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Сприяти розвитку людської гідності

Дорогі співбрати та
друзі,
Цього року ми відзначаємо соту
річницю з дня смерті отця Паоло
Альбера, другого наступника
Отця
Боско.
Генеральний
Настоятель проголосив, що цей –
2021 – рік буде присвячено саме
йому.
Альбера,
якого
називали
«маленьким Отцем Боско»,
вражає нас своєю простотою і
глибокою духовністю. Людина,
яка спілкувалася і писала не
лише французькою, але й
англійською, прославився своєю
візитацією (що тривала 3 роки) у
всі осередки Америки, а також
своїм батьківським супроводом
тих 1500 салезіян, яким довелося
взяти безпосередню участь у
Першій світовій війні.
Гарного вам всім свята Отця
Боско! Бажаю, щоб ми стали, як
отець Альбера, «маленькими
Отцями Боско».

▀ Іво Коельйо, СДБ

Генеральний радник
у справах формації

Сьогодні повага до людської особи у її цілісності та головних правах є
загальноприйнятою цінністю. Для нас таке визнання базується не тільки на
політичних причинах, але й на нашій вірі, яка проголошує, що людину створено на
образ Божий і що “через Воплочення Син Божий поєднався з кожною людиною”
(Gaudium et Spes 22), навіть якщо людина цього не усвідомлює. Тому людина
завдяки своєму повсякденному життю та досвіду, з своїми труднощами і
радостями, є шляхом Церкви (Redemptor Hominis 14).
І в світлі нашої віри в Христа ми зобов’язуємося у справі захисту гідності і прав
кожної людини. Права людини настільки важливі, що їх ніколи не можна
заперечити, не поставивши під загрозу саму гідність особи. Цей наш обов’язок не
полягає в тому, щоб бути безпосередньо задіяними у політичній, економічній чи
технічній сфері чи в матеріальному внеску в розвиток. По суті для нас він полягає
в тому, щоб виховувати сумління і відповідальності осіб в царині захисту своїх
прав і людської гідності.
Отець Боско сприяв розвитку гідності своїх хлопців, навчаючи їх бути добрими
християнами і чесними громадянами, а також надаючи змогу опанувати певною
спеціальністю. Він ніколи не боявся захищати їхні права, вимагаючи від їхніх
працедавців трудовий договір, який мав гарантувати належну платню і гідні умови
праці.
Тому жити місійним духом Отця Боско у наш час означає конкретне зобов’язання
у сфері сприяння людській гідності та захисту прав, особливо молоді, бідних і
слабких осіб, які живуть на околицях суспільства: біженці, безхатченки, іноземці,
особливо ті «невидимі», які навіть не мають змоги звернутися за допомогою.
▀ Отець Альфред Маравілья, СДБ

Генеральний радник у справах місій

МАГДА ТА ІВІК: ДВОЄ МІСІОНЕРІВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ ЗА КУЛІСАМИ
00Дівчата, працюючи у сфері соціальних комунікацій в
місіонерському офісі, ви почуваєтеся місіонерками?
Магда: Мені подобається працювати в галузі соціальних
комунікацій у Салезіянській місіонерській прокурі. Я відчуваю, що
належу до місіонерської салезіянської родини, працюючи за
кулісами. Передусім я прагну висвітити все те добре, що діється на
місіях.
Івік: Хоч я і не місіонер, але я можу допомагати, описуючи актуальне
становище, добрі місіонерські справи і та, як можна допомогти
людям, які працюють в цій галузі.

На вашу думку, яким є ваш специфічний внесок – як молодих
мирянок – у місіонерську справу?
Магда: Це відмінна точка зору щодо праці в світі медіа і
комунікацій. Я намагаюся передавати інформацію у максимально
доступний спосіб, створювати графіки і тексти, які молодь може
одразу ж сприйняти.

Magdalena Torbiczuk (Magda)

Івік: Ми чутливі до проблем людей у місіонерських зонах. Ми
можемо говорити про це сучасною мовою у креативний спосіб,
використовуючи найвідоміші засоби, створюючи кампанії та
новини, які мають дійти до молоді.

Що було найціннішим у вашому досвіді салезіянського
волонтерства?
Магда: Найціннішим уроком для мене було навчитися жити тут і
зараз. Вдячність за минуле, за добрі і складні події, а також не
переживати занадто за майбутнє. Треба все жертвувати Богові і бути
вірним Йому та людям.
Івік: Це зв’язки з людьми, яких я тут зустріла. Я побачила, що
місіонери найближчі до людей, до їхніх проблем. Вони прекрасно
знають реалії тих місць, де працюють. Їхня допомога - безпосередня.

Iwona Błędowska (Iwik)
.
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Феномен біженців

l

Феномен біженців та внутрішніх переселенців – це дуже актуальна тема, яка стала для нас новим
місіонерським кордоном.

26 мільйонів –
біженці, більшість з яких прийняті в сусідніх країнах, і 45,7 мільйонів внутрішніх переселенців.
Лише у 2019, 79,5 мільйонів осіб були змушені покинути свою Батьківщину, з них

40% з них – неповнолітні, що провокує і стимулює нас, як Салезіянську Родину, продовжувати нашу працю на
п’яти континентах заради цієї молоді, яка страждає, надаючи особливу важливість присутності серед цих юних
осіб.
Марко Фульгаро, refugees@sdb.org

Насильство над жінками

EUROPA

▀ Marco Fulgaro, refugees@sdb.org

За емпатію і любов до жінок Польщі, які пережили аборт

Молімося за жінок, які стали жертвою насильства, щоб суспільство захистило
їх і завжди враховувало та вислуховувало їхні страждання.

