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Jako wspólnota katolików jesteśmy powołani do życia Ewangelią
na wiele sposobów. Jako jednostki, możemy poświęcić swój
czas pomagając w parafii, albo dzieląc się talentami w szerszym
środowisku. Nasze parafie oferują schronienie dla bezdomnych
w czasie zimy, prowadzą banki żywności lub posługują na
wiele innych sposobów i tam też potrzebna jest nasza pomoc.
Istnieje wiele sposobów dzięki którym możemy zrealizować
ewangeliczne wezwanie, by „miłować się wzajemnie tak jak Ja
was umiłowałem.”
W Archidiecezji Toronto mamy to szczęście, że przeprowadzamy
coroczną kampanię ShareLife dzięki której możemy wspólnie
wyrazić naszą miłość do bliźnich. Dzięki naszemu hojnemu
wsparciu 42 agencje świadczą pomoc i prowadzą programy
służące całej społeczności, a tym samym niosą orędzie Ewangelii
najbardziej potrzebującym. Czy to poprzez prowadzenie
poradnictwa dla rodzin przeżywających utratę bliskiej osoby
czy przez ewangelizację na skalę światową, agencje ShareLife
spełniają podstawowe założenia Planu Duszpasterskiego
Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i Dobra w
Społeczeństwie.
W adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium, Papież Franciszek
zauważa, że „Każdy chrześcijanin i każda wspólnota są wezwani,
by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia i promocji ubogich,
tak aby mogli oni w pełni włączyć się w społeczeństwo.” Agencje
ShareLife wprowadzają to przesłanie w życie i gdy przyglądamy
się ich pracy widzimy jak ważną rolę odgrywa Kościół Katolicki w
naszym społeczeństwie jeśli chodzi o opiekę nad potrzebującymi.
Jestem wdzięczny za to, że rokrocznie nasze parafie odpowiadają
na wezwanie, by wesprzeć prace agencji.
Nasze agencje opracowują nowe programy i usprawniają usługi
w celu zaspokojenia potrzeb tych, którzy zwracają się do nich
po pomoc. W tym roku zwiększamy środki, by jeszcze bardziej
wesprzeć prace agencji, dlatego zapraszam, by dołączyć do
akcji i poprzeć kampanię ShareLife w 2017 roku. Dziś bardziej
niż kiedykolwiek jesteśmy wezwani do miłości bliźniego, a
nasze hojne wsparcie ShareLife to jeden z wielu sposobów, by
przynieść ręce Chrystusa ludziom w potrzebie. Jak możemy
zauważyć w Księdze Przysłów: „Człowiek patrzący życzliwie dozna
błogosławieństwa, bo swój chleb dzieli z biednymi.” Dziękuję za
opiekę nad potrzebującymi poprzez wsparcie kampanii ShareLife!
Niech Pan ma was w swojej opiece.

•

… dzieląc się z potrzebującymi.

zgromadzono $12,065,419 podczas zbiórek
parafialnych, co dało łączną sumę ponad $13.7
miliona dolarów w całej akcji ShareLife

•

dzięki agencjom Catholic Family Service okazano
pomoc ponad 21,000 osobom borykającym się ze
stresem, lękiem, kryzysami osobistymi, przemocą
domową oraz będącym w związkach zagrożonych
rozpadem

•

ponad 600 chłopców dotkniętych biedą lub
problemami rodzinnymi wyjechało na kolonie
organizowane przez Camp Ozanam

•

ponad 7500 osób starszych i dotkniętych kalectwem
otrzymało pomoc pozwalającą na aktywny udział w
życiu społecznym.

… dzieląc się z potrzebującymi.

Bądź hojny.

Dziękujemy za wspieranie
ShareLife!

Twoja ofiara wspomaga 42 agencje i
instytucje, którym patronuje ShareLife.

Kampania Parafialna 2017
Składki na ShareLife
2 kwietnia | 7 maja | 4 czerwca

PRZYDZIAŁ FUNDUSZY
SHARELIFE W 2016 ROKU
Imigranci & Uchodźcy
$492,667
• Projekty Specjalne $253,000
Administracja $514,023 • •
3% 2%
Samotni & Młodociani Rodzic $741,291 •
3%
5%
Zasiłki Jednorazowe $616,201 •
• Pomoc Rodzinom

4%

Usługi dla Osób Starszych •
$833,347
Zbieranie Funduszy $984,991 •

28%

6%

$3,886,885

sharelife.org

6%

Dzieci & Młodzież $1,080,342 •

7%

Osoby Specjalnej Troski $1,042,407 •

13%
7%

10%
•

Rozwój Międzynarodowy & Misje
$1,500,000

6%

• Formacja Duchowieństwa
$1,875,000

• Wsparcie Katolickich Agencji

Więcej informacji na temat finansowego wsparcia
ShareLife otrzymasz kontaktując się z rodzinną parafią lub:

Charytatywnych/Wolontariat
$878,862

1155 Yonge Street
Toronto, Ontario M4T 1W2
416-934-3411 lub 1-800-263-2595
www.sharelife.org
/ShareLifeCan

@ShareLifeCan

www.workingwonders.ca
Numer Rejestracyjny Fundacji Charytatywnej: 13063 2474 RR0001

Kardynał Thomas Collins
Arcybiskup Toronto

ŻYCIE EWANGELIĄ ̨

sharelife.org
Wspólnota katolicka i jej ogniwa szczodrze
dzielą się sprawiedliwością i miłością.

