Živjeti evanđelje: Župna kampanja 2018
ShareLife nedjeljne kolekte
18. ožujka | 22. travnja | 27. svibnja
Kontaktirajte svoju župu ili ShareLife ured na
416.934.3411 ili 1.800.263.2595
sharelife.org
ShareLife oglasi za župni vjesnik
U ovoj knjižici nalaze se oglasi za župni vjesnik za ShareLife kampanju u 2018. Molimo da ih uključite u Vaš tjedni
župni vjesnik na naznačene datume. Ovi oglasi govore o tome kako fnanciranje ShareLifea mijenja naše
zajednice, informirajući župljane kako njihovi doprinosi pomažu da Kristove ruke dođu k onima u potrebi.
Ovi oglasi su također dostupni u više jezika na našoj web stranici, sharelife.org/public/resources.
Napominjemo da oglasi za župni vjesnik nisu poslani u tvrdoj kopiji ove godine, i dostupni su samo na našoj web
stranici. Hvala Vam na svemu što činite za ShareLife!
Kris Dmytrenko,
službenik za komunikacije

Veljača 2018.
(Upotrijebite samo 4. ili 11. veljače.)
Živjeti evanđelje tješeći ožalošćene
Budući da se bila u depresiji, Theresa je otišla u savjetovalište koje je u katoličkom obiteljskom centru Catohlic
Family Services u Simcoe okrugu. Tijekom savjetovanja, Theresa je rekla da su njezini simptomi počeli prije deset
godina, nakon tragičnog gubitka nekoliko članova obitelji. Savjetnik joj je pomogao da uvidi na koji je način tuga
još uvijek utjecala na nju. Zajedno su izradili plan kako bi joj još našli dodatnu pomoć. Na kraju savjetovanja,
Theresa je po prvi put osjetila da može proći kroz depresiju. Agencije fnancirane od ShareLifea pomažu ljudima
poput Therese da ponovno pronađu sreću.
Hvala vam što podupirete ShareLife!

Share Life župna kampanja – od 18. veljače do 24. lipnja 2018.
PRVA KORIZMENA NEDJELJA
18. veljače 2017.
Živjeti evanđelje kroz davanje podrške ShareLife agencijama…
„Započinjući našu ShareLife kampanju, potaknuti smo da “živimo evanđelje” u svemu što činimo. Kako to možemo
pokazati u našoj zajednici? Živjeti evanđelje može značiti da pomažemo samohranim majkama da brinu za svoju
novorođenu djecu, ili da smo pristupačni obiteljima koje se suočavaju s teškoćama, ili da želimo dobrodošlicu
izbjegličkim obiteljima u našoj zajednici. Već više od 41 godinu, bezbrojni pojedinci osjećaju ovu samilosnu brigu
koju naše agencije nude. Molimo poduprite naš godišnji nadbiskupijski poziv u pomoć tijekom korizme!“
– Thomas kardinal Collins, nadbiskup Toronta
18. ožujka je ShareLife nedjelja. Molimo za Vaš velikodušan dar.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
25. veljače 2018.
Živjeti evanđelje pomažući svećenička zvanja
„Život i studij u St. Augustine bogosloviji donijeli su nebrojene blagoslove u moj život“, kaže Matthew Gunnarson,
jedan od 80 bogoslova koji prolazi formaciju u zajedničkom kampusu St. Augustine bogoslovije i Redemptoris
Mater bogoslovije. „Bogoslovija ne bi mogla funkcionirati bez velikodušne potpore ShareLife darovatelja“.
Podupirući ShareLife, pomažete našim budućim svećenicima da slijede Božji poziv.
Nedjelja 18. ožujka 2018. je ShareLife nedjelja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA
4. ožujka 2018.
Živjeti evanđelje pomažući mlade beskućnike
Svakog dana 6,000 ljudi u Kanadi u dobi između 16 i 24 godina nema svoj dom. Ova populacija predstavlja 20
posto ukupne populacije beskućnika. Program „Passage“ u Covenant House koji podupire ShareLife je aktivan u
tome da donesu promjenu u životima mladih beskućnika na ulicama Toronta. Program povezuje adolescente s
mentorima koji im pomažu da steknu životne vještine. Pomažući ShareLife, pomažete mladima u rizičnoj skupini
da se pripreme za samostalni život.
Nedjelja 18. ožujka 2018. je ShareLife nedjelja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.
ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA
11. ožujka 2018.
Živjeti evanđelje podupirući ShareLife
Kako “živjeti evanđelje” u odnosu na druge kad su naši životi tako zauzeti? Za neke će to biti volontiranje u pučkoj
kuhinji, ili možda briga za nekog starijeg člana obitelji. Ako nemamo vremena da aktivno sudjelujemo, možemo
poduprijeti mnoge agencije koje fnancira ShareLife u našoj zajednici, koje donose Kristove ruke onima u potrebi.
Sljedeće nedjelje je prva ShareLife kolekta. Tijekom sljedećeg tjedna, razmislite kako možete „živjeti evanđelje“
pomažući onima koji su ranjivi i u potrebi, i molimo dajte svoj dar za ShareLife.
Sljedeće nedjelje, 18. ožujka 2018., je ShareLife nedjelja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.
PETA KORIZMENA NEDJELJA: ShareLife nedjelja
18. ožujka 2018.
Živjeti evanđelje lokalno i širom svijeta
„Važno je da nastavimo podupirati ShareLifeov poziv u pomoć, kako bismo pružili sredstva za potrebe
marginaliziranih i ovdje u našim zajednicama i širom svijeta. Ponekad su rezultati vidljivi, a ponekad nevidljivi, ali
uvijek donose veliku promjenu u životima ljudi kojima pomažemo. Molim vas da u molitvi razmislite kako
možete pomoći danas na ShareLife nedjelju.“
– Thomas kardinal Collins, nadbiskup Toronto
Danas je ShareLife nedjelja.
Hvala na Vašoj velikodušnosti.

