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РОЗШИРЕННЯ КОЛА БОЖОГО СПІВЧУТТЯ, 
СПРАВЕДЛИВОСТІ  І ІНКЛЮЗИВНА 
ЛЮБОВ ДО МІГРАНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ

Одна з найбільших реалій Сполучених 
Штатів, а також і нашого світу, це наявність 
мігрантів та біженців. Вражає, що число 
міжнародних мігрантів - осіб, які проживають 
в країні, в якій вони не народилися, - досягло 
244 мільйонів в 2015 році в світі в цілому. За 
даними Організації Об’єднаних Націй, це 41 
процентне збільшення в порівнянні з 2000 р. 
Ця цифра включає в себе майже 20 мільйонів 
біженців. Один мільйон цих біженців тікає 
з Південного Судану, в основному жінки і 
діти. Близько 11 мільйонів людей покидають 
Сирію і 4, 8 мільйона біжать в інші країни. 
Цей хлопчик уособлює обличчя дітей, які 
страждають в Алеппо і в світі. 

А яке обличчя мають мігранти для 
тебе? 

В нашому корпоративному Положенні про 
імміграцію США/карибські провінції, ми 
відзначили зв’язок між нашою першою 
SSpS місією в Аргентині та імігрантами. 
Таким чином, навіть на самому початку, наші 
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Перші Засновниці були інформовані про 
імміграцію, хоча в той час, вони, можливо, 
не думали про це так. 

Що є в історії вашої провінції, 
що можна віднести до питання 
мігрантів?

Сполучені Штати – це країна іммігрантів від 
самого початку. Протягом усієї своєї історії 
США були іноді більш привітними, а в 
інший час більш суворими і непривітними. 
З часу недавніх виборів президента 
Дональда Трампа, проблема загострилася. 
В даний час існує велика потреба для нас 
служити ДЛЯ МІГРАНТІВ. Протягом всієї 
історії США ми працювали з іммігрантами 
в парафіях і соціальних центрах. 

B США та в світі існує інтенсивний 
рух мігрантів і біженців 

Коли я відвідувала затриманих в МакГенрі, 
то розмовляла з матір’ю і дочкою з Сирії. 
Дружина та мати тільки плакала весь 
час, кажучи: 
«Я ніколи не була  у в’язниці, і я не зробила 
нічого поганого.» 
Її дочка намагалася її втішити. Жінки і 
діти зараз перебувають у війні і не мають 
нічого з речей; вони дійсно є біженцями.

Omran Daqneesh, 5, Aleppo, Syria
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Одна молода жінка, яка працює з нами, 
не мала офіційних документів, але 
тепер має тимчасові документи, що 
підпадає під положення – Відкладена 
Дія через прибуття дитиною (DACA) 
Це положення захищає від депортації 
імігрантів, що отримала такий дозвіл. 
Ця жінка боїться, що  тепер буде з нею. 
Чи відберуть в неї документи, що це буде 
означати для її життя? Вона тільки одна 
з мільйонів людей, які живуть в страху.

«Я слухала 
як жінка 
розповідала 
історію своєї 
родини в 
Еквадорі. Її 
чоловік був 
поліцейським 
і банди, які 
контролювала 
цю місцевість, 
вирішили, що її чоловік доніс на банди, 
і через це вони почали погрожувати, 
що закатують і вб’ють родину. Вони 
(родина) зібрали деякі речі, схопили своїх 
двох дітей, і пішли геть в ту ніч. Під 
час подорожі немовля захворіло, і вони 
знали, що навіть, якщо вони дістануться 
кордону, дитинка все одно не виживе. 
Тоді батько прийняв важке рішення 
залишитися в Мексиці з дитиною, а матір 
і друга дитина  подалися  до Сполучених 
Штатів«.  На кордоні США, Віірджинія 
Рівера, місіонерка Святого Духа

А яка історія в твоїй країні? 
Як можуть сестри розділяти 
всеохоплюючу любов Бога щодо 
мігрантами?

Ось картина іммігрантської реальності на 
сьогодні. У 2014 році - було 1,016,518 людей, 
хто мав офіційний дозвіл на проживання в 
США в основному з Мексики, Індії, Китаю, 
Філіппін і Куби

Звідки походять іммігранти, 
що мають офіційний дозвіл на 
проживання і які перебувають в 
твоїй країні? Що вони роблять?

У 2012 році було 11,4 мільйона незаконних 
іммігрантів, що проживали в Сполучених 
Штатах. Основні країни походження є  
Мексика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас і 
Філіппіни. Сьогодні ці чоловіки, жінки і діти 
живуть в страху через загрозу, що президент 
Трамп може депортувати їх та побудувати 
стіну вздовж кордону США / Мексика. 

Звідки (з яких країн) походять 
незаконні іммігранти, які живуть у 
вашій країні ? Де вони працюють? 
Чи бояться вони офіційної влади?

Чому люди прибувають в США або у 
вашу країну? Три основні причини – 
бідність, війна і насильство, а в Центральній 
Америці - банди. Іншими словами, вони 

хочуть мати краще життя без насильства. 
У 2013 році 662,483 було заарештовано 
і майже півтора мільйона людей були 
відправлені назад до своїх країн. Вони 
були в основному відправлені назад 
в Мексику, Гватемалу, Гондурас і 
Сальвадор. 

