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Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
W orędziu na VI Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty wzywa nas do odnowienia naszego
zaangażowania w działalność na rzecz przerwania kręgu ubóstwa: „Wobec ubogich nie uprawia się
retoryki, ale zakasuje się rękawy i realizuje się wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie, które
nie może być scedowane na innych". Jako naśladowcy Chrystusa, nie możemy zrzucać na innych
odpowiedzialności za naszą aktywną troskę o osoby z obrzeży życia społeczenego. Przeciwnie,
osobiste wezwanie do wzmocnienia głosu, który pozostaje niesłyszany, jest w sposób wyjątkowy
wpisane w nasze serca.
Przez ostatnie pięćdziesiąt lat od rozpoczęcia kampanii CCHD, organizacje finansowane
przez Katolicką Kampanię na rzecz Rozwoju Człowieka prowadzą nas w wypełnianiu wezwania
do solidarności z tymi, którzy zostali zepchnięci na obrzeża swoich wspólnot i do działania
przeciwko niesprawiedliwości. ChiFresh Kitchen, spółdzielnia pracownicza należąca do byłych
więźniów z Chicago, jest jednym z wielu beneficjentów dotacji CCHD. Celem ChiFresh jest
stworzenie bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrze prosperującego środowiska pracy dla jej
pracowników-właścicieli. Spółdzielnia dba również o to, aby poprawić stan zdrowia swojej
społeczności, oferując indywidualnie pakowane posiłki dla szkół, grup społecznych i agencji
rządowych.
Archidiecezja Chicago jest dumna z tego, że korzenie CCHD zostały zapuszczone tutaj w
Chicago, pod przewodnictwem biskupa Michaela Dempsey'a w latach, kiedy był proboszczem parafii
Matki Bożej z Lourdes w zachodniej części Chicago. Kładąc nacisk na upodmiotowienie,
uczestnictwo i solidarność, CCHD kontynuuje inicjatywy biskupa Dempsey'a, niestrudzone
społeczności w czasie ciągłych przeciwności i zmagań. Aby dowiedzieć się więcej o wpływie CCHD
lub przekazać darowiznę online, prosimy odwiedzić stronę www.CCHDChicago.org.
Prosimy o rozważenie złożenia hojnej ofiary na rzecz CCHD podczas drugiej kolekty w
dniach 19 i 20 listopada. Wspólnie musimy wciąż zasiewać ziarna nadziei wśród tych, którzy
znajdują się na obrzeżach życia społecznego na ziemi Chicago.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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