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"Człowiek jest lekarstwem dla człowieka", mówią nasi przyjaciele z Afryki.
Z tego punktu widzenia, powołaniem i misją wszystkich ludzi - niezależnie
od tego, jaką wyznają filozofię czy wiarę - jest oddanie sprawiedliwości
najbardziej wydziedziczonym".
"Ujrzymy słońce. Pisma i słowa", wyd. Więź 2007, s. 104
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FESTIWAL MARZEŃ

SESJA COM'ON

Na początku miesiąca, w dniach 29 czerwca
-3 lipca przedstawiciele ATD Czwarty Świat
przybyli z ekip z całego świata, aby wziąć
udział w sesji komunikacyjnej "Com'on".
Poznawaliśmy
metody
komunikacji
stosowane winnych ekipach, nowe narzędzia
a także wspólnie zastanawialiśmy się jak
przekazywać myśl ojca Józefa Wrzesińskiego
oraz misję ATD Czwarty Świat w różnych
środkach komunikacji.

MŁODZIEŻOWY
WORK-CAMP
W dniach 22-28 lipca uczestniczyliśmy w
wymianie młodzieżowej polsko-niemieckiej
w Haus Neudorf pod Berlinem. Podczas
wyjazdu
organizowaliśmy
warsztaty
artystyczne, prezentacje o ATD Czwarty
Świat, pracowaliśmy fizycznie. Nie zabrakło
również czasu na odpoczynek na łonie
natury, aktywność sportową, wycieczki
krajoznawcze
oraz
ogniska.
Pobyt
w
Niemczech
zaowocował
nawiązaniem
nowych,
międzynarodowych
znajomości,
wymianą
doświadczeń
i
nowymi
umiejętnościami.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
17 października 2019

W dniach 12 – 14 lipca w Nowych Kotlicach
odbyło się spotkanie członków Ruchu ATD Festiwal Marzeń – Letnie Seminarium na
Rzecz Równych Szans. W malowniczej
scenerii, w otoczeniu lasów i pól w licznych
warsztatach i wydarzeniach integracyjnych
udział wzięło 57 osób. Oprócz przyjaciół,
których znamy od lat, dla wielu przybyłych
była to okazja, żeby spotkać się po raz
pierwszy.
Po
wspólnie
spędzonym
weekendzie
większość
uczestników
przyznała, że Festiwal był za krótki...

SPORT W ATD CZWARTY
ŚWIAT

18 lipca grupa młodych i nieco starszych
ludzi spotkała się na boisku przy ulicy
Podskarbińskiej aby pokopać piłkę i spotkać
się w miłej atmosferze. Nie zabrakło też
najmłodszych kibiców, nawet tych, którzy
nie mają jeszcze roku. Łącznie zebrało się
kilkanaście osób, spośród których jedni grali,
inni kibicowali, a jeszcze inni po prostu
przyszli, żeby porozmawiać i posiedzieć z
przyjaciółmi.

DziAŁajĄC raZEm
wesprzyjmy
dzieci, ich rodziny i społeczności,
aby skończyć z ubóstwem.
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