Чому люди приходять в вашу 
країну?

Протягом останніх кількох років дуже 
багато «Дітей без супроводу» стали 
переходити через кордон, а також матусь з 
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Наступне – це тільки початок того всього, 
про що ми будемо розмірковувати, 
молитися та аналізувати, коли ми будемо 
готуватися до дій:   

Святе письмо говорить нам багато 
про мігрантів і чужинців. Насправді, 
поняття імігранта знадується тільки 
в Старому Завіті 92 рази.  Прикладів 
багато…. Ось один з нихх:  

“ГОСПОДЬ, Бог ваш, Бог над богами й 
Господь над володарями, ….творить суд 

сироті й удовиці та милує чужинця, даючи 
йому хліб і одежу. А любіть і ви чужинця, бо 

ви самі були чужинцями в Єгипетській землі” 
(Вт 10:17-19) 

“Коли якийсь приходень перебуває в вашім 
краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що 

перебуває між вами, буде для вас як земляк 
посеред вас, любитимеш його, як самого себе, 
приходнями бо ви були в землі Єгипетській. Я 

– Господь, Бог ваш” (Лт 19:33-34). 

Про що говорять ці уривки зі Святого 
письма?  Чи можеш навести інші 

приклади про імігрантів в Старому 
Завіті?

“Бо я голодував, і ви дали мені їсти; 
.. коли ми бачили тебе чужинцем і 

прийняли, або нагим і одягнули; …в 
тюрмі й пришли до тебе” Мт 25:31-46 

Про що говорить цей уривок? Як ми 
можемо так чинити по відношенню 
до мігрантів і біженців?

Ісус,  Марія і Іосиф були біженцями.  
Вони пройшли крізь страх, боротьбу і 
відчуття бути невпізнаними через те, 

що чужінці. Мт 2:13-15  

Чи є інші приклади в Євангелії?

Зображення всеохоплюючої Божої любові:   
Сонце сходить на злиз і добрих … Мт 5:45: 

Пустіть…дітей - Лк 18:16; 
Прийдіть до мене … Мт 11: 28-30 

зображення Дитятка Ісуса з простягнутими; 
Ісус простягає руки на хресті. Інше ?

Католицьке соціальне вчення: всі 
принципи вчення є важливими, але перше 

дітьми. Основні країни, з яких вони прйшли 
це Гондурас, Гватемала, Сальвадор і Мексика. 
Ці матері і діти потрапляли  до бараків на 
кшталт в’язниці. В багатьох випадках їх 
дійсно кваліфіковали як біженців, тому що 
вони прийшли з районів насильства, злиднів 
і банд.

Існує набагато більше фактів, історії та 
реальних ситуацій про мігрантів і біженців 
в США і в усьому світі .... Ми розмовляємо 
з ними і поважаємо, робимо це в різний 
спосіб. Іноді це досить проблематично, якщо 
адміністрація і інші мають негативне почуття 
по відношенню до іммігрантів і біженців.

РОЗМІРКОВУВАТИ
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і друге є найбільш важливими. Перший 
принцип –  це Життя і Гдність людської 
особистості, а  другий принцип – це  
Призов до сім’ї, спільноти та участь. 
Прояв поваги до кожної людини дуже 
важливий, незважаючи на те, чи це легальні 
особи чи ні, яка їхня національність або 
стать. Збереження сім’ї дуже важливо і 
принципо в наших правових нормах щодо 
імміграції.

Чому думаєте, що це важливо?  Чи 
існують інші  принципи у Католицькому 
соціальному вченні?   

Папа Франциск звернувся до всього 
міжнародного співтовариства розробити 
нові правові та безпечні форми міграції. 
Він відкидає думку про те, що сьогодні 
значні переселення людей є випадковими 
або відбуваються через окремі критичні 
ситуації та заперечує, що міграція є 
знаменням часу. Він виголосив спеціальне 
звернення про те, що треба радо вітати і 
захищати дітей - мігрантів, які перебувають 
без супроводу дорослих, і які в’їжджають 
в США з Центральної Америки і Мексики. 

Чи Папа Франциск проголосив 
спеціальне послання до твоєї країни?  
Які інші приклади доторкнули тебе 
щодо мігрантів і біженців?

Наша Конституція 112  запрошує нас 
віддавати перевагу послуги бідним, коли ми 
виступаємо за справедливість і мир. Дуже 
важливо в нашій роботі з іммігрантами 
визнати гідність та цінність кожного як 
людської істоти. Часто ми не можемо 
дати їм матеріальні блага, але ми можемо 
проявити до них пошану, вислухати їх і 
підбадьорити їх. 

Як ми можемо робити це сьогодні 
по відношнню до іммігрантів та 
біженців? Чи бачиш іншу статтю наших 

конституцій, яка може бути важливою 
для роздумів в цьому служінні?

