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ShareLife įrašai žiniaraščiams
Norėdami atkreipti dėmesį, kaip svarbu yra remti ShareLife parapijos vajų 2018 m., prašome į savo parapijos
žiniaraščius įrašyti šiuos pranešimus.
Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, nebus pateikta išspausdintų pranešimų ir kad jie yra prieinami tik mūsų
internetinėje svetainėje. Čia juos rasite įvairiomis kalbomis, įskaitant prancūzų, italų, korėjiečių, lenkų, portugalų,
ispanų, tamilų, lietuvių, vietnamiečių ir kinų (supaprastinta ir tradicine) kalbomis.
sharelife.org/Public/Resources
Dėkojame už Gyvenimą pagal Evangeliją per ShareLife.
Kris Dmytrenko,
Ryšių su visuomene atstovas

2018 m. vasaris
(Tik vasario 4 d. ir 11 d.)
Gyvenimas pagal Evangeliją, paguodžiant dėl netekties
Būdama labai prislėgta, Teresė nuėjo į Simcoe apskrities Katalikų šeimų tarnybos konsultacinę kliniką. Ji pasakė,
kad ligos požymiai pasireiškė prieš dešimt metų po tragiško kelių šeimos narių praradimo. Klinikos darbuotoja jai
paaiškino, kaip liūdesys, netekus artimo žmogaus, vis dar ją slegia. Jos kartu suplanavo, ką daryti, kad Teresė
galėtų atsikratyti depresijos, ką pasibaigus sesijai, ji ir pajuto pirmą kartą. ShareLife fnansuojamos įstaigoms
padeda tokiems žmonėms, kaip Teresė, vėl būti laimingiems.
Ačiū už Jūsų paramą ShareLife!

ShareLife parapijos vajus – nuo 2018 m vasario 18d. iki birželio 24 d.
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. vasario 18 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant ShareLife įstaigoms
„Kai mes pradedame mūsų ShareLife vajų, mes skatiname remtis Gyvenimu pagal Evangeliją visur, ką bedarytume.
Kaip mums tai padaryti savo bendruomenėje? Gyventi pagal Evangeliją – gali būti pagalba vienišoms motinoms,
auginančioms kūdikius, ar šeimoms, turinčioms įvairių sunkumų, pakviečiant karo pabėgėlių šeimas į savo
bendruomenę. Per pastaruosius daugiau negu 41 metus daugybė žmonių patyrė šią labdaringą pagalbą, siūlomą
mūsų įstaigų. Prašome paremti mūsų kasmetinį vyskupijos vajų šiuo, Gavėnios, laikotarpiu.“
Tomas Kardinolas Collins, Toronto arkivyskupas.
Kovo 18-osios sekmadienis yra ShareLife sekmadienis
Prašome aukoti dosniai.
II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. vasario 25 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant pašauktiesiems į kunigystę
„Gyvenimas ir studijavimas Šv. Augustino seminarijoje suteikė neapsakomos palaimos mano gyvenimui“, - sako
Matthew Gunnarson, vienas iš 80-ies studentų, kurie mokosi Šv. Augustino ir Redemptoris Mater seminarijose. Jis
priduria: „Seminarija negalėtų gyvuoti be didelės ShareLife aukotojų paramos.“ Aukodami ShareLife, jūs padedate
mūsų būsimiems kunigams sekti Dievo pašaukimu.
Kovo 18-osios sekmadienis yra ShareLife sekmadienis
Prašome aukoti dosniai.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. kovo 4 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant benamiams jaunuoliams
Šią naktį Kanadoje 6,000 jaunuolių nuo 16 iki 24 metų amžiaus neturi namų. Tai yra 20% visų benamių.
ShareLife, remdami Covenant House programą Rights of Passage, aktyviai padeda benamiams jaunuoliams Toronto
gatvėse. Programa įgalina paauglius susitikti su patikimais patarėjais, kurie padeda jiems įgyti gyvenimo įgūdžių.
Remdami ShareLife, jūs padedate šiam jaunimui pasiruošti gyventi savarankiškai.
Kovo 18-osios sekmadienis yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. kovo 11 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, remiant ShareLife
Kaip mūsų Gyvenimas pagal Evangeliją susijęs su kitais žmonėmis, kai mes patys savo kasdieniniame gyvenime
esame taip užsiėmę? Vieniems tai – savanoriška pagalba, verdant sriubą vargšams ir benamiams, kitiems –
rūpinimasis senyvo amžiaus giminaičiu. Jei mes neturime laiko aktyviai dalyvauti, mes galime padėti daugybei
ShareLife fnansuojamų įstaigų per mūsų bendruomenę, kuri "išties Kristaus rankas" tiems, kuriems jų labiausiai
reikia. Kitą sekmadienį bus pirmasis aukų, skirtų ShareLife, rinkimas. Per kitą savaitę apgalvokite savo galimybes
aukoti Gyvenimui pagal Evangeliją, padedant tiems, kurie yra lengvai pažeidžiami ir kuriems labiausiai reikia
pagalbos, ir paaukokite ShareLife.
Kitas, kovo 18-osios , sekmadienis yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.
V GAVĖNIOS SEKMADIENIS: ShareLife sekmadienis
2018 m. kovo18 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją – šalia mūsų ir visame pasaulyje
„Svarbu, kad mes ir toliau remtume ShareLife labdaros vajų, kad patenkintume atstumtųjų tiek čia, mūsų
bendruomenėse, tiek ir visame pasaulyje poreikius. Kartais rezultatai yra akivaizdūs, o kartais jie nematomi, tačiau
jie visada padaro apčiuopiamą skirtumą žmonių gyvenimuose. Prašome maldingai apsvarstyti, kaip jūs galite
padėti šiandien, ShareLife sekmadienį.“
Tomas Kardinolas Collins, Toronto arkivyskupas.
Šiandien yra ShareLife sekmadienis.
Ačiū už Jūsų dosnumą.

