
Office of the Archbishop 

835 North Rush Street 

Chicago, IL  60611-2030 

312.534.8230 

archchicago.org 

 

Październik 2016 r.  

Jubileusz Miłosierdzia 

 

Umiłowane Siostry i umiłowani Bracia w Chrystusie,  

W bieżącym roku przypada dwudziesta rocznica rozpoczęcia współpracy z Pathways.org. 

Celem naszego wspólnego działania jest zapewnienie, aby każda osoba, bez względu na swoje 

możliwości, była obdarzona szacunkiem i, by wraz z pozostałymi parafianami mogła uczestniczyć w 

nabożeństwach i innych wydarzeniach w swoich miejscach kultu. Kardynał Bernardin rozpoczął tę 

inicjatywę kierując się głębokim zaangażowaniem w pomoc wszystkim dzieciom Bożym, a kardynał 

George ożywił podejmowane działania. 

 

Każdy z nas ma do spełnienia określone zadania w promowaniu i formowaniu integracyjnego 

miejsca modlitwy, poprzez pomnażanie swoich darów otrzymanych do budowania silniejszej 

wspólnoty wiary. Proszę, dołączcie do mnie w odnowieniu naszego zobowiązania do udzielania 

pomocy parafianom borykającym się z różnego rodzaju ograniczeniami, by mogli w pełni 

uczestniczyć w naszych modlitwach i nabożeństwach. Pragnę, aby Archidiecezja Chicago i jej 

organizacje były wciąż otwarte na wszystkich podczas świętowania „Niedzieli Integracyjnej”, 

obchodzonej 9 października 2016 r. Poprzez to wydarzenie zainteresujemy wiele osób naszym 

dziełem, dzięki któremu wspólnoty archidiecezji stają się coraz bardziej otwarte, a każdy czuje się w 

nich wartościowy. Wiele parafii powzięło już kroki, by ułatwić obecność tym, którzy cierpią z powodu 

ograniczeń fizycznych. Wspólnie kontynuujemy nasze wysiłki, aby uczynić nasze miejsca modlitwy 

jeszcze bardziej otwarte dla wszystkich uczestników życia parafialnego. 

 

Aby uzyskać więcej pomocnych dla Waszej lokalnej wspólnoty informacji, prosimy odwiedzić 

stronę internetową www.InclusionInWorship.org.  Integracja w miejscu modlitwy oferuje granty w 

wysokości $1000, na finansowanie projektów przystosowujących obiekty dla osób cierpiących z 

powodu ograniczeń fizycznych, ulepszających odtwarzanie obrazu i dźwięku i integrujących życie 

parafialne.  

 

       Obchody Dnia Integracyjnego będą świadectwem złożonym wobec pomagającej i szanującej 

innych wspólnoty wiary. Zapewniam o mojej wdzięczności za wszystko, co robicie i o moich 

modlitwach w tych intencjach.  

  

        

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,  
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