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Shalom 
 A Boldogasszony Iskolanővérek kongregációjának nemzetközi hálózata az 

igazságosságért, a békéért és a teremtés egységéért.  

Az elnevezés: Shalom 
A héber szó, „shalom”, ékesszólóan beszél az igazságosság szolgálatának gyümölcséről. A shalom 

bibliai jelentése kifejezi azt a dinamikus cselekvést, amikor mindent visszaállítunk eredeti, Isten 

szándéka szerinti egységébe. A shalom megmutatkozik az Istennel, önmagunkkal és az egész 

teremtett világgal való harmonikus kapcsolatban. A shalom kifejezi azt a vágyat, amiről a 85. zsoltár 

beszél: az irgalom és az igazság egymásra lelnek, csókot vált az igazságosság és a béke. (ld. “Peace,” 

Dictionary of Biblical Theology. Xavier Leon-Dufour. England: Dublin: Geoffrey Chapman, 1973, 411-414 o.). 

„Az Úr így válaszolt neki: ’Béke veled! Ne félj, nem halsz meg.’ Erre Gedeon oltárt épített 

ott az Úrnak, s elnevezte azt az ’Úr békéjének’. (Bírák 6,23-24.) 

Definíció 
A Shalom a Boldogasszony Iskolanővérek nemzetközi hálózata az igazságosságért, békéért és a 

teremtés egységéért. Arra a dinamikus kapcsolatra épül, amely valamennyi iskolanővér között 

fennáll. A Shalom szolgálatában megjeleníti az igazságosságot, békét és a teremtés egységét 

képviselő értékeket és magatartásformákat, személyes, közösségi, nemzeti és nemzetközi szinten. 

A Shalom prófétai szerepet tölt be azáltal, hogy csatlakozik azokhoz, akik az igazságosságért emelik 

fel szavukat és szól azok helyett, akiknek nincs hangjuk az igazságosságért vívott harcban. A Shalom 

cselekvésorientált. 

Szellemiség 
A Shalomot válaszként alapították a Felhívás a cselekvésre felszólítására: „Kongregációként 

megalapítjuk az Igazságosság, béke és a teremtés egységének nemzetközi hálózatát” (19. általános 

káptalan, 1992). A Shalom jelentésétől és működésétől elválaszthatatlan Jézus Krisztus, az Egyház, a 

világ, és karizmánk. (ld. KV, Bevezető). Hitben kockáztatva egy igazságosabb, emberibb világért, 

hirdetjük az igazságosság gyümölcsének, a békének lehetőségét az egész teremtett világ számára. 

A Krisztus és a testvéreink iránti szeretet arra ösztönöz minket, hogy tevékenyen dolgozzunk az 

élet teljességét elősegítő igazságos struktúrák létrehozásán, és az ezt gátló, igazságtalan struktúrák 

megváltoztatásán. 

A Shalom célja 
A Shalom célja kiengesztelődést elősegítő tevékenységek folytatása, az elnyomottakkal való  

szolidaritás, az emberi méltóság védelme, és az ökológiai mozgalmakkal való együttműködés a föld 

megőrzéséért. A Laudato Si’ szellemében dolgozunk közös otthonunk védelméért és megőrzéséért, 

és egy integrál ökológia kifejlesztéséért. Más szóval, elkötelezzük magunkat az élet kultúrájának 

előmozdítása mellett. 
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Elkötelezzük magunkat továbbá amellett, hogy fellépjünk az erőszak, az igazság manipulálása, a 

család elleni támadás, a nők emberi méltóságtól való megfosztása, és a gyermekek 

elhanyagolásával szemben, amit II. János Pál pápa a halál kultúrájának nevezett (ld. II. János Pál: 

Húsvéti üzenet a világnak. 1994. április 3., L'Osservatore Romano. English Edition. Italy: Rome, April 6, 1994, p. 1). 

