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Drodzy Bracia i Siostry! 
 

Niewątpliwie znana jest Wam przypowieść o Dobrym Samarytaninie, w której mężczyzna 
podróżujący z Jerozolimy do Jerycha zostaje zaatakowany przez rabusiów, odarty z szat i 
pozostawiony na pastwę losu. Dwie pierwsze osoby, które go napotykają, omijają go szerokim 
łukiem. Nie chcą podejść zbyt blisko. 
 

Przypowieść ta rzuca nam wyzwanie: jeśli brat lub siostra zwrócą się o pomoc, czy 
potraktujemy ich jak bliźnich, czy będziemy trzymać ich na dystans? Jestem wdzięczny, że podobnie 
jak Dobry Samarytanin, postanowiliście wyciągnąć pomocną dłoń. Od początku trwania pandemii 
wyraźnie widać, że w całej archidiecezji parafianie tacy jak Wy wspierają heroicznie biednych i 
zepchniętych na margines życia. Robią to poprzez inicjatywę ShareLife. 
 

W dzisiejszych czasach taką osobą na ulicy jest ofiara przemocy domowej desperacko 
szukająca bezpieczeństwa. Jest nią student walczącą z depresją, jak zresztą wielu młodych ludzi 
zmagających się z samotnością i niepewną przyszłością. Jest nią starsza kobieta, mieszkająca 
samotnie, narażona na zapomnienie przez społeczeństwo. Co stałoby się z tymi ludźmi bez Dobrego 
Samarytanina – bez Was? 
 

To tylko kilka przykładów osób, którym pomagacie każdego roku poprzez ShareLife. Wasza 
ofiara na ShareLife zapewnia, że każda osoba otrzyma opiekę, jakiej potrzebuje, niezależnie od tego, 
czy jest to opieka psychiatryczna, pożywny posiłek, czy pomoc w znalezieniu mieszkania socjalnego 
bądź zatrudnienia. Wasza życzliwość wobec innych odgrywa tutaj ważną rolę. 

 
Bez Was pomoc i wsparcie, które otrzymują od agencji finansowanych przez ShareLife, nie 

byłyby możliwe. Dlatego tak ważne jest, abyśmy osiągnęli cel Kampanii Parafialnych, który w tym 
roku wynosi 13,8 miliona dolarów. I dlatego jako Wasz arcybiskup i brat w Chrystusie proszę o 
Waszą pomocną dłoń. 

 
Proszę, dołączcie do mnie i złóżcie dziś wielkopostną ofiarę na ShareLife. Wasz uczynek 

miłosierdzia wpłynie namacalnie na życie bliźniego w potrzebie, jednocześnie pomagając 
odbudować prężność Waszego środowiska. Dziękuję, że tak jak Dobry Samarytanin, 
zdecydowaliście się powiedzieć ‘tak’, okazując współczucie i hojność. 
 

Szczęść Boże. 
 
 

Thomas Collins 
Arcybiskup Toronto 

 
PS Wasz dar na ShareLife wspiera katolickie agencje, które podtrzymują naszą wiarę i wartości, 
jednocześnie zapewniając, że maksymalna kwota zostanie przeznaczona na pomoc tym, którym 
służą. Dziękuję, że “żyjecie Ewangelią!” 


