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Uvod
»Predstavljajte si svet, kjer ne bo toliko pomembna
vaša narodnost, kot vaša človekoljubnost.« (Daniel
begunec, Jezuitska služba za begunce, Anglija.)

V nedeljo, 27. septembra je papež Frančišek obeležil
106. svetovni dan migrantov in beguncev. Svoj
dokument, ki ga je naslovil Kot Jezus Kristus prisiljeni
bežati: sprejemati, zaščititi, spodbujati in vključevati
notranje razseljene osebe, je posvetil potrebam teh,
ki jih je družba zavrgla. (Papež Frančišek)
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Klic k molitvi
Usmiljeni Stvarnik, ki daješ življenje, poglobi v nas spoznanje, da se je Jezus sam soočal z
negotovostjo in težkim položajem, ko je bil prisiljen bežati, tako bi bolje videli težave, s katerimi
se danes sooča toliko ljudi v našem svetu. S papežem Frančiškom naj »v njihovih obrazih
prepoznamo obraz lačnega, žejnega, nagega, bolnega tujega in zaprtega Kristusa, ki nas
poziva, naj pomagamo.« (Papež Frančišek) V duhu matere Terezije naj vsaka od nas stori, karkoli
nam Bog naroča, ko odgovarjamo na to strašno stanje v svetu. (Poslane ste, GD 30)

Izkušnja
»Ko govorimo o migrantih in razseljenih osebah, se prevečkrat ustavimo pri številkah. Pa ne
gre za številke, gre za ljudi!« (Papež Frančišek) Nikoli prej v zgodovini nas skupna usoda ni tako
opozarjala, da začnimo iskati nov začetek…novo spoštovanje življenja, … pravičnost in mir.
(Karta zemlje). Julija 2020 je bilo skoraj 80 milijonov ljudi razseljenih iz svojih domov, 26 milijonov
je bilo prisiljenih, da docela zbežijo iz svoje dežele…in postanejo begunci. Zakaj? Zaradi vojne,
nasilja, poplav, suše. (Norveški svet za begunce za leto 2019) Dejstva in številke iz vsega sveta
kažejo, da je na svetu 26 milijonov beguncev, polovica od tega, to je 13 milijonov, je otrok. 85%
beguncev je nastanjenih v deželah v razvoju, ki se že tako borijo za preskrbo svojih lastnih
državljanov. 1,4 milijone beguncev potrebuje nastanitev sedaj. (Pogled na svet, novice OZN)
»Mnoge evropske države ljudi, ki iščejo azil, pošljejo nazaj v države, kjer bi se lahko soočali z
mučenjem, posilstvom, tudi s smrtjo.« (Sedaj je čas: Amnesty International) Nekatere pa odpošljejo
v majhna obrežna taborišča za pridržanje na majhnih otokih, nekateri so manjši kot marsikatero
letališče. To je vzrok za visoko stopnjo duševne travme, samo- poškodovanja in poskusov
samomora med odraslimi in med otroki. (Naura: Australija: sramota in opozorilo Europi: Amnesty
International)

Razmišljanje
Vsak dan ljudje po vsem svetu v iskanju varnejšega in boljšega življenja zapuščajo svoje
domove. Po uničenju »džungle«, taborišča za begunce v Franciji leta 2017, so se v severnem
delu te države poslabšali pogoji za ranljive ljudi, ki upajo na varne pogoje za življenje. Lokalni
politiki so odredili, da je oskrba s hrano v določenih področjih nelegalna. Francoske policijske
enote za preprečevanje neredov so kontrolirale, zasliševale in razgnale prostovoljce med
delitvijo hrane na novo dovoljenih lokacijah za begunce. Laudato Si navaja, da ne moremo
skrbeti za druga ustvarjena bitja, »če srce ne premore nežnosti, sočutja in skrbi za druge ljudi.«
(Laudato Si”, št. 91)

Šolske sestre de Notre Dame smo se zavezale, da bomo spodbujale človekovo dostojanstvo
in ščitile ranljive. »Vzgajamo, zagovarjamo in sodelujemo z drugimi za dostojanstvo življenja in
v skrbi za celotno stvarstvo.«. (Ljubezen daje vse, Usmeritev 24. generalnega kapitlja Šolskih sester de
Notre Dame).

Dejavnost
»Zopet moramo pridobiti prepričanje, da potrebujemo druga drugo, da vse delimo odgovornost
za druge in za svet.«(okrožnica generalnega sveta, 17/20 sept.) Tukaj je nekaj predlogov, kako lahko
odgovorimo mi in tisti, med katerimi vršimo svoje poslanstvo:
• Vprašajte, od kod so ti ljudje prišli in zakaj?
• Koliko otrok ali dijakov ima begunce ali migrante med svojimi predniki?
• Oglejte si zgodovino beguncev v vaši deželi.
• Naučite se izreči nekaj besed v novem jeziku.
• Šolski zbori lahko ustvarijo pesem za sprejem beguncev.
• Najdite 5 dejstev o beguncih.
• Sv. Alban je zavetnik beguncev. Njegov praznik je 22. junija. Kaj se lahko naučimo od
njega?
• Kaj je razlika med migranti in begunci?
• Dajte svoj glas peticiji, delujte na krajevni ravni in zahtevajte od vlade, da spoštuje
zavezo, da bo naselila več migrantov in beguncev.
• Vsak dan goreče in pozorno molite za migrante, begunce in razseljene osebe, ker
»zadaj za številkami so ljudje, polni edinstvenih življenjskih izkušenj in sanj za
prihodnost. To so matere, ki hrepenijo po vrnitvi domov, očetje, ki težko čakajo, da bi
lahko spet delali, otroci, ki iščejo otroštvo.« (Mercy Corps)
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Sveti Alban, ti si nam dal zgled gostoljubnosti, ko si svoj dom odprl tistim v potrebi in zaradi
tega srečanja si se popolnoma spremenil. Prosimo, da bili po tvoji priprošnji in v duhu blažene
Terezije Jezusove pogumni in pomagali tistim, ki so prisiljeni, da v iskanju varnosti bežijo iz
svojih domov. Naj »sebe in druge spodbujamo k uresničevanju evangelijskih vrednot in k
življenju po socialnem nauku Cerkve.« (Poslane ste GD 33a) . Naj nam naša izkušnja med
pandemijo ne le pomaga, da bili sočutni z izkušnjami beguncev in migrantov, ampak naj zaneti
neprestan klic k spremembi. To prosimo v imenu Jezusa. Amen
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