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Drodzy Przyjaciele, Tworcy i Darczyncy programu ,,Pierwszy krok",

piszg do Was na poczqtku Nowego Roku, by wyrazic mojq wdziqcznole za Waszq
inicjatywq pomocy finansowej uczniom w Aleppo.
WSr6d wszystkich program6w pomocy humanitarnej, jakie prowadzimy

w naszej parafii,

edukacja naszych dziecijest naszym priorytetem. Koncentrujemy siq w naszej pomocy na
tym projekcie, bo chcemy, by dzieci kontynuowaly naukq i by obecny kryzys ekonomiczny
nie byl tego przeszkodq.

Pomoc finansowa, by dzieci i mlodziez mogli kontynuowac naukg, jest wyzwaniem w calej

Syrii. Z powodu droZyzny, wlelu mtodych opuszcza szkolq, by pracowac i w ten sposob
wesprzec rodzing.
Wasza pornoc jest dla nich zabezpieczeniem i dodaniem odwagi do kontynuowania drogi
edukacji, zapewniajqc pokrycie podstawowych wydatkow, jak zakup ksiqzek, zeszyt6w,
potrzebnych przybor6w do nauki, transport do szkoty itp.

przyszlo5ciq naszego spoleczenstwa, a nie tylko Ko6ciola, wspolnoty
chrzeScijanskiej. To jest sposob, by naprawic nasze rozdarte spoteczenstwo,

Dzieci

sq

przygotowujqc osoby dobrze wyksztalcone, ale zapewniajqc im tez solidne wychowanie,
oparte na mocnych podstawach i zakorzenione w wartoSciach moralnych, ktore prowadzq
do integralnego rozwoju czlowieka.

lkona Dobrego Pasterza, bgdqca logo Nadzwyczajnego Jubileuszu lMilosierdzia, ukazuje
Jego wzrok zlqczony ze wzrokiem czlowieka. Jest przykladem, jak mozemy by6 Dobrymi
Pasterzami w naszym Zyciu; widziec tym samym okiem, odczuwac tym samym sercem.
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Natomiast Ojciec Swiqty Franciszek

w Encyklice ,,Fratelli Tutti" przedstawia

nam wzor

milosiernego Samarytanina.

W Syrii, w obecnym czasie kryzysu, czujemy siq jak ten poraniony cziowiek, lezqcy przy
drodze, miqdzy zyciem i Smierciq. Ale mozemy swiadczyc o kontynuacji dzieia
milosiernego Samarytanina, naszego Zbawcy, ktorego Wcielenie celebrowalismy na
naszej ziemi, w naszej ,,ciemnosci i cieniu smierci" (lz g,1), by objawiac czuloSc i troskg
Ojca.

W projekcie ,,Pierwszy krok" do6wiadczamy obecnosc naszego Pana Wcielonego, popvez
Wasze wspolodczuwanie z nami i Waszq troskq. Wy jeste5cie wcieleniem naszego Pana
na ziemi, uwazanej za ,,odleglq i ciemnq kraing" (MIt 4,16)

- peryferie dzisiejszego

Swiata.

Nie mamy innej mozliwolici, by Wam wynagrodzic Wasze dobro, jak tylko poprzez nasze
puste rgce i ramiona wzniesione do modlitwy za Was, za Wasze rodziny i za Waszq
Ojczyznq.

Niech dobry Bog Wam blogoslawi

O. lbrahim Alsabagh
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