Mindazzal nevelünk, amit mondunk és teszünk, és hisszük, hogy a Shalom célja úgy valósítható meg, 

ha az egyén átformálásával a társadalom átformálását szolgáljuk (ld. KV, K 22, 23). 

„…elétek tártam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élt te is, 

és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, engedelmeskedj szavának, ragaszkodj 

hozzá.” (MTörv 30,19-20) 

” […] mit kíván tőled az Úr: azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj, szeresd az 

irgalmasságot és hűségesen járj Isteneddel.” (Mik 6,8) 

“Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” (Jn 10,10) 

A Shalom szándékai 
A Shalom tagjaiként mi, Boldogasszony Iskolanővérek tudatosabbakká válunk, és azok is, akiket 

szolgálunk, azáltal, hogy az igazságosságot hirdetjük, megtagadjuk az igazságtalanságot, 

erősítjük az igazságosság struktúráit és megváltoztatjuk az igazságtalan struktúrákat.  

A Shalom tagjaiként életképes alternatívákat teremtünk a halál kultúrájával szemben. 

A Shalom tagjaiként minden cselekedetünket áthatja az igazság kitartó keresése és 

együttműködünk másokkal, akiknek útkeresése hozzájárul a békesség megteremtéséhez. 

A Shalom tagjaiként élni fogunk lehetőségeinkkel, hogy a tömegtájékoztatásra pozitív hatást 

gyakoroljunk.  

A Shalom tagjaiként tovább fogjuk fejleszteni és szolgálatunkba integráljuk azokat az 

anyagokat és példákat, amelyek a népek szabadságát támogatják és csökkentik a rájuk 

nehezedő elnyomást. 

A Shalom tagjaiként, amikor csak kell, cselekedni fogunk, hogy gyorsan reagáljunk az 

igazságtalanságokra. 

A Shalom tagjaiként aktívan támogatni fogjuk jelenlétünkkel azokat, akik életveszélyben vannak 

az igazságosságért folytatott munkájuk vagy az elszegényedett emberek melletti 

elköteleződésük miatt.  

A Shalom tagjaiként globálisan gondolkodunk és helyi és globális szinten cselekszünk. 

A Shalom tagjaiként tiszteljük a Földet és azon fáradozunk, hogy elmélyítsük kapcsolatunkat az 

egész teremtett világgal. 

Tagság 
A Shalom tagjai közé tartozik valamennyi Boldogasszony Iskolanővér, kezdeti képzésben résztvevő 

nő, a kongregáció társult tagjai, a kongregáció igazságosságért és békéért dolgozó alkalmazottai, 
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valamint munkatársaink és barátaink, akik csatlakozni szeretnének hozzánk az igazságosság, a béke 

és a teremtés egységének támogatásában.  

A működés módja 
A Shalom alkotóelemeinek és működésének az igazságosságot, a békét és a teremtés egységét kell 

kifejezniük, azaz “fel kell szabadítson minket a Szentlélek útjai számára”.  

1. A Shalomnak van egy nemzetközi koordinátora, akit az Általános Tanács nevez ki négyéves 

időtartamra. A Shalom-koordinátor az Általános Tanácsnak tartozik beszámolási 

kötelezettséggel. 

2. Nemzetközi hálózatként a Shalom körzetekre tagolódik a földrajzi elhelyezkedés, közös 

ügyeink - az igazságosság, béke és a teremtés egysége - alapján, továbbá a zökkenőmentes 

kommunikáció és más szempontok szerint. 

Jelenleg öt körzet van:   

Afrika: Ghána, Kenya, Nigéria, Sierra Leone, Dél- Szudán, Gambia 

Ázsia és Óceánia: Japán, Nepál, Guam 

Európa: Ausztria, Belorusszia, Cseh Köztársaság, Anglia, Németország, Magyarország, 

Olaszország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Svédország,  

Latin- Amerika: Argentína, Brazília, Paraguay, Peru, Guatemala, Honduras, Puerto Rico 

Észak- Amerika: Kanada, Amerikai Egyesült Államok. 

