Shalom
MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WSPÓŁPRACY
NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI, POKOJU I HARMONII STWORZENIA
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Nazwa: Shalom
Hebrajskie słowo „shalom” wymownie mówi o owocach służby dla sprawiedliwości.
Biblijne rozumienie shalom wskazuje na dynamiczne działanie ukierunkowane na
przywrócenie wszystkiemu pierwotnej harmonii zamierzonej przez Boga. Shalom
urzeczywistnia się w harmonijnych relacjach człowieka do Boga, do siebie i do wszelkiego
stworzenia. Shalom wyraża pragnienie Psalmu 85, aby spotkały się ze sobą łaskawość i
wierność, aby ucałowały się nawzajem sprawiedliwość i pokój (por. "Peace: Dictionary of
Biblican Theology. Xavier Leon-Dufour. England: Dublin: Geoffrey Chapman, 1973, pp. 411-414).

Pan odpowiedział: Bądź spokojny! Nie bój się, nie umrzesz! Wtedy Gedeon
zbudował na tym miejscu ołtarz dla Pana i nazwał go ‘Pan jest Pokojem’. (Sdz 6,
23-24)

Definicja
Shalom to Międzynarodowy System Współpracy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
Dame na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia. Shalom opiera się na
dynamicznych relacjach między wszystkimi Siostrami Szkolnymi de Notre Dame. Shalom
ukazuje wartości i postawy nacechowane sprawiedliwością, pokojem i harmonią
stworzenia na płaszczyźnie osobowej, wspólnotowej, narodowej i międzynarodowej.
Shalom przyjmuje profetyczne stanowisko przez przyłączanie się do głosów tych, którzy
wołają o sprawiedliwość oraz staje się głosem tych, którzy w swojej walce o sprawiedliwość
są pozbawieni głosu. Shalom jest ukierunkowany na działanie.

Uzasadnienie
Shalom został powołany do życia w odpowiedzi na Polecenie Działania: „Jako
zgromadzenie, zorganizujemy Międzynarodowy System Współpracy na Rzecz
Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia” (19. Kapituła Generalna, 1992). Nieodzownymi
dla istoty i funkcjonowania Shalom są: Jezus Chrystus, Kościół, świat, i nasz charyzmat
(por. JP, Prolog). Podejmując ryzyko w wierze dla bardziej sprawiedliwego i prawdziwie
ludzkiego świata, głosimy, że pokój jest możliwy, jako owoc sprawiedliwości wobec całego
stworzenia. Przynaglane miłością Chrystusa oraz naszych sióstr i braci, pracujemy czynnie
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w kierunku umacniania sprawiedliwych struktur, które sprzyjają rozwojowi ku pełni życia,
oraz w kierunku zmiany niesprawiedliwych struktur, które ten rozwój hamują.

Cel Shalom
Celem Shalom jest podejmowanie działań prowadzących do pojednania, solidarności z
uciskanymi, umacniania ludzkiej godności, i do współpracy z ruchami ekologicznymi dla
ochrony Ziemi. Innymi słowy, zobowiązujemy się do rozwijania kultury życia.
Zobowiązujemy się także do działania przeciw przemocy, przeciw manipulacji prawdą,
przeciw atakom na rodzinę, odczłowieczaniu kobiet i porzucaniu dzieci, słowem przeciw
temu co Jan Paweł II nazwał kulturą śmierci (por. Jan Paweł II, Przesłanie Wielkanocne dla Świata.
3 kwietnia 1994, L′Osservatore Romano, wydanie angielskie. Włochy, Rzym, 6 kwietnia 1994, strona 1).
Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim kim jesteśmy i co czynimy. Wierzymy, że cel
Shalom może być osiągnięty przez służbę apostolską ukierunkowaną na przemianę
społeczeństwa poprzez przemianę osób. (por. JP, K 22, 23).
Kładę przed wami życie i śmierć oraz błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie tedy życie, abyście mogli żyć wy i wasi potomkowie! Miłujcie Pana,
waszego Boga, słuchajcie Jego głosu i wiernie Go naśladujcie. (Pwt 30, 19-20)
Oto czego Pan oczekuje od ciebie: czynienia sprawiedliwości, umiłowania
życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim. (Mi 6, 8)
Przyszedłem po to, abyście życie mieli i byście mieli je w obfitości. (J 10, 10)

Zadania Shalom
W duchu Shalom, my Siostry Szkolne de Notre Dame, pogłębiamy naszą świadomość i
świadomość tych, z którymi pracujemy, przez głoszenie sprawiedliwości, odrzucanie
niesprawiedliwości, umacnianie sprawiedliwych struktur i działanie w kierunku zmiany
niesprawiedliwych struktur.
W duchu Shalom tworzymy życiodajne alternatywy, przeciwne kulturze śmierci.
W duchu Shalom wszystkie nasze działania przenika wytrwałe poszukiwanie prawdy.
Współpracujemy z tymi, których poszukiwania przyczyniają się do budowania pokoju.
W duchu Shalom wykorzystujemy okazje, by mieć pozytywny wpływ na środki masowego
przekazu.
W duchu Shalom włączamy w nasze prace apostolskie takie pomoce i modele, które
podkreślają ważność sprawy wyzwolenia ludów i umniejszania ich ucisku.
W duchu Shalom podejmujemy działania, ilekroć to jest stosowne, aby natychmiast
reagować na niesprawiedliwe sytuacje.
W duchu Shalom przez naszą obecność wspieramy czynnie tych, których życie jest w
niebezpieczeństwie z powodu ich zaangażowania na rzecz sprawiedliwości lub
podejmowanych przez nich działań w obronie ludzi zubożałych.
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W duchu Shalom myślimy kategoriami całego świata i działamy zarówno lokalnie jak i
globalnie.
W duchu Shalom pielęgnujemy szacunek dla Ziemi i szukamy sposobów pogłębiania
naszych relacji z całym stworzeniem.

