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9 czerwca 2019 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
W centrum naszej wiary znajduje się przekonanie, że Bóg nas kocha i wzywa nas do
wzajemnej miłości. Bóg daje nam znak swojej miłości i bycia zakochanym w nas, a czyni to
przez kapłanów, którzy służą, jako nasi duchowi ojcowie. To oni przewodniczą naszym
parafiom. Wspierają nas i są dla nas podporą w momentach, kiedy potrzebujemy pomocy. Tak
często, nie myśląc o sobie, służą wielkodusznie ludziom powierzonym ich opiece. Podczas
bieżącego weekendu mamy okazję wyrazić naszą wdzięczność za ten dar, który otrzymaliśmy.
Możemy to zrobić podczas specjalnej kolekty. Zostanie ona zebrana i przeznaczona na
wsparcie kapłanów, którzy podtrzymują nas przez całe nasze życie. Kolekta jest przeznaczona
zarówno dla naszych aktywnych, jak i emerytowanych kapłanów i zostanie przekazana na rzecz
Funduszu Emerytalnego i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Księży (Priests' Retirement
and Mutual Aid Association - PRMAA).
PRMAA wspiera 500 aktywnych i 225 emerytowanych księży diecezjalnych Archidiecezji
Chicago. PRMAA zaspokaja potrzeby zdrowotne naszych aktywnych kapłanów, a także
potrzeby medyczne i mieszkaniowe naszych emerytowanych księży. Jest to jedyna kolekta,
która wspiera kapłanów Archidiecezji Chicago. Jest ona czymś odrębnym i różni się od innych
inicjatyw przeprowadzanych na potrzeby zakonników, braci zakonnych i zakonnic.
Aktywni kapłani archidiecezji pełnią posługę w powiatach Cook i Lake głosząc Słowo
Boże, sprawując sakramenty i udzielając pasterskiej opieki naszym wspólnotom wiary. Wielu
emerytowanych księży nadal, na swój sposób, pełni posługę wspólnotom, jak również są oni
niezbędnym potencjałem w naszych wspólnotach. Od zdrowia i ogólnej sprawności wszystkich
naszych kapłanów zależy to, czy będą oni w stanie pełnić dla nas swoją posługę i czy będą
pomagali w naszym wzroście duchowym.
Proszę, dołączcie do mnie w złożeniu hojnej ofiary podczas drugiej kolekty zbieranej
tego weekendu na rzecz wsparcia naszych księży. Niech będzie to znak naszej wdzięczności
dla nich i dla naszego Pana za ich posługę kapłańską, z której wszyscy korzystamy.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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