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Czerwiec 2018 r.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
W czasie weekendu 9-10 czerwca będzie miała miejsce specjalna kolekta na rzecz
emerytowanych kapłanów naszej archidiecezji. Będzie to dla nas okazja, by wesprzeć tych
wartościowych ludzi i okazać im naszą wdzięczność za wszystko, co dla nas zrobili i co nadal czynią.
Aktualnie w naszej archidiecezji jest 227 emerytowanych księży. Przez cały czas, kiedy pełnili
swoją posługę duszpasterską byli dla nas pasterzami i przyjaciółmi, celebrowali sakrament małżeństwa,
pocieszali nas, gdy odchodziły bliskie nam osoby oraz podnosili nas na duchu, gdy doznawaliśmy
niepowodzeń. Ci, którzy fizycznie czują się dobrze, wciąż wspaniałomyślnie oferują swoją pomoc w
naszych parafiach. Większość naszych parafii korzysta z ich posługi podczas odprawiania codziennych i
niedzielnych Mszy świętych, sprawowania sakramentów, ślubów, pogrzebów, sakramentu pojednania
oraz z ich zaangażowania w wiele innych pożytecznych dzieł naszego Kościoła. Bez ich pomocy, nasze
wspólnoty byłyby dużo słabsze.
Podobnie jak my potrzebujemy pomocy naszych emerytowanych księży, tak i oni liczą na nasze
wsparcie. Fundusz Emerytalny i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Księży (The Priests’ Retirement
and Mutual Aid Association - PRMAA) dba o zabezpieczanie ich potrzeb. PRMAA zarządza opieką
zdrowotną emerytowanych kapłanów, lekami na receptę, opieką domową i w wyspecjalizowanych
placówkach oraz ponosi koszty związane z tymi działaniami.
Czerwcowa kolekta jest czymś innym niż kolekta grudniowa na rzecz osób konsekrowanych,
która w całości przeznaczona jest na potrzeby zakonników, braci zakonnych i zakonnic. Obecna kolekta
ma swój określony cel – pomoc i wsparcie naszych emerytowanych kapłanów Archidiecezji Chicago,
których nie obejmuje żadna inna doroczna kolekta.
Oni na to zasłużyli.
Proszę, dołączcie do mnie, by okazać wdzięczność tym kapłanom za lata ich wytężonej pracy
duszpasterskiej, a także wdzięczność za kontynuację tej pracy na emeryturze. Proszę o modlitwę za
kapłanów, którzy już odeszli do wieczności. Proszę również o modlitwę w intencji nowych powołań do
kapłaństwa.
Na końcu, pragnę wyrazić wdzięczność i podziękowanie za niezwykłą szczodrość, jaką
okazaliście w ubiegłym roku podczas takiej samej kolekty. Wasza dobroć pozwoliła nam skutecznie
działać na rzecz tych wspaniałych kapłanów, którzy w przeszłości służyli nam z oddaniem. Bóg zapłać.
Szczerz oddany Wam w Chrystusie,

Arcybiskup Chicago

