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Kiedy trzeba uciekać,
bo rodzinny dom
zamienia się w piekło…
MODLITWA
Panie Jezu Chryste, Ty stałeś się człowiekiem
w trudnych czasach. W ramionach swojej Matki Maryi
musiałeś uciekać do Egiptu, aby uniknąć prześladowań
ze strony bezlitosnego władcy. Dziś tak wielu ludzi
ogarniętych lękiem przed głodem, wojną i przemocą
szuka schronienia w obcych sobie krajach. Rozpal
serca tych, którzy mają bezpieczny dom, aby zechcieli
przyjąć wszystkich potrzebujących ich pomocy. Amen.

BIBLIA

Mt 2, 13

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii.
Krótka cisza.

Gdy [mędrcy] odeszli, Józefowi ukazał się we śnie anioł Pański
i powiedział: „Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę i uciekaj do
Egiptu. Zostań tam, dopóki nie dam ci znać. Bo Herod będzie
szukał Dziecka, żeby Je zabić”.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

248

STUDIUM
1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.
4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.

Dlaczego migracja jest problemem?

Powody opuszczania ojczyzny mogą być wielorakie: ubóstwo
społeczeństwa, brak wolności i demokracji, prześladowania
polityczne, konflikty i wojny. Obok legalnych imigrantów w
różnych krajach przebywają również setki tysięcy nielegalnych
imigrantów, którzy często muszą ukrywać się w społeczeństwie
z powodu braku prawa pobytu. Życie tych ludzi naznaczone jest
ciągłym strachem przed aresztowaniem i wydaleniem. Nie mają
w zasadzie możliwości korzystania z praw podstawowych. Wielu
z nich żyje w warunkach uwłaczających godności ludzkiej. Ludzie
bez prawa pobytu nie mają odwagi do korzystania z praw do
opieki zdrowotnej, obrony przed wyzyskiem w pracy czy też
wysyłaniem dzieci do szkół – strach przed zdemaskowaniem
i deportacją jest zbyt wielki. Jednak Kościół mówi jasno:
również ludzie bez prawa pobytu są objęci prawami człowieka,
których nie można im odebrać.
1. Jakie są powody, dla których ludzie opuszczają swoje domy
i szukają schronienia w innych krajach?
2. Dlaczego nawet osoby bez prawa pobytu podlegają kryteriom
praw człowieka?
3. Papież Franciszek powiedział na Lampedusie: „Kultura
dobrobytu, która prowadzi do myślenia o sobie samych,
sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie
interesuje, to nie nasza sprawa!”. Co o tym myślicie?
4. Czy są imigranci w waszej miejscowości? Co o nich wiecie?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych.
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge

Dowiedzcie się więcej o tzw. Planie Marshalla, za pomocą którego
Europa została odbudowana po II wojnie światowej. Odpowiedzcie wspólnie na pytanie, czy potrzebny byłby dzisiaj nowy „Plan
Marshalla” i czy mógłby on rozwiązać problem migracji.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org
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