INICJATYWY KAMPANII SHARELIFE
na 2017 rok

POMOC RODZINOM

$440,197

Catholic Family Services of Peel-Dufferin

$576,224

www.cfsdurham.com | (905) 725-3513 (Oshawa)
(905) 428-1984 (Ajax) | (905) 985-4221 (Port Perry)
www.cfspd.com | (905) 450-1608 (Brampton)
(905) 897-1644 (Mississauga)

Catholic Family Services of Simcoe County

W 2017 roku ShareLife przeznaczy $13.68 milionów na
pracę naszych agencji—o $485,700 więcej niż w roku
ubiegłym. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na:
•

•

•

•

•

•

•

•

Wsparcie aktualnego stanu zatrudnienia personelu
i doskonalenia zawodowego w celu zaspokojenia
rosnącego popytu na usługi;
Utrzymanie klinik doradczych świadczących usługi
rodzinom, zapewniając klientom dostęp do usług w
tym samym dniu, zmniejszając lub eliminując w ten
sposób potrzebę dodatkowych sesji doradczych;

•

Wzmocnienie umiejętności życiowych i mentoringu
dla młodzieży w domach społecznych. Te środki
pomocy pomogą młodzieży płynnie przejść z życia w
rodzinie zastępczej do samodzielnego życia poprzez
szkolenia, mentoring i inne programy opieki;
Oferowanie rozszerzonej pomocy i wsparcia dla
samotnych i marginalizowanych osób starszych w
mieście Toronto;
Zapewnienie usług wspólnych lub integracji
pomiędzy agencjami w celu poprawienia wydajności
administracyjnej i efektywności organizacyjnej.
Obecnie agencje dzielą środki w zakresie zarządzania
finansami i zasobami ludzkimi, ale rozważane są
również opcje związane z technologią informacyjną.
Aktualnie St. Elizabeth Service Trust jest dostawcą
usług dla tego programu;
Pomoc agencjom w budowaniu zdolności samooceny
i sprawozdania na temat skuteczności programów i
usług, co pomoże wykazać znaczenie finansowania ich
przez ShareLife;
Wsparcie dla dalszego projektu pilotażowego
dotarcia z pomocą do osób starszych w regionach
Peel i Simcoe County. Przy wsparciu agencji Catholic
Family Service oraz sześciu parafii ta inicjatywa ma
na celu połączenie przeszkolonych wolontariuszy
z odosobnionymi i samotnymi seniorami. W ten
sposób osoby starsze będą miały zapewnione
wsparcie w ich codziennym życiu. Wolontariusze
będą nawiązywać i pielęgnować relacje z seniorami
poprzez przeprowadzanie wizyt domowych, rozmowy
telefoniczne i kierowanie ich na programy dostępne w
danym środowisku;

Wsparcie dla dalszego projektu pilotażowego
badającego użyteczność poradnictwa w zakresie
godzenia się ze stratą w przypadku młodych matek,
które doznały traumy lub innych urazów psychicznych.
Projekt ma na celu pomoc młodym matkom w
rozpoznaniu problemu cierpienia, z jakim się
borykają i podjęcia terapii w celu polepszenia zdrowia
fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego;
Zapewnienie środków dla Centrum Jana Pawła
Wielkiego działającego przy parafii Św. Augustyna
z Canterbury. Centrum to pomaga budować i
kształtować życie duchowe tych, którzy z niego
korzystają, a także zapewnia regularne programy zajęć
pozalekcyjnych, zajęcia dla seniorów, grupy wsparcia
dla narkomanów i zajęcia profilaktyczne.

$3,886,885

Catholic Family Services of Durham 		

www.cfssc.ca | (705) 726-2503 (Barrie)
(705) 526-9397 (Midland)

