Па така, собата посветена за игри за постарите
стана сала за деца, каде можат да пишуваат и
играат, со едно мало катче за да се променат
новороденчињата и да им се олесни на мајките или
се трансформира во училници за учење на
италијанскиот јазик.
Не беше мојот избор, напротив потребата да не го
свртам лицето на другата страна. Благодарејќи на
мигрантите запознав многу личности и здруженија
кои ме подржуваат и ми помагаат да одам напред.
Ако би морала да почнам одново, би направила се
одново. Најважната работа за мене е да ДАРУВАМ!”
Делиа / Италија

4
Да го Слушаме Гласот во Нас
Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот Мој и ја
отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него, и тој со
Мене, (От 3, 20).
Ова Слово на Животот нѐ повикува да прифатиме еден неочекуван
гостин. Исус се претставува секој ден со различни „облеки„:
со секојдневните страдања, тежината на сопствената
доследност, предизвиците за важните животни избори, но над се
со лицето на братот и сестрата кои ги среќаваме на улица.
Да ја замолкнеме бучавата во нас е еден услов за да се препознае
и слушне Неговиот глас, Неговиот Дух, единствен кој е способен да нѐ
ослободи од нашите стравови и да нѐ направи да ги отвориме
вратите на нашето срце.
Една Љубов која Расте
„Треба да замолкнеме сѐ она што е во нас за да го откриеме гласот на
Духот.
И треба да се извлече овој глас, како што се извлекува дијамант од
калта: прочистувајќи го, ставајќи го на виделина и донирајќи го во
право време, затоа што е Љубов, а Љубовта се дарува: е како Огнот
на кој се додава слама или слично и гори инаку се гаси.
Љубовта треба да расте во нас и да се прелева”
Кјара Лубик
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Во заемната љубов типична за Евангелието дури и
христијание можат да бидат, како Него и со Него, сведоци
на ова присуство на Бог во настаните од минатото, и во
нашите денови.
Прилагодувањето доверено на Центарот на Млади за
ЕдинствоНашите Искуства:

Во приливот на мигранти на место со граници, постојат оние
кои чувствуваат како некој чука на сопствената порта. Така
раскажува Делиа: „Една топло неделно попладне, видов
седнати на тротоарот пред мојот бар многу мајки со нивните
деца кои плачеа од глад.
Ги поканив да влезат објаснувајќи им дека би им дала на
децата бесплатно да јадат .
Мајките се срамеа бидејќи немаа пари, но јас инсистирав и
прифатија.
Од тоа настана еден гонг и денес стана бар на мигрантите,
најголем дел муслимани. Многу ме нарекуваат „Мама
Африка”.
Моите поранешни клиенти, полека полека се изгубија.
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