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Drodzy bracia i siostry!
To naturalne, że czujemy się przytłoczeni potrzebami wokół nas. Pomimo
dobrobytu, jakim cieszy się społeczeństwo kanadyjskie, mamy wrażenie, że problemy
wokół nas ciągle rosną: epidemia zdrowia psychicznego, rozpad rodzin i ogromny brak
przystępnych cenowo mieszkań. Jak postrzegać te wyzwania z perspektywy
chrześcijańskiej nadziei?
Staram się pamiętać, że te wszystkie problemy nie są dla nas nowe. Jeden z
moich poprzedników, Biskup de Charbonnel, służył wiernym w czasach, gdy większość
dzisiejszych form wsparcia społecznego nie istniała. Potrzebując pomocy w zaspokojeniu
potrzeb ubogich w szybko rozwijającej się diecezji, poprosił Biskupa Filadelfii o przysłanie
do Toronto czterech sióstr zakonnych ze Zgromadzenia św. Józefa, w tym Matki Delphine
Fontbonne.
W przeciągu nieco ponad czterech lat Matka Delphine założyła szkoły, nowy
sierociniec i dom macierzysty, równocześnie przyciągając dziesiątki nowych sióstr, które
dołączyły do jej misji. Zaplanowała także Dom Opatrzności, który miał pomieścić setki
biednych seniorów, chorych i nowych imigrantów. Nie dożyła jednak jego ukończenia,
gdyż zachorowała na tyfus i zmarła młodo w wieku 42 lat.
Wierzę, że wstawia się dzisiaj za nami, inspirując innych do pójścia w jej
ślady. Ty też możesz pójść za jej przykładem! Dziś ShareLife to sposób, w jaki wyciągamy
ręce Chrystusa w stronę potrzebujących. Dzięki wiernej hojności ludzi takich jak Ty,
agencje ShareLife wciąż służą biednym i bezbronnym wśród nas.
Twoje wsparcie dla ShareLife finansuje 43 organizacje, które pomagają
rodzinom w kryzysie, osobom specjalnej troski, osobom starszym, dzieciom i młodzieży
oraz imigrantom i uchodźcom. Jedną z takich agencji jest Cardinal Ambrozic House of
Providence, czyli dom opieki długoterminowej, który zaspokaja fizyczne, emocjonalne i
duchowe potrzeby mieszkańców - tak jak pierwotnie Dom Opatrzności (House of
Providence).
Potrzeby naszych braci i sióstr w Chrystusie są większe niż kiedykolwiek
wcześniej. Aby agencje mogły kontynuować swoją istotną pracę, ważne jest, abyśmy
osiągnęli cel tegorocznej kampanii parafialnej w kwocie $13,8 miliona dolarów.

Realizując ten cel, nasze agencje będą nadal:
•
•
•
•
•

oferować poradnictwo dla osób borykających się z problemami zdrowia
psychicznego
pomagać ofiarom przemocy domowej
upewnić się, że osoby starsze żyjące samotnie nie będą pozbawione opieki
dostarczać żywność dzieciom w krajach rozwijających się
formować kapłanów i diakonów, którzy w przyszłości będą służyć w
naszych parafiach

Wspierając te osoby i rzesze innych, kontynuujemy dziedzictwo heroicznej
służby Matki Delphine.
Możemy osiągnąć nasz cel, ale tylko z Państwa pomocą. Wejdźcie w szeregi
dzisiejszych bohaterów, składając ofiarę na ShareLife. Świadomi łask i błogosławieństw
jakich doznajecie, dołączcie do mnie, przekazując na ShareLife tyle na ile Was stać.
Matko Delphine, módl się za nami, abyśmy idąc za twoim przykładem życia
Ewangelią, wspierali potrzebujących.
Szczęść Boże,
Thomas Collins
Arcybiskup Toronto
P.S. W zeszłym roku Państwa hojność wpłynęła na życie ponad 140,000 ludzi wokół nas i
niezliczoną rzeszę innych na całym świecie. Dziękuję za pomoc tak wielu ludziom w
doświadczeniu Bożej miłości i współczucia.