Członkowstwo
Członkowie Shalom to wszystkie Siostry Szkolne de Notre Dame, osoby będące w formacji
początkowej, współpracownicy Zgromadzenia, osoby, które w imieniu Zgromadzenia
pracują na rzecz sprawiedliwości i pokoju, oraz nasi znajomi i przyjaciele, którzy pragną
dołączyć do nas dla szerzenia sprawiedliwości, pokoju i harmonii stworzenia.

Sposób funkcjonowania
Istota i funkcjonowanie Shalom muszą wyrażać sprawiedliwość, pokój i harmonię
stworzenia, które „uwalniają nas do przyjęcia działania Ducha”.
1. Shalom ma międzynarodową koordynatorkę, mianowaną przez radę generalną na
okres czterech lat. Koordynatorka Shalom jest odpowiedzialna wobec rady
generalnej.
2. Jako międzynarodowy system, Shalom działa w gałęziach zorganizowanych w
oparciu o położenie geograficzne; wspólne zagadnienia sprawiedliwości, pokoju i
harmonii stworzenia; oraz względną łatwość porozumiewania się, a także inne
kryteria.
Obecnie mamy pięć gałęzi:








Afryka: Gana, Kenia, Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Południowy Sudan
Azja i Oceania: Japonia, Nepal, Guam
Europa: Albania, Austria, Białoruś, Czechy, Anglia, Niemcy, Węgry, Izrael,
Włochy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria
Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Chile, Paragwaj, Peru, Gwatemala,
Honduras, Porto Rico
Ameryka Północna: Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

3. Ważną częścią systemu są osoby kontaktu. Zasadniczo każda jednostka i każdy kraj
ma jedną lub więcej osób kontaktu. Metodę ich wyznaczania, jak również ich liczbę
określają zarządy jednostek. Osoby kontaktu są odpowiedzialne wobec zarządów
swoich jednostek i współpracują z reprezentantami swoich gałęzi oraz z
międzynarodową koordynatorką Shalom.
4. Każda gałąź ma reprezentanta, który jest wybierany przez osoby kontaktu gałęzi i
zatwierdzany przez odpowiednie władze SSND gałęzi. Każda gałąź ma swój własny,
wyjątkowy sposób wprowadzania w życie celu i zadań Shalom.
5. W każdej gałęzi reprezentanci działają we współpracy z osobami kontaktu,
przelożonymi jednostek oraz z międzynarodową koordynatorką całej działalności
Shalom. Reprezentanci są odpowiedzialni wobec międzynarodowej koordynatorki,
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a poprzez nią wobec rady generalnej, jak również wobec odpowiedniej władzy
jednostek.
6. Międzynarodowa koordynatorka Shalom i dyrektor Biura ONZ-NGO angażują się
we wspólne planowanie, aby wzmocnić wspólną misję i pracę na rzecz
sprawiedliwości, pokoju i harmonii stworzenia.
7. Międzynarodowa koordynatorka, łączniczka rady generalnej, reprezentanci gałęzi i
dyrektor Biura ONZ-NGO spotykają się co dwa lata celem dialogu, planowania i
ewaluacji. Te spotkania odbywają się rotacyjnie, co dwa lata w poszczególnych
gałęziach, aby poszerzyć globalną wizję i podnieść wrażliwość kulturową Shalom.
8. Międzynarodowa koordynatorka jest odpowiedzialna za regularne udzielanie
informacji i sprawozdań o postępach dla rady generalnej. Jest też odpowiedzialna
za zapewnienie stałej komunikacji dla zgromadzenia poprzez międzynarodowe
biuro komunikacji.
9. Kierowana przez dyrektywy Kapituły, każda gałąź skupia się na naglących
potrzebach, które wymagają odpowiedzi od Shalom. Proces rozeznawania tych
działań odbywa się w modlitwie, refleksji i dialogu. Cykliczne ruchy tego procesu
zawierają w sobie zbieranie informacji odnośnie doświadczenia z rozważań,
analizowanie danych, refleksja nad doświadczeniem w kontekście wiary, Pisma
świętego, Społecznej Nauki Kościoła, Jesteście Posłane, i ukierunkowań kapituł
generalnych.
Sposób działania Shalom to model współpracy. Międzynarodowa koordynatorka
współpracuje z reprezentantami gałęzi, zarządami poszczególnych jednostek, z radą
generalną i jej personelem, zwłaszcza reprezentantami Sióstr Szkolnych de Notre
Dame w NGO przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z narodowymi i
międzynarodowymi grupami, które dzielą z nami cel, zadania, i ducha Shalom.
10. Odpowiedzialność finansowa za międzynarodową koordynatorkę spoczywa na
radzie generalnej. Odpowiedzialność finansowa za gałęzie będzie określana przez
międzynarodową koordynatorkę i radę generalną, we współpracy z zarządami
jednostek.
11. Ocena systemu współpracy Shalom inicjowana jest przez radę generalną. Zawiera
roczny przegląd działalności tego systemu w świetle jego celu i zadań, jak również
dyrektyw danych przez kapituły generalne. Zawiera także okresowy przegląd
dokumentu w kontekście działalności systemu.
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