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Drodzy Bracia i Siostry! 
 

Kiedy Jezus udał się na modlitwę do ogrodu zwanego Getsemani, 
powiedział do uczniów: „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.” To proste polecenie, zapisane w 
Ewangelii św. Mateusza, oddaje wiele z tego, co znaczy być uczniem. Pokazuje również, w 
jaki sposób Ty i ja jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na istniejące wokół nas cierpienie, 
które tak bardzo doskwiera od samego początku pandemii. 

 
Kiedy osoba w potrzebie dzwoni do jednej z ponad 40 agencji 

finansowanych przez ShareLife, pierwsza rzecz, jaką chce wiedzieć to: „Czy ktoś się o 
mnie zatroszczy?” Oprócz konkretnej pomocy, jakiej szuka, chce wiedzieć, że nie jest sama 
- że komuś na niej zależy. 

 
Sharon Mayne Devine, dyrektorka Catholic Family Services w rejonie Peel-

Dufferin, mówi, że słowa Jezusa wypowiedziane w ogrodzie do uczniów są mottem 
przewodnim w jej agencji. Sytuacja jej klientów, np. ofiar przemocy domowej, jest trudna 
do zniesienia, ale Sharon robi wszystko, by „nie zasnąć” w tym konkretnym momencie. 
„Kiedy ludzie czują się zauważeni, odzyskują nadzieję i wierzą, że są w stanie żyć dalej.” 

 
Czy Ty również nie zaśniesz? Podczas trwania pandemii, myślenie o 

potrzebujących może nas męczyć. Jednak nasze agencje społeczne działające na linii frontu 
nie są w stanie funkcjonować bez Twojej pomocy. Twoje wsparcie sprawia, że: 

 
• starsza, samotna kobieta, która obawia się Covid-19, może być pewna, że 

ktoś się nią zainteresuje i raz w tygodniu zrobi zakupy spożywcze; 
 

• głuchonieme dziecko, którego rodzina nie zna języka migowego, może mieć 
kontakt z innymi niesłyszącymi dziećmi, a tym samym nie czuje się 
odizolowane od rówieśników; 
 

• młody człowiek zmagający się z nałogami, mimo pandemii ma dostęp do 
programu odwykowego, który uratuje mu życie. 

 
To tylko kilka przykładów tego, jak Twoje wsparcie finansowe poprawia 

życie tysięcy ludzi w namacalny sposób. Ponieważ pandemia nadal najbardziej dotyka 
ludzi biednych i zmarginalizowanych, ich potrzeby są większe niż kiedykolwiek. 



Najsłabsi członkowie naszej społeczności polegają na Tobie i na mnie w 
zakresie stałego dostępu do opieki, której tak bardzo potrzebują. Dlatego tak ważne jest, 
abyśmy osiągnęli cel kampanii parafialnej, który w tym roku wyznaczona jest na 13,8 
miliona dolarów. Jesteśmy w stanie to zrobić, ale tylko wtedy, gdy każdy z nas dołoży 
swoją cegiełkę. 
 

Jako uczniowie Chrystusa „pozostajemy tu i czuwamy” z Nim, gdy dajemy 
świadectwo potrzebującym, w których On sam jest obecny. Dołącz do mnie i odpowiedz 
„tak” na Jego wezwanie, wspierając kampanię ShareLife najlepiej jak tylko potrafisz. 
 
 

Szczęść Boże, 
 
 

Thomas Collins 
Arcybiskup Toronto 

 
 
PS. Papież Franciszek mówi: „Żyć miłosiernie oznacza nie dbać o własne interesy, ale 
dźwigać ciężary najsłabszych i najbiedniejszych spośród nas.” Dziękuję za Twoją troskę o 
potrzebujących. 