CVJETNICA
25. ožujka 2018.
Živjeti evanđelje podupirući zajednicu gluhih
Zamisli da si gluho dijete i da tvoji roditelji i braća i sestre ne znaju znakovni jezik. Roditelji se mogu malo
sporazumjeti gestama, ali kako podijeliti radosti, strahove i potrebe? „Silent Voice“ poučava obitelji američkom
znakovnom jeziku i kulturi gluhih kako bi mogli dijeliti zajednički jezik. Jedan zahvalni roditelj kaže: „Oduševljen
sam „Silent Voiceom“ jer njihov program za obiteljsku komunikaciju spašava djecu od društvene izoliranosti.“
Prošle godine je više od 750 gluhe djece i odraslih primilo pomoć preko programa u Silent Voiceu koji ShareLife
podupire.
Sljedeća ShareLife nedjelja je 22. travnja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.
USKRS
1. travnja 2018.
Živjeti evanđelje šireći našu vjeru u svijetu
Župa Gia Lao nalazi se u planinskoj biskupiji Xuan Loc u Vijetnamu. Župljani, većinom siromašni, rade na
planinskim farmama. Pastoralni misijski fond, uz potporu ShareLifea, dao je jednokratnu fnancijsku pomoć kako
bi župa mogla nabaviti materijale koje si inače nisu mogli priuštiti. To uključuje Biblije i pjesmarice, kao i poduku
za 60 vjeroučitelja koji vode pripremu za brak i vjeronauk. S vašom potporom, župa Gia Lao donosi vjeru zajednici
u dalekom svijetu.
Sljedeća ShareLife nedjelja je 22. travnja.
Molimo za vaš velikodušni dar.
DRUGA VAZMENA NEDJELJA
8. travnja 2018.
Živjeti evanđelje kroz neposrednu pomoć mentalno oboljelima
Problemi s mentalnim zdravljem mogu eskalirati ako se brzo ne rješavaju. Stoga pet katoličkih obiteljskih centara
u Torontskoj nadbiskupiji sada nude walk-in savjetovanje. Ova inicijativa često može ispuniti potrebu korisnika pa
dugoročno savjetovanje nije potrebno. Korisnici izvještavaju o značajnom povećanju samopouzdanja u rješavanju
svojih problema. Podupirući ShareLife, pomažete da se vrati nada onima u krizi.
Sljedeća ShareLife nedjelja je 22. travnja.
Molimo za vaš velikodušni dar.

