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Drodzy bracia i siostry w Chrystusie;  

 

Lud Boży jest najcenniejszym skarbem naszej diecezji. Zdaję sobie sprawę, że ostatnie informacje dotyczące nadużyć 

seksualnych duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych są poważnym problemem i stanowią wyzwanie również dla 

naszej wiary i naszego zaangażowania w Kościele. W pełni rozumiem rodzące się obawy i uczynię wszystko, co w mojej 

mocy, aby każda wspólnota i parafia była bezpiecznym miejscem dla każdego wiernego. Zapewniam, że nasze 

kompleksowe sprawozdania: „Diocesan Responsible Ministry and Safe Environment”, opracowywane przez wiele lat, w 

swoim zamyśle mają dopomóc w utworzeniu solidnych i bezpiecznych wspólnot dla wszystkich ich członków.  

Święty Paweł w Liście do Galatów przypomina nam:... Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!  (Gal 5, 13).  

 

Tegoroczne hasło przewodnie Biskupiej kwesty: „Służyć sobie wzajemnie”, zachęca nas do pochylenia sie nad 

potrzebami naszych braci i siostr, i zaprasza nas byśmy z otwartymi rękami i współczującym  sercem uczynili wszystko, 

by służyć sobie wzajemnie z nadzieją, miłosierdziem, wdzięcznością, wiarą i miłością. Gdy pomagamy małym parafiom i 

misjom w ich codziennym utrzymaniu to pomagamy naszym sąsiadom, naszym bliskim w Chrystusie. Kiedy 

rozpoczynamy w naszych parafiach nowe inicjatywy i programy duszpasterskie i pełnienie dzieł miłosierdzia, wtedy 

zawsze służymy naszym wspólnotom. Kiedy nasze dzieci uczą się i przygotowują się do przyjęcia sakramentów w 

bezpiecznych, czystych i jasnych pomieszczeniach, pomagamy naszym dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Kiedy 

wspieramy naszych emerytowanych księży, wówczas pomagamy tym, którzy poświęcili swoje życie, aby nas prowadzić 

do Boga. Dzięki naszym ochoczym sercom i trudzie pracy naszych rąk pomagamy tym, którzy autentycznie potrzebują 

naszej pomocy. Jestem przekonany, że wpłaty na naszą doroczną kwestę przyczynią się do zapewnienia tego, iż nasza 

misyjna działalność będzie miała dobre zaplecze finansowe. 

 

Dziękuję za ofiarny i szczery dar serca na rzecz misyjnej działalności Kościoła w naszej Diecezji. Misja nigdy się nie 

kończy. Fundusze, jakie zbierzemy w tegorocznej kweście zapewnią kontynuowanie  programów duszpasterskich i 

charytatywnych, przez które wyrażamy naszą służbę Bogu oraz naszym braciom i siostrom. Pomoc jest wtedy piękna, 

kiedy wypływa z miłości. Wtedy najpiękniej służymy wspólnie naszym bliźnim, sobie wzajemnie i przede wszystkim 

Panu Bogu. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż osobiste ofiary każdego Darczyńcy mają ogromne znaczenie dla 

działalności misyjnej Kościoła w naszej diecezji. 

 

 

Z wdzięcznością serca za każdą ofiarę  

 

In comunio,  

 

 

Biskup Gary Gordon,  
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