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«Любити когось означає сказати йому: «Ти не помреш!»
Любити когось у Христі означає дати йому повне воскресіння».

Подяка
Перед тим, як перейти до вираження нашої щирої подяки за вашу участь у акції Вікентійський
пряник у 2017 році, з якої кошти були передані на утримання Спільноти, ми хотіли б коротко описати
саме “Спільноту в Діалозі”.
“Спільнота в Діалозі” – це передусім програма, спрямована на здобуття нового повноцінного
життя для людей, котрі опинились на дні та на узбіччі суспільства через різні види залежностей:
наркоманію, алкоголізм, ігроманію, медикаментозну залежність та ін.
Під час програми реабілітації, яка триває два роки, учасники не тільки вчаться тверезо
відповідати на щоденні виклики, але передусім вчаться ставати зрілими і відповідальними особами,
щоб знову могти повернутись до нормального життя. Кожен реабілітант має можливість бачити своє
відродження через відповідальність, яку доручає йому спільнота. реабілітант стає членом спільноти.
Кожен член спільноти за щось відповідає: починаючи від домашніх квітів, дзвінка, тварин, кухні і аж
до відповідальності за інших людей. Тому в “Спільноті” не має обслуговуючого персоналу і всі
обов'язки для щоденного функціонування Центрів виконують самі реабілітанти. Це - прибирання,
ведення господарства, догляд за домашніми тварини, поточний ремонт та ін. Реабілітація “огортає”
особу цілком – її фізичний стан, емоційний стан, раціональний стан та духовний стан. На цьому
шляху відродження учасників програми ведуть і супроводжують отці Місіонери, сестри Дочки
Милосердя, волонтери, лікарі та психологи.
“Спільнота в Діалозі” була заснована в грудні 2012 року, під Одесою в с. Булдинка, спочатку для
чоловіків. Від початку праці Центру, виявлено невідкладну потребу реабілітації і для жінок, які
потрапили в залежності. Дякуючи Богу у 2014 році був побудований і відкритий Центр “Спільнота в
Діалозі” і для жінок з дітьми в с. Візирка Одеської обл. У вересні 2017 року в с. Федорівка, Київська
обл., завдяки благодійникам, відкрито реабілітаційний Центр для чоловіків.
За час існування “Спільноти в Діалозі” в Україні 143 особи приходили і пробували боротись із своїми
залежностями, щоб змінити своє життя. Кількість людей, які проходять програму в цьому році – 21
особа.

Всі кошти, потрібні на реабілітацію, лікування, проживання та утримання “Спільноти в Діалозі” ми
отримуємо від благодійників.
Дякуючи акції “Вікентійський пряник” в Україні, що відбулась восени 2017 р., отримані пожертви
пішли на утримання “Спільноти в Діалозі” (продукти харчування та ліки протягом жовтня-грудня
2017 р.)
Від щирого серця, передусім від всіх тих, які в “Спільноті в Діалозі” мають можливість знову
воскреснути до життя, життя в тверезості та гідності дітей Божих; від імені їхніх родин та дітей, у
яких знову появилась надія; від імені всіх священиків і сестер, які щодня йдуть поруч із залежними
до їх повного одужання та преображення висловлюємо всім добродіям свою смиренну подяку, за
вашу допомогу, яку ви виразили через свої пожертвування за Вікентійський пряник. Нехай добрий
Бог Отець наповнить вас своїм щедрим благословення та благодаттю за те, що ви проявили надію і
віру в тих, від кого вже всі відмовились та перестали вірити. Ви, так як Ісус Христос, але у свій спосіб,
спричинились до визволення людей від різних сучасних поневолень!
Щонеділі під час Служби Божої реабілітанти завжди моляться всією Спільнотою за всіх наших
добродіїв!