TREĆA VAZMENA NEDJELJA
15. travnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući osobama s ovisnošću
Noseći ožiljke iz djetinjstva u kojem je bio zlostavljan, Andrew je kao mladi tinejdžer postao ovisan o teškim
drogama. Sljedećih 20 godina života proveo je po zatvorima i bolnicama. Konačno je došao u St. Micahel's Homes,
ustanovu koju fnancira ShareLife i u kojoj se nudi smještaj osobama u problemima s drogom. Andrew se očistio
od droge i, sposoban da se nosi s problemima, sretan je te gradi novi život. Podupirući ShareLife, pomažete da se
ljudi kao Andrew vrate na pravi put.
Sljedeće nedjelje, 22. travnja, je ShareLife nedjelja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.
ČETVRTA VAZMENA NEDJELJA (Druga ShareLife nedjelja)
22. travnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući onima u potrebi…
„Jedan od ključnih dijelova našeg Pastoralnog plana je Catholic Outreach in Justice and Love – Katolički poziv na
pomoć u pravednosti i ljubavi. Kao katolička zajednica, pozvani smo biti Isusove ruke i lice u našim zajednicama.
ShareLife je opipljivi način na koji možemo staviti u djelo evanđeosku vrijednost da ljubimo „jedni druge kao što
sam ja ljubio vas“. Pozivam sve župljane da podupru misijsko djelovanje Katoličke Crkve dajući svoj dar za
ShareLife.“ – Thomas kardinal Collins, nadbiskup Toronta.
Danas je ShareLife nedjelja.
Hvala Vam na Vašoj velikodušnosti.
PETA VAZMENA NEDJELJA
29. travnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući pridošlicama u Kanadi
Angie se preselila u Kanadu kako bi se udala za čovjeka kojega je upoznala preko interneta. On nije bio onakav
kakvim se činio; trpjela je emotivno i psihičko zlostavljanje. Dok je on bio na poslu, krenula je na tečaj jezika u
Catholic Crosscultural Services (CCS). Osoblje u CCS ju je povezalo sa socijalnim radnikom. Angie je dobila potporu
koju je trebala kako bi izašla iz nasilne veze i živjela neovisno, slobodna od zlostavljanja. Angie je jedna od 3,000
korisnika godišnje kojima CCS programi koje sponzorira ShareLife pomognu.
Sljedeća ShareLife nedjelja je 27. svibnja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.

ŠESTA VAZMENA NEDJELJA
6. svibnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući starijima
Otkad je Erika imala moždani udar, nije se više mogla toliko kretati i sudjelovati u mnogim aktivnostima. Kad je
udruga „Loyola Arrupe Centre for Active Living“ planirala izlet na Festival češnjaka, Erika je brinula da će njezina
invalidnost biti prepreka. Na njezinu radost, ova ustanova koju fnancira ShareLife osigurala je da joj izlet bude
potpuno dostupan. Osjećala je da je njezina invalidnost nestala, a već se i godinama nije toliko zabavila. Prošle
godine, ustanove koje ShareLife sponzorira omogućile su brigu za više od 6,300 starijih.
Sljedeća ShareLife nedjelja je 27. svibnja.
Molimo za vaš velikodušni dar.
UZAŠAŠĆE
13. svibnja 2018.
Živjeti evanđelje podupirući mentalno zdravlje
U 2016. godini više od 2000 pojedinaca, parova i obitelji tražilo je savjetovanje u Katoličkom obiteljskom centru u
Peel-Duferinu, koji ShareLife sponzorira. Korisnici su često tražili pomoć u borbi s depresijom. Budući da je
depresija danas najčešći razlog izostajanja s posla, a ne više ozljede leđa, ove usluge pomažu korisnicima da
zadrže zaposlenje i ne padnu u siromaštvo. Kad pomažete ShareLife ustanove kao CFS Peel-Duferin, pomažete
ljudima da nađu zdravlje i sreću.
Sljedeće nedjelje, 27. svibnja., je ShareLife nedjelja.
Molimo za vaš velikodušni dar.
DUHOVI: Treća ShareLife nedjelja
20. svibnja 2018.
Živjeti evanđelje po učinkovitom prosljeđivanju donacija
U suradnji sa St. Elizabeth HealthCare, ShareLife je, kroz Catholic Charities, implementirao zajedničku inicijativu
koja je pružila potporu agencijama u područjima ljudskih resursa, fnancijskih usluga i informatičkih tehnologija.
Agencije koje sudjeluju u ovoj inicijativi izvještavaju da su u mogućnosti poboljšati kvalitetu, kompetentnost i
točnost svog rada u tim područjima. Kroz ovu inicijativu, agencije koje ShareLife sponzorira osiguravaju da
maksimalni iznos donacija bude upravljen u glavne usluge koje pružaju.
Sljedeća nedjelja, 27. svibnja, je ShareLife nedjelja.
Hvala vam na Vašoj velikodušnosti.