Catholic Family Services of Toronto 		
www.cfstoronto.com | (416) 921-1163

Catholic Community Services of York Region
www.ccsyr.org | (905) 770-7040

$667,447

USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH

$98,347

LA Centre for Active Living 		

$55,000

Providence Healthcare 		

$600,000

Society of Sharing 		

$80,000

www.caheritage.org | (416) 365-3350

www.loyolaarrupecentre.com | (416) 452-4875
www.providence.on.ca | (416) 285-3666

www.societyofsharing.org | (416) 413-0380

$1,603,213
$485,788

USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

$61,200

Natural Family Planning Association 		

$52,816

www.fertilitycare.ca | (416) 465-2868

www.naturalfamilyplanning.ca/toronto | (416) 481-5465

$175,000

Covenant House Toronto 		

$500,000

Office of Catholic Youth 		

$170,000

Sancta Maria House 		

$40,142

Youth in Transition 		

$195,200

www.covenanthouse.ca | (416) 598-4898
www.ocytoronto.org | (416) 599-7676

www.pointinc.org/sancta-maria-house | (416) 925-7333

USŁUGI DLA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI

$1,042,407

Mary Centre 		

$157,100

Our Place Community of Hope 		

$263,609

Saint Elizabeth Health Care 		

$45,000

Silent Voice Canada 		

$230,126

St. Bernadette's Family Resource Centre

$40,000

www.marycentre.com (416) 630-5533 (Toronto)
(905) 866-6300 (Brampton)
www.ourplacecommunityofhope.com | (416) 598-2919

www.silentvoice.ca | (416) 463-1104 (dla słyszących)
(416) 463-3928 (dla niesłyszących)

(416) 934-3401

ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWY & MISJE

www.saintelizabeth.com | (905) 940-9655

www.stbernadettesfrc.org | (416) 654-9810

$800,000

Pastoral Mission Fund 		

$700,000

www.devp.org | (416) 922-1592
(416) 934-0606 ext. 516

FORMACJA DUCHOWIEŃSTWA

$1,700,000

Serra House 		

$100,000

Redemptoris Mater Seminary 		

$75,000

$186,572

•

Złóż ofiarę w parafii
– Składki na ShareLife (2 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca)
lub przez internet na stronie www.sharelife.org

Street Haven at the Crossroads 		

$120,000

Odpowiedz na wezwanie korespondencyjne
– prześlij swój dar do parafii.

Office for Refugees 		

$302,400

AGENCY SUPPORT, ADVOCACY
AND VOLUNTEER DEVELOPMENT

Catholic Crosscultural Services 		

$190,267

Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto

•
•

Wyznacz ShareLife jako wybraną fundację wspieraną
charytatywnie w miejscu pracy.

•

Poproś pracodawcę, aby swoim darem wyrównał
kwotę ofiarowaną przez ciebie.

•

Przekaż dla ShareLife swoje fundusze inwestycyjne.

•

Uwzględnij ShareLife w zapisie majątkowym.

www.staugustines.on.ca | (416) 261-7207

www.vocationstoronto.ca/serra.htm | (416) 968-0997
(416) 264-9466

USŁUGI DLA IMIGRANTÓW & UCHODŹCÓW
www.archtoronto.org/refugee | (416) 645-0827
www.cathcrosscultural.org | (416) 757-7010

USŁUGI DLA SAMOTNYCH I
MŁODOCIANYCH RODZICÓW

$492,267

www.catholiccharitiestor.org | (416) 934-3401

$741,291

Rosalie Hall 		

$81,719

www.rosaliehall.com | (416) 438-6880

Rose of Durham Young Parents Support Services

$269,591

Rose of Sharon Services for Young Mothers

$269,981

Vita Centre 		

$120,000

www.roseofdurham.com | (905) 432-3622 (Oshawa)
(289) 385-1160 (Ajax)
www.therose.ca | (905) 853-5514

www.vitamanor.org | (905)502-7933

Śledź nas na Facebook i Twitter
/ShareLifeCan
@ShareLifeCan

$1,875,000

St. Augustine's Seminary of Toronto 		

St. Michael's Homes / Matt Talbot Houses
www.streethaven.com | (416) 967-6060

$1,500,000

Canadian Catholic Organization for Development
& Peace 		

JAK MOŻESZ POMÓC

www.stmichaelshomes.org | (416) 926-8267

$1,080,342

Camp Ozanam (St. Vincent de Paul) 		
www.svdptoronto.org | (416) 364-5577

FertilityCare Toronto
(dawniej Marguerite Bourgeoys Family Centre)

$833,347

Les Centres d'Accueil Héritage 		

GRANTS-IN-AID

$878,862
$878,862

$616,201

The deVeber Institute 		
Birthright Incorporated 		
Right to Life Association of Toronto 		
New Beginnings 		
Canadian Food for Children 		
Good Shepherd Centre 		
Duszpasterstwo Szpitalne 		
Inne zasiłki przydzielone przez Catholic Charities

$8,500
$20,000
$40,000
$50,000
$85,000
$95,000
$200,000
$117,701*

Zbieranie Funduszy 		
Administracja 		

$984,991
$514,023

* Catholic Charities przy pomocy ShareLife udziala dodatkowego wsparcia
finansowego głodującym, bezdomnym, dzieciom i młodzieży żyjącej
w ubóstwie, kobietom zmagającym się z chorobamy umysłowymi i
przyżywającymi traumę po dokonaniu aborcji, osobom specjalnej troski i
więźniom, a wszystko to dzięki programom reintegracyjnym w ich środowisku.

