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17 listopada 2019 roku

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

W swoim przeslaniu na Swiatowy Dzien Ubogich, ktory odb^dzie si^ 17 listopada 2019 roku,
Papiez Franciszek stwierdzil, ze: ..Warunkiem. jaki stawia Pan Jezus uczniom, aby stali si§
wiarygodnymi ewangelizatorami, jest koniecznosc rozsiewania widzialnych znakow nadziei.
Wszystkie wspoinoty chrzescijanskie i tych, ktorzy czuj^ potrzeb^ niesienia nadziei i pocieszenia
ubogim, prosz^ 0 zaangazowanie, aby ten Swiatowy Dzien mogt wzmocnic w wieiu ch^c konkretnej
wspotpracy, aby nikt nie czut si^ pozbawiony bliskosci i solidarno^ci".

Organizacje finansowane przez Katolick^ Kampani^ na Rzecz Rozwoju Czlowieka {Catholic
Campaign for Human Development - CCHD) wzywaj^ nas wszystkich do solidarnosci z tymi, ktorzy
znajduj^ si? na obrzezach spotecznych w swoich wtasnych wspolnotach i do dziaiania przeciwko
niesprawiedllwosci. DIa przyktadu, Koalicja na Rzecz Ratowania Naszych Osrodkow Zdrowia
Psychicznego dziata na rzecz zapewnienia wszystkim mieszkahcom Chicago, zwteszcza osobom 0
niskich dochodach i osobom nieposiadaj^cym wystarczaj^cego ubezpieczenia, dost^pu do
wtasciwych i niedrogich ustug z zakresu opieki zdrowia psychicznego. Od ponad dwoch dekad
jednoczy ona pacjentow, specjalistow, liderow wspoinoty wiary 1rezydentow i stara si?, aby centra
medyczne w Chicago pozostaty otwarte oraz, by w obliczu ci^gtych ci?c budzetowych, w peini
zapewnic im finansowanie. Od 2011 r. koalicja ta otworzyta trzy nowe samofinansuj^ce si? i
nadzorowane przez lokalne wsp6lnoty kliniki. Stuz^ one potrzebuj^cym w tych cz?sciach miasta,
ktore borykaj^ si? z ubostwem, przemoc^ i innymi traumatycznymi przezyciami.
Kiad^c nacisk na samopomoc, uczestnictwo i wspolprac? Katolicka Kampania na Rzecz
Rozwoju Czbwieka (CCHD) tworzy bezpieczne, zdrowe i stabiine wspoinoty pomocne wszystkim
naszym bliznim w ich rozwoju. Aby dowiedziec si? wi?cej 0 wpfywie CCHD na nasze wspoinoty lub
przekazac ofiar? przez Internet, prosimy odwiedzic stron? www.CCHDChicago.org.
Panstwa hojne wsparcie dorocznej kolekty CCHD, ktora b?dzie miata miejsce w sobot? 23
listopada i w niedziel? 24 listopada, jest podstawowym zrodtem finansowania przesz^o trzydziestu
organizacji powstafych dzi?ki oddolnym Inicjatywom zwalczaj^cym ubostwo i niesprawiedliwosc w
powlatach Cook i Lake. Modi? si?, aby rozwazyli Pahstwo zbzenie ofiary na rzecz CCHD podczas
drugiej kolekty i wcl^z rozsiewali widzialne znaki nadziei posrod tych, ktorzy znajduj^ si? na
obrzezach spotecznych ziemi chicagowskiej.
Z najlepszymi zyczeniami, pozostaj?
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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