Działają na miejscu


Metoda pracy




Członkowie
Klubu Shalom
Spotykają się regularnie na modlitwę,
dokształcanie, refleksję i dla działania.
 Zajmują się tematami o wymiarach
globalnych w odniesieniu do życia
członków Shalom.
 Decydują się na działania oparte na
Ewangelii i Społecznej Nauce
Kościoła.
 Biorą udział w międzynarodowych
akcjach Shalom.
 Pozostają w kontakcie z innymi
Klubami
 Shalom i współpracują z nimi.
Różnorodne akcje budują kulturę pokoju
oraz wspierają sprawiedliwość i harmonię
dzieła Stworzenia.







Międzynarodowe Biuro Shalom
Siostry Szkolne de Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95,
00165 Rzym, Włochy
shalom@ssndroma.org ● www.gerhardinger.org



Ustawiają słup/ pal pokoju
Popierają recycling/ zagospodarowanie
odpadów
Podejmują działania wolontariuszy
Pomagają uczniom potrzebującym
pomocy
Piszą do wpływowych polityków
Popierają produkty uczciwego handlu/
konkurencji
Informują innych o różnych
problemach

Działają solidarnie







Miesięczna Refleksja Zgromadzenia na
temat Solidarności
Globalna Kampania dla Wychowania/
Kształcenia
Milenijna Kampania dla Eliminacji
Ubóstwa
Światowy Dzień Środowiska
Międzynarodowy Dzień Pokoju
Dzień Praw Człowieka

Współpracują




z Klubami Shalom na całym świecie
z Międzynarodową Siecią Shalom
Zgromadzenia
z Biurem UN/NGO Zgromadzenia
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Kluby

Wizja
Shalom - jest międzynarodową

Siecią Współpracy dla Pokoju,
Sprawiedliwości i Harmonii Stworzenia w
Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre
Dame.

Członkowie Shalom
tak realizują swój apostolat aby:




Członkowie
Klubów

Kluby

wyrażać swoje wartości i postawy wobec Pokoju, Sprawiedliwości i Harmonii
Stworzenia, zarówno na płaszczyźnie
osobistej, wspólnotowej, państwowej
jak i międzynarodowej.
przyjmować postawę prorocką, gdy
wznoszą swój głos razem z tymi, którzy
wołają o sprawiedliwość i gdy
przemawiają za tymi, którzy nie mają
głosu w swoich zmaganiach o
sprawiedliwość .
(Shalom Document)

mają zobowiązania

wobec



Są wychowankami, uczniami,
współpracownikami, studentami i
przyjaciółmi Sióstr Szkolnych de
Notre Dame.



Zobowiązują się budować bardziej
sprawiedliwy i bardziej ludzki świat.



Są zaproszeni do wspólnej pracy dla
pokoju, sprawiedliwości i ochrony
Stworzenia.



Tworzą Kluby, wspierani pomocą i
radami miejscowej Osoby Kontaktu
Shalom

wizji Shalom.

popierają

sposób życia, który odpowiada wartościom Ewangelii i
perspektywie globalnej.

rozważają i
wyjaśniają przełomowe kwestie
dotyczące potrzeb globalnych.

ukierunkowują swoje
działania
Na:
 pojednanie,
 solidarność z cierpiącymi/
uciśnionymi,
 popieranie godności człowieka,
 współpracę dla ochrony Stworzenia
 budowę kultury pokoju.

