
 
 

 

 

 Czerwiec 2018 r. 

Drodzy przyjacile, 

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na głęboko niepokojący problem, który negatywnie wpłynął na 
działalność charytatywną tysięcy grup w całym kraju, w tym dziesiątki w naszej archidiecezji. Pod 
koniec 2017 roku rząd federalny zrewidował wymagania dotyczące składania podań dla grup 
ubiegających się o wsparcie finansowe prac wakacyjnych (2018 Canada Summer Jobs). Aby 
zakwalifikować się do programu, aplikanci zmuszani są do poparcia klauzuli, która promuje 
wartości sprzeczne z naszą wiarą, na przykład aborcję. Nie możemy spełnić tego niesprawiedliwego 
wymogu. 

Wiele grup formalnie protestowało przeciwko tej zmianie, składając wnioski o dotacje, ale 
odmawiając podpisu pod oświadczeniem naruszającym zasady, wiedząc, że jakkolwiek ich wnioski 
zostaną odrzucone, ale uwagi zostaną zarejestrowane. Setki zniechęconych grup nie złożyło w ogóle 
wniosków. 

Tylko w samej Archidiecezji Toronto, co najmniej 150 miejsc pracy zostało zagrożonych przez nowe 
wymagania. Obóz letni dla niesłyszących dzieci, zatrudnienie dla młodych ludzi z problemami 
rozwojowymi, studenci koszący trawę lub pomagający w ogrodnictwie, ludzie witający przybyszów 
do naszego kraju - te ważne usługi społeczne będą najbardziej dotknięte.  

Społeczności wyznaniowe w całym kraju (oraz politycy wszystkich partii) potępiły nowy wymóg, w 
tym m.in. Kanadyjska Rada Imamów, Rabinacka Rada Ameryki, Ewangelicki Związek w Kanadzie i 
Kanadyjska Rada Chrześcijańskich Organizacji Charytatywnych. Wszyscy powinniśmy zwrócić 
uwagę na sprzeczność, gdy rząd twierdzi, że docenia wkład wspólnot wiary, ale wymaga od nich 
wyznania wartości, które są z tą wiarą sprzeczne, aby kwalifikować się do dofinansowania 
rządowego. 

Rząd musi przestrzegać Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności w traktowaniu osób i grup 
działających zgodnie z prawem. Podstawowe walory: wolność sumienia i wyznania, myśli, 
przekonań, opinii i wypowiedzi, zagwarantowane w Karcie, muszą być przestrzegane i potwierdzane 
w ustawodawstwie, przepisach i polityce. 

Wiele parafii w archidiecezji zbiera ofiarę, aby wesprzeć lokalne grupy, którym odmówiono 
finansowania w tym roku. Zachęcam do przekazywania darowizn za pośrednictwem Waszej parafii 
lub na stronie internetowej: http://bit.ly/donatesummerjobs. Co ważniejsze, zapraszam wszystkich 
do odwiedzenia strony internetowej www.savesummerjobs.ca, aby bezpośrednio wysłać list do 
lokalnego parlamentarzysty, wyrażając swój głęboki niepokój.  
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Pełne szacunku przekazywanie informacji na temat tej niesprawiedliwej polityki jest bardzo ważne. 
Proces ten nie powinien zająć więcej niż trzy minuty. 

Módlmy się za wszystkich wybranych do urzędu politycznego, a ja zapewniam Was o mojej 
wdzięczności za wszystko, co robicie, aby zachować i podtrzymać naszą wiarę. Święty Michale 
Archaniele, patronie Archidiecezji Toronto, módl się za nami. 

Szczęść Boże, 

 

Kardynał Thomas Collins 
Arcybiskup Toronto 

 


