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W imię Jezusa 

List pasterski na 375th rocznicę Montrealu 
dla kapłanów, diakonów osób konsekrowanych, wiernych świeckich, rodzin i ludzi dobrej woli.  
  

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 
 

 Miasto Montreal zostało założone w  imię Jezusa przez  kobiety i mężczyzn  w dniu 

17 maja 1642 roku. Motywem założenia tego miasta było głębokie pragnienie głoszenia 

Jezusa Chrystusa,  i zaproponowanie nowego modelu  życia, pomoc w wychowaniu  i 
opiece zdrowotnej. 
 

qBóg objawił ten projekt w 1635 roku Jérôme’mu  Le Royer, człowiekowi wiary, mężowi  i 

ojcu rodziny. Rozpalony chęcią ewangelizacji, zakłada Towarzystwo Matki Bożej, aby 

wspierać rodziny katolickiej na wyspie Montreal.Te rodziny   będą jednocześnie ośrodkami 

misyjnymi, gromadząc francuzów i członków szczepów Indian żyjąc we wzajemnym 

szacunku i wzajemnej wymianie dóbr kultury.W 1642 roku, 17 maja, Paweł Chomedey de 

Maisonneuve i czcigodna Jeanne Mance, dwóch świeckich ludzi  pełnych  wiary i 

gorliwości misyjnej, przybywają  na wyspę i zakładają Ville-Marie na cześć Dziewicy Maryi. 

Od początku przybycia Msza była odprawiana potwierdzając charakter duchowy tego 

założenia miasta. 

 

 Jesteśmy przekonani, że nasze miasto zostało założone z inspiracji Bożej przez tych 

młodych ludzi, wiernych modlitwie, nadziei w obecność Boga i odważnych. 

 Chcemy zwrócić się do tej bohaterskiej przeszłości, aby dziękować Panu, za początki 

miasta ale tez za cały ten okres az do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście, na przestrzeni lat, 

wiele wspólnot religijnych kobiet i mężczyzn  dawali świadectwo o Miłości zawsze dobrego 

Boga. Zapal ludzi pogłębiał się. 
 

  Wiele ludzi dawało świadectwo miłości Chrystusa do najbardziej ubogich i 

opuszczonych. Wielu pobożnych mężczyzn i kobiet poświęciło swoje życie dla Ewangelii 

i  dla ich braci i sióstr. Miedzy tymi świadkami wiary  zaświadczamy  wraz całym 

Kościołem  byli założycie, którzy byli świętymi ,którzy nas inspirują poprzez ich heroiczne 

cnoty i którzy nam zostawili wymowne dziedzictwo podtrzymywania chrześcijaństwa i 

społeczeństwa i że dzisiaj możemy się modlić. 
 

 Parafie rozwijały się dzięki  mężczyznom i kobietom różnych zawodów, którzy 

oddali swoje życie,  żeby wspólnoty rodziły się i wzrastały  i w których  centralną postacią 

jest Jezus Chrystus, i żeby one były domami modlitwy ,szkołami wiary, rodzinami wsparcia 

i źródłami zawistowania bliskości Boga i zaangażowanymi wobec biednych 
 

 Miasto Montreal stało się metropolią ,jako miasto francuskie z bogatym wkładem, 

anglików i ludzi mówiących po angielsku, gdzie wszystkie kultury się spotykają. Wielki 

Montreal stał się społecznością wielokulturowa przyjmując emigrantów z wszystkich 
kontynentów ze swoimi wierzeniami i przekonaniami 
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 W świecie, który chce żyć bez  Boga i gdzie pokój jest kruchy, wyzwanie do nowej 

ewangelizacji pod tchnieniem Ducha Świętego brzmi jak wezwanie, by spotkać ludzi, którzy 

znajdują się w  ich różnych sytuacjach życiowych oraz uznać  godność każdej istoty 

ludzkiej. Jesteśmy powołani, aby przezwyciężyć rany przeszłości  i aktualne obawy 

oraz  żyć w przebaczeniu, ufności, praktykowaniu dialogu i pojednania. To jest wspaniała 

okazja podziękować Bogu za przebytą drogę, za umocnienie przyjaźni z Panem i za 

odnowienie naszej nadziei w przyszłość Kościoła w Montrealu 
 

 Jako świadkowie Bożej miłości , katolicy  i wspólnoty katolickie są wezwani w imię 

ich wiary do odnowienia życzliwego spojrzenia na  wszystkich obywateli  W rzeczywistości 

wszyscy jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga, stworzeni na obraz Boga, powołani do 
przymierza z Bogiem. 
 

 Rocznica ta jest okazją do uznania religijnego wymiaru pochodzenia miasto i jego 

historii, do chęci życia ze wszystkim w przyjaźni jak już to było powiedziane na początku,  i 

do uznania bogatej tradycji pomocy biednym i chorym. Jest to czas łaski żeby zgromadzić 

Lud Boży, który jest w Montrealu ze swoim entuzjazmem i zawsze aktualna radością 
Ewangelii. 
 

 Życząc wszystkim radosnej rocznicy  proszę, by Bóg zesłał na wszystkich 

mieszkańców Montrealu i wspólnotę diecezjalną swoje błogosławieństwo, aby w swoim 

Miłosierdziu sprawił , żeby jego Miłość i Prawo promieniowały na  wszystkich w imię Ojca 

i Syna i Ducha świętego 

 
 

 

 
† Christian Lépine 

 

Arcybiskup diecezji montrealskiej 
 

 

 

 

Le 8 grudnia  2016,w swieto Niepokalanego Poczęcia.  

 


