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"Człowiek żyjący w skrajnej nędzy podobnie jak my oczekuje stworzenia
nowego świata. Jego walka zmierza do przemiany struktur społeczeństwa,
tak aby honor, sprawiedliwość, miłość i prawda stały się fundamentem, na
którym opierać się będą prawa wszystkich ludzi, jego także: prawo do
myślenia, rozumienia, kochania, działania i prawo do modlitwy. ".
"Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", wyd. Więź 2007 s. 113
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SPOTKANIE CZŁONKÓW
RUCHU

SPOTKANIE
MŁODZIEŻOWE

12 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie członków
Ruchu, podczas którego stali wolontariusze, Losza
i Beata, podzielili się wieściami z Filipin, gdzie
przebywali przez 2 lata na misji ATD. W formie
slajdowiska przekazawali nam swoje
doświadczenia, wskazali charakterystyczne cechy
kultury i życia na Filipinach. Opowiedzieli także,
co dokładnie robili oraz z kim współpracowali.
Szczególnie interesującym wątkiem były różnice w
obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego temat ten był kontynuowany w postaci dyskusji na
forum. Po slajdowisku tradycyjnie był czas na
nieformalne rozmowy pomiędzy różnymi
członkami Ruchu przy ciasteczku i herbacie.

22 kwietnia odbyło się spotkanie grupy
młodzieżowej. Wspólnie obejrzeliśmy krótki film
o holokauście z perspektywy dzieci oraz
przeprowadziliśmy dyskusję na jego temat.
Wzięliśmy również udział w warsztacie One Step
i na jego podstawie rozmawialiśmy o
dyskryminacji. Był to wstęp do omówienia
planowanej wizyty młodzieży z Irlandii, która
przyjeżdża do Polski w celu zwiedzania miejsc
pamięci. Razem opracowaliśmy pomysły na
organizację spotkania z Irlandczykami i
podzieliliśmy się zadaniami.

KIELCE

A PRZED NAMI:

13 kwietnia w ATD w Kielcach zorganizowaliśmy
spotkanie świąteczne, podczas którego mieliśmy
okazję spróbować tradycyjnych wielkanocnych
potraw. Był m.in. żurek świętokrzyski, jajka,
słodkości. Spędziliśmy kilka godzin w przyjaznej,
świątecznej atmosferze.

11 maja - spotkanie Naszych Głosów w Kielcach
13 maja, godz. 17:00 - spotkanie z młodzieżową
grupą z Irlandii, biuro ATD Czwarty Świat w
Warszawie

Sobota 18 maja

23 maja, godz. 17:30 - Warsztaty Wrzesińskiego,
siedziba wydawnictwa "Więź" przy ul. Trębackiej 3

Wycieczka rowerowa!
10:30 - zbiórka w biurze przy ul. Grenadierów 34
15:00 - wspólne grillowanie :)
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa
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