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Drodzy Przyjaciele w Chrystusie,
Podczas weekendu, w dniach 10 i 11 czerwca 2017 roku będzie miała miejsce specjalna
kolekta na rzecz Księży Emerytów Archidiecezji Chicago.
W maju 2016 roku udzieliłem święceń kapłańskich pięciu mężczyznom. W maju bieżącego
roku wyświęciłem kolejnych pięciu. Pod koniec czerwca 2016 roku trzynastu księży odeszło na
emeryturę. Pod koniec czerwca tego roku, kolejnych dwudziestu księży przejdzie na emeryturę.
Łącznie, od tego momentu będziemy mieli 230 księży emerytów. Oznacza to, że blisko 30 %
naszych duchownych osiągnie status emeryta. 35 naszych księży emerytów albo przebywa w
domach opieki, albo otrzymuje domową opiekę zdrowotną. Jestem ogromnie wdzięczny naszym
księżom emerytom, którzy są w stanie kontynuować swoją służbę kapłańską w naszych parafiach.
Jestem świadomy, że wiele parafii liczy na ich posługę w odprawianiu codziennych i niedzielnych
Mszy św., w udzielaniu sakramentu bierzmowania, małżeństwa, w przewodniczeniu pogrzebom i ich
uczestniczeniu w innych, niezliczonych dobrych inicjatywach Kościoła. Bez pomocy naszych księży
emerytów wiele parafii musiałoby zredukować liczbę Mszy św. odprawianych regularnie i ograniczyć
inne posługi sakramentalne.
Nasi księża emeryci liczą na Waszą pomoc. Fundusz Emerytalny i Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych Księży (The Priests’ Retirement and Mutual Aid Association - PRMAA)
dba o zabezpieczanie ich potrzeb. Jak sami dobrze wiecie, wciąż wzrastają koszty opieki
zdrowotnej, leków na receptę i utrzymania domów opieki zdrowotnej. Specjalna kolekta czerwcowa
jest czymś innym niż kolekta grudniowa na rzecz osób konsekrowanych. Emerytowani księża
diecezjalni nie korzystają z funduszy zebranych podczas tamtej zbiórki. Dlatego właśnie proszę Was
o wsparcie księży emerytów w ramach niniejszej kolekty na rzecz Funduszu Księży Emerytów
Archidiecezji Chicago.
Pisząc ten list, pragnę skorzystać z okazji, aby przekazać Wam moją płynącą z serca
wdzięczność za Waszą posługę i oddanie okazywane naszym księżom emerytom. Chcę również
pamiętać o wszystkich wiernych księżach, którzy odeszli już po swą wieczną nagrodę i także ich
powierzyć Waszym modlitwom.
Pragnę, abyście wiedzieli o mojej wdzięczności za Waszą najłaskawszą hojność okazaną
podczas tej kolekty w ubiegłym roku. Proszę Was o taką samą hojność również w bieżącym roku.
Wasze ofiary, modlitwy i życzliwe słowa są wyrazem uznania dla naszych emerytowanych księży i
dla dobra, którego dokonali w swej służbie wiernym naszej archidiecezji.
Z najlepszymi życzeniami pozostaję,
Szczerz oddany Wam w Chrystusie,
Kardynał Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago

