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Протокол n. 3274	Рим, 1 жовтня 2020 р.


                              Всім Національним радам ФОС
Всім Міжнародним радникам ФОС
Всім Національним радам ФМ


Тема: Заклик до збору коштів для членів ФОС у Бейруті, які зазнали збитків унаслідок вибуху в серпні минулого року


Любі,

Я переконаний, ви вже знаєте, що Ліван переживає велику політичну та економічну кризу, яка поставила всю країну на коліна. Трагічна ситуація в країні значно погіршилась, коли 4 серпня в портовому районі Бейрута відбувся руйнівний вибух 2700 тонн нітрату амонію, наслідком якого стало до 200 смертей, понад 7000 поранених та знищення всього в радіусі 10 км. За підрахунками компетентних органів, 300 000 громадян Бейруту втратили свої будинки, які були пошкоджені чи повністю зруйновані. Серед них було декілька родин ФОС. 

Таким чином, на знак братерської солідарності, ми запрошуємо вас розглянути можливість надсилання внеску, який допоміг би нашим братам і сестрам відремонтувати свої будинки, відновити спокій і безпеку, яку може забезпечити лише власне помешкання. 

За попередньою оцінкою, для усунення збитків, яких зазнали постраждалі родини (з метою збереження приватності не розголошуємо їхніх імен) необхідно мінімум 70 000 євро. 

Переконавшись в однодушності намірів всіх членів Ордену, які в знак солідарності та братерства готові приєднатись до допомоги братам і сестрам, позбавленим одного з найважливіших благ для сім'ї – будинку, Президія МР ФОС пропонує збір коштів та гарантує його координацію та належне використання. Це буде здійснено через Національну раду ФОС Лівану. У зборі коштів передбачається залучення членів ФОС на всіх рівнях (національному, регіональному та місцевому). 

Щоб уникнути перевантаження Національного скарбника Лівану, ми запрошуємо всіх надсилати пожертви на поточний рахунок МР ФОС із приміткою «ПІДТРИМКА СПІЛЬНОТИ ФОС в БЕЙРУТІ». Потім Секретаріат МР ФОС надішле отримані кошти до ФОС Лівану двома платіжками: перша буде здійснена наприкінці жовтня 2020 року для нагальних потреб, а другий - наприкінці грудня 2020 року. 
Надаємо банківські реквізити: 
Для внесків в євро (банківський переказ) Отримувач: Ordine Francescano Secolare
Via Vittorio Putti 4 00152 Roma – Italia
IBAN: IT09M0306909606100000010743
BIC/Swift Code : BCITITMM


Для внесків в доларах (банківський переказ)
Отримувач: Ordine Francescano Secolare
Via Vittorio Putti 4 00152 Roma – Italia
IBAN: VA47001000000023877002
BIC/Swift Code: IOPRVAVX або IOPRVAVXXXX

Можна також зробити внески у євро через сайт HYPERLINK "http://www.ciofs.info.org/" www.ciofs.info.org, натиснувши на «Пожертвувати/оплатити» і виконавши подальші інструкції.

Дякуючи вам тепер від імені наших братів і сестер, котрі завдяки вашій щедрості побачать, як їхній біль пом'якшиться, і ще більше відчують себе частиною великої родини ФОС, я вітаю вас словами нашого отця святого Франциска:

Нехай Господь обдарує вас Своїм миром! 
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Тібор Каузер, OFS
Генеральний міністр
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