В тексті 11-ого Генерального 
Капітулу 1996, «Призов до спільного 
життя і місії», зазначається,  що «ми 
визнаємо ситуації несправедливості 
та глибоко зворушені через них.» .... 
Дивимось на мігрантів, біженців і 
шукачів притулку із почуттям поваги і 
прийняття. » ... Стр.32-33. 

Як розумієш це сьогодні, і як ми 
можемо це прожити? Чи існують 
інші моменти, які вважаєш 
важливими?

Розпалюючи дух в SSPS спільноті 
для Місії сьогодні, 12 Генеральний 
Капітул 2002 - Генеральний 
Документ зазначив «Число соціально 
виключених людей - як іммігрантів, 
біженців, шукачів притулку ... продовжує 
зростати ... Ці проблеми ще належить 
вирішувати більш адекватно, в часі, 
коли ми ще більше підкреслюємо, що 
ми разом з тими, хто живе в злиднях. »# 
60 

Як ми виключаємо людей? Як 
ми говоримо про мігрантів? 
Бідність є причиною міграції, то 
як ми можемо працювати, щоб 
викорінити бідність?
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ДІЯТИ

У своїй спільній імміграційній політиці, 
SVD, SSpSAP та SSpS виконують спільні 
дії від імені іммігрантів і біженців. 
Започаткувавши цей процес, ми розробили 
чотири напрямки таким чином, щоб наші 
провінції могли взяти в них участь: через 
Молитву, Захист і нашу Обізнаністьта 
навчання інших і, нарешті, Дію.  Ми 
використовуємо ці основні напрямки в 
нашій Корпоративнії позиції з питань 
імміграції,  та зрозуміли, що вони корисні 
для особистого і / або використання 
у спільноті. У всіх цих діях, важливо 
знати і діяти в рамках своєї законодавчій 
реальності.

Молитва: підготувати молитви, святі 
години, та молитви за вірних...

Захист:  Кожного тижня до наших членів 
висилаються листи про ситуації, молитви, 
призови або електронні листи, петиції, 
дії та приклади із ЗМІ. Працючи  разом 
допомагає і приводить до змін.  

Обізнаність / Навчання: кінофільми, 
бесіди, статті, Дні ООН, електронна 
інформація, тощо.

Дії/вчинки: Співпраця з іншими 
імігрантськими організаціями, робота 
з Єпископською Конференцією США 

з питань іміграції та з Діецезіями та 
Архідіецезіями, дослухання до того, 
що Папа Франциск говорить про 
мігрантів і біжанців. Використовуйте 
наші соціальні медіа, Фейсбук та 
наш вебсайт, зв’язуйтесь з іншими 
органиізаціями – Торгівля людьми,  
пов’язаної з іміграцією, Іміграція і 
Кліматичні зміни, інше. 

Які твої вчинки?

Нижче наводимо приклади щодо 
інформації по імігрантам з США/
Карибської Провінції: Потреба для 
імігрантів в районі Роджер Парк в 
Чікаго, там, де розташована одна з 
наших спільнот, полягає у навчанні 
англіської мови як другої іноземної 
мови, навчання роботи з комп’ютером, 
курсів шиття та інші навички. З цих 
причин, у 2012 році був заснований 
навчальний центр Життя Святого 
Духа. Зараз вже заснована секція з 
проблем Домашнього насильства, що 
допомагає імігрантам, які страждають 
від побутового насильства.

Деякі сестри SSpS відвідуюють 
пункти затримання-в’язниці для 
спілкування з затриманими імігрантами, 
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щоб вислухати їх історії і поневіряння. 
Ми не можемо «зробити» щось для них, 
але вони цінують, що ми їх слухаємо  та 
перебуваємо з ними віч-на-віч. Ми єдині, 
кого вони зустрічаються особисто. Багато 
з них проявляють зростання в своїй вірі і 
сили. Їх історії зворушливі. 

Які ваші історії?

Інша робота в спільноті  з іммігрантами 
через свої пастирські програми або іншими 
способами і шляхами. Також, деякі сестри 
включені в пастирську програму для 
дітей. Різні громади радо прийняли жінок-
іммігрантів в своїх будинках. 

У січні 2003 року єпископи з США і 
Мексики видали пастирський лист, Більше 
не чужі: Разом на шляху надії. Лист 
подає п’ять принципів, які визначають, 
як Церква реагує на пропозиції державної 
політики стосовно імміграції. В той 
час, коли анти-іммігрантські настрої, 
дезінформація і ненависть проникають 
у закони, політику і манеру відносин з 
іммігрантами, ми, Сестри-Місіонерки 
Святого Духа, вважаємо, що особливо 

актуально, щоб ми були разом з 
іммігрантами, та з тими, хто розділяє 
наше палке почуття справедливості 
по відношенню до іммігрантів.

1. Пропонуємо ідентифікувати осіб 
або організації на місцях, з ким 
би ви могли співпрацювати

2. Поділіться історіями про те, як 
ми розширюємо коло Божого 
співчуття по відношенню до 
мігрантів і біженців. 

Що ми можемо зробити? Що ми 
можемо зробити разом?  

Дякую за ваші  зусилля!

Перекладач: Тетяна Куликовська


