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19 września 2021 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Jednoczymy się podczas tego weekendu, aby uczcić i wesprzeć trzydziestu trzech
seminarzystów Archidiecezji Chicago przygotowujących się obecnie do życia w służbie kapłańskiej w
naszej Archidiecezji. Kościół bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje obecnie dobrze przygotowanych,
pełnych empatii duszpasterzy. Szczególnie myślę tu o pandemii, która ubiegłego roku dotknęła świat, ale
także o tak wielu niepokojach społecznych i cierpieniach z tym związanych. Nasi młodzi kapłani będą
musieli zmierzyć się z tymi i wieloma innymi problemami, ponieważ towarzyszą nam w najważniejszych
momentach naszego życia, użyczając swojej mądrości i wsparcia. Naszym obowiązkiem jest dobrze ich
do tego przygotować.
Prosimy, aby podczas tego weekendu, na Mszach św. w całej Archidiecezji udzielić naszym
seminarzystom wsparcia, zarówno duchowego, prosimy o modlitwę za nich oraz o wsparcie finansowe.
Pomoże ono pokryć archidiecezjalne koszty ich edukacji, które obejmują czesne, opłaty, mieszkanie i
jedzenie oraz ubezpieczenie zdrowotne.
Wasza hojność podczas dorocznej drugiej kolekty na kształcenie seminaryjne finansuje formację
naszych seminarzystów zarówno na University of Saint Mary of the Lake/Mundelein Seminary jak i na
Saint John Vianney College Seminary w Saint Paul, w Minnesocie. Wasze ofiary na tę kolektę będą miały
znaczny wpływ na formację seminarzystów z Chicago, którzy przygotowują się do święceń kapłańskich i
posługi jako księża parafialni. Będą oni pasterzami prowadzącymi Was do głębszej relacji z Chrystusem
poprzez sprawowanie sakramentów i nauczanie wiary katolickiej.
Koperty przeznaczone na złożenie ofiary zostaną umieszczone z tyłu kościoła podczas
weekendu 19-20 września. Ofiarę można również przekazać wysyłając ją do parafii, zaznaczając, że jest
ona przeznaczona na kształcenie seminarzystów (Seminarian Education) lub złożyć ją w Internecie pod
adresem: www.archchicago.org/seminarianfund.
Innym sposobem wspierania powołań w naszej archidiecezji jest zachęcanie młodych mężczyzn
do rozważania powołania do kapłaństwa. Wielu obecnych księży odpowiedziało na swoje powołanie po
osobistym zaproszeniu i rozmowach z bliskimi i przyjaciółmi, którzy dostrzegli w nich potencjał bycia
księdzem.
Dziękuję Wam w imieniu aktualnych i przyszłych seminarzystów.
Niech Bóg wciąż Wam obficie błogosławi. Proszę, abyście pamiętali, że jesteście obecni w moich
codziennych modlitwach i intencjach. W zamian proszę Was o modlitwę.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Arcybiskup Chicago