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA
27. svibnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući mladim obiteljima da uspiju
Camila je sudjelovala u programima koji su se nudili u Rose of Sharon Services za mlade majke kad su ona i
njezina kći izbačene iz obiteljskog doma. Dok su joj savjetnici pomagali da nađe smještaj koji si je mogla priuštiti,
zatrudnjela je po drugi put. Unatoč ovim izazovima, Camila je sudjelovala u programima u Rose of Sharon. Na
kraju godine, postala je snažnija žena s planom da postigne život za sebe i svoje kćeri koji je željela. Prošle godine,
agencije koje sponzorira ShareLife pomogle su više od 1,000 korisnika poput Camile koji su dobili podršku za
svoje nove obitelji.
Danas je ShareLife nedjelja.
Molimo za Vaš velikodušni dar.
TIJELOVO
3. lipnja 2017.
Živjeti evanđelje promičući mentalno zdravlje djece
Jake je u 7. razredu napisao priču koja je zabrinula njegovog ravnatelja koji je pomislio da bi se Jake mogao
ozlijediti. Ravnatelj je pozvao njegovu majku i preporučio da ga odvede na savjetovanje u Catholic Community
Services u York regiji, u ustanovu koju sponzorira ShareLife. Iako je dječak bio vrlo tih tijekom prvog razgovora, s
vremenom je otkrio svoju tugu i zbunjenost glede razvoda njegovih roditelja. S vremenom, dok je savjetnik
pomagao Jakeu da uvidi kako druga djeca reagiraju na razvod roditelja, Jake je osjetio olakšanje kad je shvatio da
je njegovo tugovanje normalno. Počeo se osjećati mnogo bolje. Darujući svoja sredstva SahreLifeu, pomažete
djeci poput Jakea da pronađu ozdravljenje i sreću.
Molimo dajte svoj dar za ShareLife preko vaše župe ili na sharelife.org
DESETA NEDJELJA KROZ GODINU
10. lipnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući mladima da obnove svoje živote
Sarah se nije dobro slagala sa svojom majkom pa je otišla živjeti na ulicu u dobi od 14 godina. Autostopom je
došla u Toronto i živjela s rođakinjom, koja ju je ubrzo izbacila van. Budući da nije imala kamo, otišla je u Sancta
Maria House. Isprva je mrzila pravila i strukture. Ipak, osoblje je zadobilo njezino povjerenje i pomoglo joj da se
vrati u školu. Na kraju svog boravka, popravila je i odnos s majkom. Ustanove poput Sancta Maria House koje
ShareLife sponzorira pomažu rizičnoj mladeži da se vrate na pravi put.
Molimo dajte svoj dar za ShareLife preko vaše župe ili na sharelife.org

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
17. lipnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući osamljenim starijim osobama
U suradnji sa Catholic Family Services ustanovama i šest župa u Peel i Simcoe County, ShareLife fnancira pilot
projekt koji povezuje školovane volontere s osamljenim i izoliranim starijim osobama. Volonteri izgrađuju odnos
kroz kućne posjete, telefonske pozive i povezivanje starijih sa zajednicom. Po vašoj velikodušnosti, ShareLife
povezuje ove starije osobe s onom potporom koja im je potrebna.
Molimo dajte svoj dar za ShareLife preko vaše župe ili na sharelife.org
DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
24. lipnja 2018.
Živjeti evanđelje pomažući onima u potrebi
„Bez vas, ShareLife ne bi mogao ispuniti svoje poslanje da živi evanđelje pomažući onima u potrebi. Zajedno
činimo stvarnu razliku! Molim za to da nastavimo odgovarati na Božju ljubav tako što ćemo izlaziti iz sebe i tražiti
dobro drugih.“ – Thomas Cardinal Collins, torontski nadbiskup
Molimo dajte svoj dar za ShareLife preko vaše župe ili na sharelife.org

