Kegiatan Antar-Iman untuk Keadilan dan perdamaian, Provinsi Patna, India

Perencanaan Jangka Panjang Provinsi kami, difasilitasi oleh Sr. Mary Sreeja, berlangsung pada
November 2019. Salah satu saran dari acara tersebut adalah agar kami mengambil jenis
kolaborasi yang relevan dalam upaya misioner kami. Kami menamakan program ini '' Inter –
Faith Engagement for Justice and Peace. ''
Proyek ini diresmikan oleh Sr. Mary Tessy, SND, Pemimpin Provinsi Maria Diangkat ke Surga.
Anggota tim inti adalah Ibu Ranjana Noumani, Ibu Tejrashi Mehrotra, Sr. Mary Shobana, Sr.
Mary Punita, dan Sr. Mary Jyotisha. Dalam pertemuan awal, Sr. Mary Tessy menggambarkan
kelompok tersebut sebagai '' Manav Bhav, '' yang berarti '' Cinta dan Belas Kasih untuk Umat
Manusia.
Logo Kami:

Satu Tuhan, satu Cinta, satu Dunia, satu Kemanusiaan
(Kami adalah saudara dan saudari, anak-anak Allah Bapa.)

Motto Kami: ‘’Satu Visi, satu Misi, satu Hati, satu Harapan’’
Visi Kami: Untuk membangun komunitas manusia yang inklusif di mana setiap orang yang
ada dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi martabatnya.
Misi Kami: Untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan dan yang terbelakang, terutama
mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di lingkungan dan masyarakat kita.
Harapan Kami: Untuk mendukung dan mendorong mereka mencapai kualitas hidup yang
lebih baik.
Siapakah kami? Kami adalah mosaik dari orang-orang yang berbeda keyakinan, keyakinan,
nilai, keyakinan, namun memiliki visi dan misi yang sama untuk membawa harapan bagi dunia.
Nilai inti kami adalah iman dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa; cinta persaudaraan;
keadilan dan perdamaian; kebebasan, kemerdekan, kesetaraan; rekonsiliasi dan
pengampunan; kejujuran, kepercayaan; tanpa kekerasan dan kelembutan; dan kesatuan
dalam keberagaman.
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Keterlibatan Kami: Cinta persaudaraan akan menemukan ekspresinya dalam pembentukan
dapur persaudaraan bagi keluarga yang hidup tanpa makan satu hari pun. Ini adalah awal dari
pelayanan utama kami yang sederhana bagi orang-orang yang menderita kelaparan.
Anggota kelompok memutuskan bahwa, sebagai bagian dari rencana tindakan kami, Suster
Mary Punita akan mengidentifikasi keluarga-keluarga yang layak dibantu; dan setiap anggota
tim dengan sangat murah hati secara sukarela mengambil tanggung jawab menyediakan
makanan di akhir pekan bagi keluarga-keluarga itu. Kami mempercayakan provinsi kami
kepada Tuhan yang pengasih dan pemurah, memohon berkat-Nya atas semua usaha kami.
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