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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
W swoim przesłaniu na Światowy Dzień Ubogich, który odbędzie się 18 listopada 2018 roku,
Papież Franciszek stwierdził, że musimy zjednoczyć się, aby usłyszeć płacz ubogich, odpowiedzieć na
ich wołanie i wznieść nasze serca w kierunku osób znajdujących się na obrzeżach społecznych. Papież
podkreślił, że „jesteśmy dłużnikami ubogich, gdyż w rękach wyciągniętych do drugich może zrealizować
się zbawcze spotkanie, które umacnia naszą wiarę, urzeczywistnia naszą miłość i umożliwia nadzieję w
kroczeniu drogą do Pana, który przychodzi”.
Organizacje finansowane przez Katolicką Kampanię na Rzecz Rozwoju Człowieka (Catholic
Campaign for Human Development - CCHD) w odpowiadaniu na wołanie osób z obrzeży społecznych
kierują nimi, aby nabrali serca, podnieśli się i działali przeciwko niesprawiedliwości w swoim własnym
imieniu oraz w imieniu swoich rodzin i wspólnot, do których należą.
Jedną z takich organizacji jest Chicago Housing Initiative. Dzięki wsparciu z dotacji CCHD,
Chicago Housing Initiative może pracować bezpośrednio z rodzinami, które doświadczają niestabilności
mieszkaniowej lub bezdomności. Organizacja pomaga stworzyć uczciwe, integracyjne i skuteczne
przepisy odnośnie do polityki mieszkaniowej i zagospodarowania przestrzennego w Chicago. To z kolei
służy rozwiązaniu problemu niedrogich mieszkań dostępnych dla osób i rodzin o niskich dochodach.
Kładąc nacisk na samopomoc, uczestnictwo i współpracę, holistyczne podejście Katolickiej
Kampanii na Rzecz Rozwoju Człowieka promuje ludzką godność i silniejsze, bardziej aktywne
ekonomicznie społeczności. Aby dowiedzieć się więcej o wpływie CCHD na nasze wspólnoty lub
przekazać ofiarę przez Internet, prosimy odwiedzić stronę www.CCHDChicago.org.
Państwa hojne wsparcie dorocznej kolekty CCHD, która będzie miała miejsce w sobotę 17
listopada i w niedzielę 18 listopada, jest podstawowym źródłem finansowania przeszło dwudziestu
organizacji zwalczających ubóstwo i niesprawiedliwość w powiatach Cook i Lake. Modlę się, abyśmy
rozważyli złożenie ofiary na rzecz CCHD podczas drugiej kolekty i wyciągnęli nasze pomocne dłonie do
tych, którzy znajdują się na obrzeżach społecznych. Pozostając z najlepszymi życzeniami,

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Arcybiskup Chicago

