26 marca 2016 r.
Do: Władz Generalnych, Siedemdziesiątych Obszaru, Prezydentów palików, misji i dystryktów,
Biskupów i Prezydentów gmin, Prezydiów Stowarzyszenia Pomocy, Organizacji Młodych
Kobiet i Organizacji Podstawowej w palikach i okręgach
(Należy przeczytać podczas spotkania rady palików, okręgów i gmin)

Drodzy Bracia i Siostry,
„Byłem przychodniem”: Pomoc dla uchodźców
Pragniemy przypomnieć świętym w dniach ostatnich na całym świecie, że jedna z
podstawowych zasad przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa głosi, „abyście dawali biednym z
tego, co macie, każdy według tego, co posiada […] niosąc ulgę zarówno duchową, jak i doczesną,
zależnie od ich potrzeb” (Mosjasz 4:26).
Zgodnie z naszym wcześniejszym listem z dnia 27 października 2015 roku, generalne prezydia
Stowarzyszenia Pomocy, Organizacji Młodych Kobiet i Organizacji Podstawowej zapraszają kobiety
w każdym wieku, aby połączyły swoje siły i udzieliły pomocy uchodźcom w swoich lokalnych
społecznościach.
Podjęcie wspólnego wysiłku sióstr na rzecz uchodźców nosi nazwę „Byłem przechodniem”
(zob. Ew. Mateusza 25:35; III Ks. Mojżeszowa 19:34). Poprzez akcję „Byłem przechodniem” siostry
mają możliwość zarówno indywidualnie, w rodzinach, jak i w organizacjach, niesienia pomocy,
oferowania przyjaźni, doradztwa i innych form posługi na wzór Chrystusowy, uchodźcom w naszym
gronie. W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać załączony list.
Siostry mogą uczestniczyć w tym wysiłku, jeśli tylko czas i okoliczności im na to pozwalają,
upewniając się, że nikt nie oczekuje od nich, by „[biegły] szybciej niż starcza [im] na to siły”, lecz
„aby [czyniły] to wszystko z mądrością i w należytym porządku” (Mosjasz 4:27).
Niech Pan pobłogosławi Was, kiedy służycie na sposób Chrystusowy tym, którzy są w potrzebie.
Z poważaniem,

Pierwsze Prezydium
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(Należy dostarczyć na spotkania rady Stowarzyszenia Pomocy,
Organizacji Młodych Kobiet i Organizacji Podstawowe).

Drogie Siostry,
Wspólna akcja o nazwie „Byłem przechodniem” skupia się na niesieniu pomocy uchodźcom w
naszych lokalnych społecznościach i sąsiedztwach. Jest to tylko jeden z wielu sposobów, dzięki
któremu kobiety w każdym wieku ze Stowarzyszenia Pomocy, a także dziewczęta z Organizacji
Młodych Kobiet i Organizacji Podstawowej mogą podnosić na duchu i błogosławić osoby będące w
potrzebie (zob. Ew. Mateusza 25:35; III Ks. Mojżeszowa 19:34).
1. Kto może uczestniczyć w tej akcji? Każdy, kto ma tylko chęć, pamiętając jednocześnie, że
uczestnictwo nie jest obowiązkowe i że żadna siostra nie powinna służyć kosztem swojej rodziny
i innych obowiązków (zob. Mosjasz 4:27). Poniżej przedstawione są formy uczestnictwa:

• Indywidualnie
• Jako rodzina
• W grupie w ramach Stowarzyszenia Pomocy, Organizacji Młodych Kobiet lub Organizacji
Podstawowej (zob. Handbook 2: Administering the Church [2009], 9.4.2, 10.8, 11.5.2).
• W ramach organizacji sąsiedzkiej lub lokalnej
2. W jaki sposób siostry mogą uczestniczyć? Siostry są zachęcane, aby w duchu modlitwy
poszukiwały możliwości służby i rozważały współpracę z zaufaną społecznością lokalną, a
także organizacją pozarządową, działającą na rzecz wsparcia uchodźców. Więcej pomysłów
jest dostępnych na stronie internetowej: IWasAStranger.lds.org
3. W jaki sposób siostry mogą dzielić się swoimi doświadczeniami? Siostry mogą dzielić się
swoimi doświadczeniami, wysyłając e‑maile poprzez stronę internetową: IWasAStranger.lds.
org.
Pragniemy, aby wszyscy mieli na uwadze wieczne błogosławieństwa, jakie mogą spłynąć na każdego
poprzez posługę Chrystusową, gdy „gościnności nie [będą zapominać]; przez nią bowiem niektórzy,
nie wiedząc o tym, aniołów gościli” (List do Hebrajczyków 13:2).
Z poważaniem,

Generalna
Prezydent
Stowarzyszenia
Pomocy

Generalna
Prezydent
Organizacji
Młodych Kobiet
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