3. A kapcsolattartó személyek a hálózat fontos részei. Rendes körülmények között minden 

tartománynak és minden országnak van egy vagy több kapcsolattartója. A kiválasztás 

módszerét, valamint a személyek számát a tartomány vezetősége határozza meg. A 

kapcsolattartó az adott tartomány vezetőségének tartozik beszámolással és együttműködik 

saját körzetének képviselőjével és a Shalom nemzetközi koordinátorával.  

4. Minden körzetnek vagy egy képviselője, akit a körzet kapcsolattartói választanak meg és az 

adott körzet SSND vezetősége hagyja ezt jóvá. Minden körzetnek megvan a saját egyedi 

felépítése, amely alapján megvalósítja a Shalom célját és szándékait.  

5. A tevékenység során minden egyes körzetben együttműködik a képviselő a 

kapcsolattartókkal, tartományfőnöknőkkel és a Shalom nemzetközi koordinátorával. A 

képviselő beszámolással tartozik a nemzetközi koordinátor felé és rajta keresztül az 

Általános Tanács, illetőleg a saját elöljárói felé. 

6. A Shalom nemzetközi koordinátora és az ENSZ-NGO iroda igazgatója együttműködve végzik 

a tervező munkát annak érdekében, hogy erősítsék a közös küldetést és az igazságosságért, 

békéért és a teremtés egységéért végzett munkát. 

7. A nemzetközi koordinátor, az Általános Tanács összekötője, a körzetek képviselői és az 

ENSZ-NGO iroda igazgatója kétévente találkoznak, hogy dialógust folytassanak, tervezzenek 

és kiértékeljék a munkájukat. A megbeszélések helyszíne mindig más körzet, hogy 

szélesedjen a globális szemlélet és növekedjen a Shalom kulturális érzékenysége. 
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8. A nemzetközi koordinátor feladata, hogy rendszeresen tájékoztassa az Általános Tanácsot a 

fejleményekről. Azért is felelős, hogy folyamatosan kommunikáljon a kongregációval a 

nemzetközi kommunikációs irodán keresztül.  

9. A káptalani irányvonal alapján az egyes körzetek olyan sürgős szükségleteket állítanak 

középpontba, amelyek választ várnak a Shalomtól. Ezeknek a feladatoknak a 

megkülönböztetése imádság, reflexió és dialógus útján történik. A folyamat ciklikus 

mozgása magába foglalja a megfontolást tárgyát képező esethez kapcsolódó információ 

gyűjtését, az adatok vizsgálatát, a reflexiót a hit, a Szentírás, az Egyház társadalmi tanítása, 

a Küldetéstek van és az általános káptalanok irányvonalának figyelembevételével.  

A Shalom működési modellje az együttműködés. A nemzetközi koordinátor együttműködik 

a körzet képviselőivel és az adott tartomány vezetőségével, az Általános Tanáccsal és annak 

munkatársaival, különös tekintettel a Boldogasszony Iskolanővérek ENSZ-NGO 

képviselőjével és azokkal a nemzeti és nemzetközi csoportokkal, akik osztoznak a Shalom 

céljában, szándékaiban és szellemiségében. 

10. Pénzügyi vonatkozásban a nemzetközi koordinátorért az Általános Tanács felel. A körzetek 

pénzügyi felelősségét a nemzetközi koordinátor és az Általános Tanács határozza meg 

együttműködve a tartomány vezetőivel.  

11. A Shalom hálózat értékelését az Általános Tanács kezdeményezi. Ez magába foglalja 

tevékenységének évenkénti áttekintését céljai és szándékai, továbbá az Általános Tanács 

iránymutatása tükrében.  Ugyancsak magába foglalja a dokumentum időszakos 

felülvizsgálatát a Shalom tevékenységeinek fényében. 

 


