
 

Ukierunkowanie Shalom i zobowiązania  
na lata 2015-2018 

 

My, członkowie Międzynarodowej Sieci Shalom, dajemy z odwagą i nadzieją świadectwo Ewangelii w XXI 

wieku współpracując na rzecz budowania sprawiedliwych relacji i reagowania na najpilniejsze potrzeby 

naszych czasów. Ukierunkowane Konstytucją Jesteście Posłane, dokumentem 23. KG Miłość Nie Może Czekać 

i Społecznym Nauczaniem Kościoła Katolickiego, w szczególności encykliką Laudato Si’, zobowiązujemy się: 

1. Pogłębiać nasze kontemplatywne i profetyczne życie 

 Sprzyjanie duchowości, która odzwierciela nasz charyzmat, nasze zaangażowanie na rzecz 

sprawiedliwości, pokoju i harmonii stworzenia oraz autentyczą solidarność z ubogimi. 

 Życiowe zobowiązanie do ekologii integralnej, proponowanej w encyklice Laudato Si’, która kładzie 

nacisk na wezwanie do dialogu, nawrócenia, pojednania, uzdrowienia i jedności ze stworzeniem. 

 Zachęcanie do studium Społecznego Nauczania Kościoła Katolickiego, a szczególnie encykliki 

Laudato Si’  i wcielania go w nasze życie, slużbę oraz instytucje. 

 Promowanie zastosowania Refleksji Solidarności Międzynarodowej, Nowenny do bł. Antoniny oraz 

kreatywne wspieranie Ośrodków Shalom Modlitwy o Pokój 

2. Umacniać relacje w celu efektywniejszej współpracy na wszystkich szczeblach 

 Posługiwanie się stosownymi formami komunikacji ku lepszej współpracy, wymianie doświadczeń, 

zasobów oraz dobrych praktyk pośród wszystkich członków Sieci i Klubów Shalom. 

 Zachęcanie do udziału w inicjatywach Sieci Shalom i Biura ONZ. 

 Zapraszanie współpracowników i sympatyków do włączenia się w modlitwę i działania  będące 

odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby naszych czasów. 

3. Promować edukację i działania skierowane na główne przyczyny niesprawiedliwości 

 Wykorzystanie praktyk lub metodologii obejmujących modlitwę, edukację, refleksję, działanie i 

ewaluację. 

 Wspomaganie formacji permanentnej wszystkich członków Shalom, w tym zwłaszcza Osób 

Kontaktu Shalom, Przedstawicieli Gałęzi Shalom, a także pracowników i sympatyków. 

 Popieranie udziału we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

 Upamiętnienie Dni Kobiet i Dziewcząt w miesiącu marcu oraz udział w Międzynarodowych Dniach 

ONZ: 

a) Światowy Dzień Środowiska – 5 czerwca 

b) Międzynarodowy Dzień Pokoju – 21 września 

c) Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia 
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