Oświadczenie Arcybiskupa Błażeja J. Cupicha w związku ze śmiercią Kardynała Franciszka
George’a, OMI, Emerytowanego Arcybiskupa Chicago
17go kwietnia, 2015r.
Człowiek pokoju, niezłomności i odwagi został wezwany do domu Pana. Nasz ukochany Kardynał
Franciszek George odszedł dzisiaj o godzinie 10:45 a.m. w Rezydencji.
Droga życia Kardynała George’a rozpoczęła się i zakończyła w Chicago. Był on człowiekiem wielkiej
odwagi, który pokonał liczne przeszkody, aby zostać księdzem. Przyjmując święcenia kapłańskie nie szukał
wygodnego stanowiska, przeciwnie – wstąpił do misyjnego zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej i służył wiernym w trudnych warunkach – w Afryce, Azji i w wielu innych miejscach świata.
Dumny ze swego chicagowskiego pochodzenia, zaczął przewodzić swemu zgromadzeniu. Ponownie, wiele
podróżował i nie pozwalał, aby ograniczenia fizyczne udaremniły jego zapał niesienia obietnicy miłości
Chrystusa tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Kiedy przyjął święcenia biskupie, służył wiernie
najpierw w Yakimie, gdzie nauczył się języka hiszpańskiego, aby być bliżej powierzonych mu wiernych, a
następnie pełnił posługę w Portland, gdzie prosił wiernych, aby uczyli go bycia dobrym biskupem. W
zamian za to obiecał, że pomoże im stać się dobrymi misjonarzami.
Kardynał George był szanowanym i uznawanym przywódcą pośród biskupów Stanów Zjednoczonych.
Przykładem tego może być sytuacja, kiedy Kościół zmagał się ze śmiertelnym grzechem nadużyć
seksualnych duchownych. Wówczas Kardynał przyjął stanowczą postawę pośród innych biskupów i
nalegał, aby została wprowadzona zasada „zero tolerancji” jako jedyny kierunek zgodny z naszymi
przekonaniami.
Franciszek George służył Kościołowi powszechnemu jako kardynał, ale również służył radą i wsparciem
trzem papieżom i ich współpracownikom w rzymskich kongregacjach. Był to jego wkład w zarządzanie
Kościołem na całym świecie.
Tu, w Chicago, Kardynał odwiedził każdy zakątek Archidiecezji, rozmawiając z wiernymi, wnosząc dobroć i
życzliwość w każde spotkanie. Wypełniając program swego przeładowanego terminarza, zawsze
przedkładał Kościół nad swoją wygodę i ludzi nad własne potrzeby. Niedawno widzieliśmy jego odwagę z
bliska, gdy stawiał czoła narastającym wyzwaniom, niesionym przez chorobę nowotworową.
Podążajmy za jego przykładem i bądźmy nieco bardziej odważni, trochę bardziej niezłomni i o wiele
bardziej kochający innych. Jest to najpewniejszy sposób na to, by uczcić jego życie i świętować jego
powrót przed oblicze Boga.
Trwając w wielkanocnym świętowaniu naszego nowego życia w Zmartwychwstałym Panu, wraz ze mną
okażcie współczucie rodzinie Księdza Kardynała George’a, a szczególnie jego siostrze Małgorzacie.
Zapewniajmy ich o naszych modlitwach i dziękujmy Bogu za jego życie i za lata jego poświęcenia dla
Archidiecezji Chicago.
Módlmy się, aby Bóg przyjął tego dobrego i wiernego sługę do pełni Swego królestwa.
Niech Kardynał George spoczywa w pokoju.
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