
 

 

 

 

Września 2020 r., 

 

Drodzy bracia i siostry! 

 

Na początku 2020 roku, kto z nas się domyślał na jakie próby będziemy wystawieni? Wiedzcie 

Państwo, że przez cały ten czas modliłem się za Was i Waszych bliskich. 

 

Wiele aspektów życia sprzed COVID-u powraca, jak na przykład ponowne otwarcie naszych 

parafii, ale musimy pamiętać, że wielu ludzi nadal cierpi. 

 

Agencje finansowane przez ShareLife pomagają tysiącom ludzi od samego początku pandemii. 

Szybko dostosowano swoje programy pod kątem bezpieczeństwa i zmieniających się potrzeb ludzi, 

którym pomagają. 

 

Państwa składka na ShareLife stanowi znaczną część dochodów naszych agencji. Ważne jest dla 

mnie, aby ci, którzy korzystają z naszych agencji nie zostali odrzuceni z powodu braku funduszy. 

 

Oto tylko kilka przykładów programów zmieniających życie, a wymagających naszego 

wsparcia: 

 

• Catholic Family Services oferowały porady przez telefon i wideo osobom słabym 

psychicznie, często borykającym się z utratą pracy, rozpadem rodziny i uzależnienieniami; 

• LA Center of Active Living oraz ich partnerzy dostarczyli 3,000 posiłków tygodniowo 

osobom starszym wymagającym szczególnej troski, jak również prowadzili z nimi rozmowy 

telefoniczne; 

• Agencje dla młodych matek rozprowadziły setki paczek z pieluchami i mlekiem w proszku, 

jednocześnie organizując zajęcia dla rodziców przez Internet i pomagając im zdalnie 

kontynuować naukę w szkole średniej. 

 



W tym roku kontynuujemy Kampanię Parafialną jesienią, kiedy to będziemy organizować 

niedzielne zbiórki na ShareLife. Na początku sierpnia osiągnęliśmy 59% naszego zamierzonego celu w 

wysokości 13,8 miliona dolarów. Jeśli każdy z nas zrobi co może, wspólnie osiągniemy cel i sprawimy, 

że osoby, którym nasze agencje pomagają nie zostaną bez opieki. 

 

Proszę, dołączcie Państwo do mnie i złóżcie dziś ofiarę na ShareLife. Jeśli jeszcze tego nie 

zrobiliście, zastanówcie się nad podwyższeniem swojej zwykłej składki. Tym, którzy już mają swój 

udział w kampanii ShareLife jestem ogromnie wdzięczny! 

 

Możemy pomóc złagodzić cierpienie tych, których życie zostało wywrócone do góry nogami 

przez pandemię. Powiedzmy ‘tak’ wezwaniu Jezusa, aby żyć Ewangelią wspierając potrzebujących. 

 

Szczęść Boże, 

 

 

Kardynał Thomas Collins 

Arcybiskup Toronto 


