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Sebagai Dehonian, kami terus melihat rasa sakit, pengasingan, dan penderitaan saudara dan saudari
migran kita serta anak-anak mereka. Perjuangan mereka diperparah oleh pandemi COVID 19 dan ku-
rangnya kebijakan imigrasi yang komprehensif dan penuh welas asih di Amerika Serikat dan Kanada.

Dalam Pesan 27 September untuk Hari Migran dan Perlindungan Sedunia ke 106, Paus Fransiskus
menulis, “ini bukanlah waktu untuk melupakan. Krisis yang kita hadapi seharusnya tidak membuat kita
melupakan banyak krisis lain yang membawa penderitaan bagi begitu banyak orang “sebuah tragedi
yang sering tak terlihat bahwa krisis global yang disebabkan oleh pandemi semakin parah.”

Menyaksikan hal ini telah membuat kami, Komisi Migrasi Amerika Utara dari Imam-Imam Hati Kudus
Yesus, bertanya pada diri sendiri bagaimana cara  menanggapi persoalan ini. Salah satu cara yang kami
pilih adalah dengan menawarkan brosur "Memulihkan Martabat Manusia" ini untuk mendorong kita
semua, seperti yang ditulis Paus Fransiskus, “menyambut, melindungi, mempromosikan dan menginte-
grasikan secara internal mereka yang tak memiliki tempat.”

Anda akan melihat bahwa brosur ini mengikuti proses "Lihat, Dalami, Bertindak", yang umum dalam
Ajaran Sosial Gereja Katolik (ASG) dan dalam tradisi Dehonian sendiri. Brosur ini telah diterjemahkan ke
dalam aneka bahasa dari umat yang kami layani di Amerika Utara untuk memfasilitasi agar brosur ini
dibagikan juga pada orang-orang yang kami layani.

Kami mengundang Anda untuk membaca brosur ini, meluangkan waktu mendalaminya, membagikan-
nya dengan orang-orang yang Anda layani, mempostingnya di halaman web Anda, di buletin Anda, di
majalah Anda, serta membuatnya tersedia dan dapat diakses oleh semua orang.

Dengan begabung dalam usaha bersama ini, kita dapat membantu menciptakan perbedaan yang lebih
baik dalam memulihkan martabat manusia!
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ENGLISH      FRENCH     INDONESIAN     

PORTUGUESE     SPANISH     VIETNAMESE

Klik pada tautan berikut untuk mengunduh brosur ini

http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/ENGLISH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/FRENCH-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/INDONESIAN-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/PORTUGUESE-brochure-Sept9.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/SPANISH-brochure-Sept21.pdf
http://dehoniansusa.org/wp-content/uploads/2020/09/VIETNAMESE-brochure-Sept9.pdf

