KLUBY SHALOM
Wizja Shalom
Shalom to Międzynarodowa Sieć Współpracy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de
Notre Dame dla Sprawiedliwości, Pokoju i Harmonii Stworzenia. Członkowie Shalom
pełnią swoją służbę w sposób, który wyraża wartości i postawy sprawiedliwości,
pokoju i harmonii stworzenia na wszystkich płaszczyznach: osobistej, wspólnotowej,
narodowej i międzynarodowej. Podobnie jak Shalom, członkowie przyjmują pozycję
proroków łącząc swoje głosy z tymi, którzy wołają o sprawiedliwość i będąc głosem
dla tych, którzy nie mają głosu w swych wysiłkach o sprawiedliwość. Jest to działanie
ukierunkowane. (Dokument Shalom)

Cel Klubów Shalom
Kluby Shalom usiłują ukazać pośród swych członków sposób życia oparty o wartości
Ewangelii i ogólnoświatową perspektywę, które są zachętą by śledzić trudne
zagadnienia i problemy społeczne oraz, by podjąć działania, które prowadzą do
pojednania, solidarności z uciskanymi, promowania godności człowieka, współpracy
z ruchami ekologicznymi dla ochrony Ziemi i ustanowienia kultury pokoju.

Założenia
Kluby Shalom dają członkom sposobność do:
1. Lepszego rozumienia zagadnień niesprawiedliwości i przemocy.
2. Działania z innymi w eliminowaniu przyczyn ucisku.
3. Poszanowania dla Ziemi i starań, by pogłębić swój stosunek do całego
stworzenia.
4. Promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy.

Członkowstwo
Członkowie Klubów Shalom to zazwyczaj koledzy, koleżanki, studenci i przyjaciele
Sióstr Szkolnych de Notre Dame, którzy są zaangażowani w budowanie „bardziej
sprawiedliwego i prawdziwie ludzkiego świata” i zostali zaproszeni, by połączyć się
razem w pracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i harmonii stworzenia.

Revised - August 2008

1

Sposób funkcjonowania
Struktura Klubów Shalom powinna zachować elastyczność, pozwalającą na
odzwierciedlenie lokalnej rzeczywistości, w której one istnieją. Następujące punkty
wydają się jednak być koniecznymi elementami Klubu Shalom:
1. Kluby Shalom są nadzorowane przez osoby, które podejmują wizję Shalom.
2. Klub Shalom spotyka się regularnie na modlitwę, dokształcenie, refleksję i
działanie.
3. Zagadnienia wybrane dla rozważania mają wymiar globalny, ogólnoświatowy z
odniesieniem do życia członków Klubu.
4. Decyzje o działaniach podejmowanych przez Klub Shalom są wynikiem
refleksji i rozeznawania opartych o Ewangelię i Społeczne Nauczanie Kościoła.
5. Kiedy tylko to jest możliwe, Kluby Shalom są we wzajemnym kontakcie i
współpracy z innymi Klubami Shalom.
6. Co roku, Kluby Shalom przekazują sprawozdanie ze swej działalności do
Osoby Kontaktu Shalom danej jednostki czy kraju SSND, która zamieszcza te
informacje w rocznym sprawozdaniu przesyłanym dla Reprezentantki Gałęzi
Shalom.
7. Osoba Kontaktu Shalom podtrzymuje komunikację z Klubami Shalom, udziela
poparcia i materiałów źródłowych oraz zaprasza do udziału w akcjach
międzynarodowych.
8. Reprezentanci Gałęzi Shalom zachęcają do komunikacji i współpracy
pomiedzy Klubami Shalom.
9. Reprezentanci Gałęzi Shalom zamieszczają informacje o Klubach Shalom w
swoich rocznych sprawozdaniach do Międzynarodowej Koordynatorki
Shalom.
10. Międzynarodowa Koordynatorka Shalom udziela członkiniom informacji o
Klubach Shalom, współpracuje z Reprezentantami Gałęzi Shalom i z Osobami
Kontaktu, aby popierać rozwój Klubów Shalom i zachęca do udziału w akcjach
międzynarodowych.
11. Kluby Shalom powstają za radą i przy wsparciu Osoby Kontaktu Shalom danej
jednostki lub kraju.
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