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Wiosna 2021 r.
Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,
Matki są wielkimi, niedocenionymi bohaterkami pandemii i potrzebują naszej pomocy.
Obowiązki i stres związany z macierzyństwem zwiększyły się dziesięciokrotnie w ciągu
ostatniego roku. Zapewnienie członkom rodziny zdrowia, mieszkania nad głową, wyżywienia, pomoc
dzieciom w nauce i wypełnianiu przez nie obowiązków szkolnych oraz wspieranie rodziny pośród strachu
i niepewności jest ogromnym wyzwaniem.
Dodajmy do tego hospitalizację lub śmierć bliskich z powodu COVID-19, utratę pracy, zarobków i
zapewnienie opieki dzieciom oraz całkowitą utratę tego, na co wiele rodzin mogło dotąd liczyć, a
zaczniemy rozumieć szkody wyrządzone przez pandemię tak wielu matkom.
Zdrowotne i ekonomiczne reperkusje związane z COVID-19 są nieproporcjonalnie większe w
przypadku osób, które już przed pandemią borykały się z ubóstwem, brakiem zabezpieczenia
żywnościowego, problemami zdrowia psychicznego i brakiem opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie
prawdziwe w przypadku ciemnoskórych kobiet, które bardziej, niż inne doświadczyły zarażeń, utraty życia
i częstszej utraty pracy.
Twój dar złożony podczas kolekty na rzecz Katolickiej Organizacji Charytatywnej Caritas
(Catholic Charities) z okazji Dnia Matki oznacza, że ci, którzy bezpośrednio odczuwają skutki kryzysu, nie
utracą gruntu pod nogami, na który tak ciężko pracowali. Twój dar oznacza, że uzyskają oni nić dostęp do
zasobów - żywności, pomocy w wynajmie mieszkania, poradnictwa oraz profesjonalnej pomocy, której
potrzebują, aby ich rodziny nie zostały pozostawione samym sobie.
Jaki jest lepszy sposób na okazanie szacunku naszym własnym matkom i innym kobietom, które
podziwiamy, niż udzielenie pomocy innej mamie w utrzymaniu i wzmocnieniu jej własnej rodziny? Czy
może być coś lepszego, niż znalezienie się pośród tych, którzy dają im umocnienie i pomagają w
osiągnięciu sukces? Jest to wcielenie w życie lekcji naszych mam, spośród których tak wiele miało
własne problemy, a mimo to tak bardzo starały się, by zaszczepić w nas tę lekcję prawości i dobra.
Wyrażam szczerą wdzięczność za dotychczasowe wspieranie kolekty z okazji Dnia Matki i gorąco
proszę o ponowne złożenie ofiary. Dary można składać na stronie www.catholiccharities.net/donate lub
wysłać pocztą na adres: Catholic Charities, 721 N. LaSalle St., Chicago, IL 60654.
Podczas tegorocznego Dnia Matki, twarzą potrzebujących są matki i ich dzieci, twarzą nadziei
jesteś Ty. Prosimy, dołącz do Catholic Charities, organizacji, która daje wielu nieskończone miłosierdzie
Boże oraz jest ogromną nadzieją dla tysiąca matek heroicznie przeprowadzających swoje rodziny przez
ten bezprecedensowy czas.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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