od uprawy pomi-
dorów, owoców i warzyw, a kończą na 
rozwoju czegoś znacznie większego, 
tworzą społeczność. 

Rozwój społeczności
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Zdjęcie: Siostra  Mary Kay Ash

Trudy C. Hamilton (CP, USA)

Ogrodnicy w pracy

https://www.livingearthcentermn.org/


Prowincja Węgierska Sióstr Szkolnych Notre 
Dame prowadzi różnorodną działalność 
misyjną w trzech wioskach u podnóża 
Mátry, regionu Węgier mającego trudności 
ekonomiczne. Jedną z tych wiosek jest Markaz, 
gdzie w Domu Kultury „Aviary” odbywają się 
programy kulturalne, artystyczne i edukacyjne 
dla dorosłych, a także kolonie letnie dla dzieci 
z rodzin znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji. Ważnym i stałym aspektem projektu 
domu jest to, że większość wyposażenia 
pochodzi z recyklingu lub ręcznie robionych 
produktów, które odzwierciedlają tradycyjną 
węgierską kulturę ludową. 

Skupienie się na zachowaniu węgierskiej 
kultury skłoniło społeczność do przyłączenia 
się do inicjatywy „Rzecznik Przyszłych 
Pokoleń” i do zawarcia porozumienia z 
Centrum Różnorodności Roślin w Tápiószele 
w celu uprawy odmian drzew owocowych, 
które od dawna występują w Karpatach. 
Ogród utworzony na Markaz znajduje się na 
dzierżawionej od parafii działce. Teren ten był 
zaniedbany przez wiele lat i brakowało mu 
ogrodzenia, które chroniłoby drzewa przed 
szkodnikami.

Planeta Ziemia uczy nas naszego dziedzictwa
Zsófi Katona (MG, Węgry)

Wolontariuszom, w tym członkom rady 
parafialnej Markazu, przy pomocy kilku 
opłaconych robotników udało się oczyścić 
i zaorać ziemię. Zbudowali tymczasowe 
ogrodzenie, które później zastąpiono stałym 
ogrodzeniem. Sadzonkami opiekują się 
przeszkoleni wolontariusze, w tym siostry. 
Spodziewamy się, że za kilka lat drzewa 
przyniosą owoce i w ten sposób dawne 
odmiany zostaną zachowane dla przyszłych 
pokoleń. 

Ogrodnicy zdecydowali się na metodę 
zwaną głębokim ściółkowaniem. Utworzyli 
grządki, układając warstwy ściółki od 
20 do 60 cm nad ziemią, co umożliwi im 
hodowanie warzyw bez użycia herbicydów i 
pestycydów. Wydawało się, że kwarantanna 
spowodowana przez pandemię wstrzymała 
wszystkie ich plany, ale niektóre siostry 
wypełniły pustkę. Na przykład siostra Hedvig 
Gottfried założyła sadzonki pomidorów i 
papryki, przesadziła je i opiekowała się 
nimi, gdy rosły. Inne siostry opiekowały się 
młodymi drzewkami owocowymi. Lekcja 
płynąca z tego przedsięwzięcia jest taka, że 
jako społeczność dbali o ziemię, a Ziemia 
uczyła uczestników ich dziedzictwa.

Zdjęcie: Siostra Judit Lobmayer
Domu Kultury „Aviary”
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Generalat 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Rzym, wlochy, Italia

  
Przemieniać świat przez edukację

Wiec co to wszystko oznacza?

Laudato Si’: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 
Zobowiązanie Laudato Si’:  https://livelaudatosi.org/  
 
Kochana Amazonia /Querida Amazonia:  http://www.vatican.va/content/
francesco/en/apost_exhortations/documents/ papa-francesco_esortazione-
ap_20200202_querida-amazonia.html   
 
Materiały źródłowe Roku Laudato Si’: https://catholicclimatemovement.global;/
laudato-si-resources

W tym wydaniu Życia misją przyjrzeliśmy się wezwaniu papieża Franciszka, aby troszczyć 
się o dar stworzenia i cenić go.

W swojej encyklice Laudato Si’ zwraca 
uwagę, że troska o stworzenie to coś 
więcej niż eliminowanie zanieczyszczeń. 
Wzywa nas, abyśmy przyjrzeli się 
powiązaniom między ludzkimi instytucjami 
a całą wspólnotą stworzenia. Aby to zrobić, 
trzeba doceniać całą osobę. Matka Teresa 
wierzyła w wychowywanie całej osoby, aby 
była wartościową częścią społeczeństwa. 
W 1875 pisała: „Wszyscy musimy        
 odpowiedzialnie pielęgnować dzieło Boga.”

                                                  (Matka Teresa 5025)              
 
Wyobraź sobie rozmowy między tymi dwoma przewodnikami ... jedna osoba z XIX wieku i 
jedna żyjąca obecnie. Co powiedzieliby sobie i nam? A co by było, gdybyśmy włączyły się 
do rozmowy, co byśmy powiedziały? W Roku Laudato Si’ jesteśmy zaproszone do refleksji i 
czynnego udziału w trosce o nasz wspólny dom.

„Karolina” 
Wyrzeźbiona przez

Siostrę Marie Henderson 
RSM

Papież Franciszek

Dykasteria ds. Integralnego 
Rozwoju Człowieka

Materiały źródłowe 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych
de Notre Dame