KRISTAUS KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS
2018 m. kovo 25 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant kurčiųjų bendruomenei
Įsivaizduokite, kad esate kurčias vaikas, o jūsų tėvai ir broliai ar seserys nežino gestų kalbos. Su tėvais kaip nors
suprasite vienas kitą, bet kaip dalintumėtės savo džiaugsmais, baime, pasakytumėte, ko jums reikia? Silent Voice
moko amerikietiškos gestų kalbos ir kurčiųjų kultūros šeimas, kad jos galėtų bendrauti tokia pačia kalba. Vienas
dėkingas tėvas sako: "Aš esu labai geros nuomonės apie Silent Voice, nes jų šeimos bendravimo programa gelbsti
vaikus nuo socialinio atskyrimo". Praėjusiais metais 750-iai kurčių vaikų ir suaugusiųjų ShareLife dėka buvo
suteikta pagalbą per Silent Voice programas.
Balandžio 22-oji yra kitas ShareLife sekmadienis. Prašome aukoti gausiai.
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 1 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, skelbiant tikėjimą plačiajame pasaulyje
Gia Lao parapija įsikūrusi kalnuotoje vyskupijoje Xuan Loc, Vietname. Jos parapijiečiai daugiausia neturtingi, dirba
ūkiuose kalnuose. Pastoracinės misijos fondas, padedamas ShareLife, suteikė vienkartinę pašalpą, kad parapija
galėtų įsigyti tai, ko niekaip kitaip įsigyti neįstengė - tai Bilijos ir giesmynai. Taip buvo paruošta 60 katekizmo
mokytojų, kurie pradėjo pamokas besituokiantiesiems. Jūsų pagalbos dėka Gia Lao šventovė, skleidžia tikėjimą
bendruomenėje ir plačiajame pasaulyje.
Balandžio 22-oji yra kitas ShareLife sekmadienis. Prašome aukoti gausiai.
II VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 8 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją per tiesiogines psichinės sveikatos paslaugas
Psichinės sveikatos sunkumai gali paidėti, jei jie nebus greitai sprendžiami. Štai kodėl penkiosKatalikų šeimų
tarnybos įstaigos Toronto arkivyskupijoje dabar siūlo konsultacines paslaugas be išankstinio registravimosi. Ši
paslauga dažnai patenkina klientų poreikius, neprireikiant ilgalaikio konsultavimo. Klientai praneša, kad įgyja tiek
pasitikėjimo savimi, kad jie patys įstengia išspręsti savo sunkumus. Remdami ShareLife, padedate sugrąžinti viltį
tiems, kurie susiduria su dideliais sunkumais.
Kitas, balandžio 22 d., sekmadienis yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

III VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 15 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant turintiesiems priklausomybių
Susidūręs su piktnaudžiavimu vaikystėje, Andrius ankstyvoje paauglystėje tapo priklausomas nuo narkotikų. 20
metų praleido, pakliūdamas į kalėjimą ar ligoninę ir vėl iš jų išleidžiamas. Galų gale jis atvyko į ShareLife
fnansuojamą įstaigą St. Michael's Homes, kuri siūlo programą kovojantiesiems su priklausomybėmis. Dabar
blaivus ir įgijęs gebėjimų įveikti priklausomybes Andrius yra laimingas ir kuria naują gyvenimą. Remdami ShareLife,
padedate žmonėms, kaip Andrius, sugrįžti į normalų gyvenimą.
Kitas sekmadienis, balandžio 22 d., yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS: Antrasis ShareLife sekmadienis
2018 m. balandžio 22 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant tiems, kuriems labiausiai reikia
"Vienas iš pagrindinių mūsų pastoracinio plano dalių yra katalikiškojo teisingumo ir meilės skleidimas. Kaip
katalikų bendruomenės nariai, esame pašaukti būti Jėzaus rankomis ir veidu mūsų bendruomenėse. ShareLife yra
tikras būdas evangelinę vertybę – mylėti vienas kitą – paversti realybe, ir aš kviečiu visus parapijiečius paremti šį
Katalikų Bažnyčios misijos darbą, dovanojant aukojimo dovaną ShareLife."
Tomas Kardinolas Collins, Toronto arkivyskupas.
Šiandien yra ShareLife sekmadienis.
Dėkojame už jūsų dosnumą.
V VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 29 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, priimant atvykusiuosius į Kanadą
Angie persikėlė į Kanadą, kad susituoktų su vyru, su kuriuo susipažino internete. Deja, jis nebuvo toks, koks
atrodė iš pradžių; ji patyrė emocinę ir fzinę prievartą. Kai jis buvo darbe, ji pradėjo lankyti kalbos kursus Katalikų
tarpkultūrinių paslaugų įstaigoje. Ten darbuotojai supažindino ją su programos moterims darbuotoja. Angie gavo
reikiamos pagalbos, kad išsivaduotų iš smurtinių santykių ir gyventų savarankiškai, nebūdama išnaudojama.
Angie yra viena iš virš 3,000 klientų, kurie kasmet dalyvauja Katalikų tarpkultūrinių paslaugų įstaigos programose,
kurias fnansuoja ShareLife.
Gegužės 27 d. yra ShareLife sekmadienis.
Dėkojame už jūsų dosnumą.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. gegužės 6 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant vyresnio amžiaus žmonėms
Po isulto sumažėjusi Erikos galimybė judėti neleido jai dalyvauti veikloje. Kai LA Centre for Active Living planavo
kelionę į Česnakų festivalį, Erika nerimavo, kad jos neįgalumas jai užkirs kelią dalyvauti šioje šventėje. Tuomet
ShareLife fnansuojama įstaiga užtikrino, kad kelionė jai būtų įmanoma. Ji džiaugėsi ir jautėsi taip, tarsi jos negalios
būtų išnykusios. Praėjusiais metais ShareLife fnansuojamos įstaigos pagelbėjo daugiau negu 6,300 vyresnio
amžiaus žmonėms.
Kitas ShareLife sekmadienis yra gegužės 27 d.
Prašome aukoti dosniai.
KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS
2018 m. gegužės 13 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant išsaugoti psichinę sveikatą
2016 m. ShareLife fnansuojama Peel-Duferin Katalikų šeimų tarnybos įstaiga pasinaudojo daugiau kaip 2,000
žmonių. Dažnai klientams reikėjo padėti kovoti su depresija. Atsižvelgiant į tai, kad daugiau žmonių į darbą
neateina dėl depresijos negu dėl nugaros skausmo, šios paslaugos padeda klientams išlaikyti darbą ir nepakliūti į
skurdą. Remdami ShareLife įstaigas, kaip katalikų šeimų tarnybos Peel-Duferin, padedate žmonėms būti
sveikiems ir laimingiems.
Kitas sekmadienis, gegužės 27 d., yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.
ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS: Trečiasis ShareLife sekmadienis
2018 m. gegužės 20 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padidinant aukojimo poveikį
Dirbant su St. Elizabeth HealthCare (Šv. Elžbietos sveikatos priežiūros įstaiga), ShareLife per katalikų labdaros
organizacijas pradėjo teikti paslaugas ir paramą įstaigoms, kurios padeda žmonėms ir atlieka fnansines bei
informacinės technologijos paslaugas. Šioje veikloje dalyvaujančios įstaigos teigia, kad jos gali pagerinti savo
darbų kokybę, sugebėjimą ir tikslumą. Šios iniciatyvos dėka ShareLife fnansuojamos įstaigos užtikrina, kad
didžiausios gaunamos lėšos būtų nukreiptos jų teikiamai svarbiausiai paslaugai.
Kitas, gegužės 27 d., sekmadienis yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

ŠVENČIAUSIOSIJI TREJYBĖ – I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ
2018 m. gegužės 27 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant jaunoms šeimoms
Kmilė dalyvavo Rose of Sharon tarnybos programose, skirtose jaunoms mamoms, kai ji su dukra buvo išvarytos iš
namų. Kol darbuotojų padedama ji ieškojo nebrangaus būsto, pasijuto besilaukianti antro kūdikėlio, tačiau ji vis
tiek dalyvavo visose minėtos tarnybos programose. Po metų ji tapo stipresnė, žinojo, ko nori sau ir abiems savo
dukterims. Praėjusiais metais ShareLife fnansuojamose įstaigose, kurios padeda jaunoms motinoms, daugiau
negu 1,000 klienčių, tokių, kaip Kamilė, gavo paramą.
Šiandieną yra ShareLife sekmadienis.
Ačiū už jūsų dosnumą.
ŠV. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS – DEVINTINĖS
2018 m. birželio 3d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, besirūpinant vaikų psichine sveikata
Jake, 7 kl. mokinys, parašė rašinį, kuris mokyklos direktorių privertė susirūpinti, kad berniukas gali ką nors negero
sau pasidaryti. Direktorius pasikvietė jo motiną ir pasiūlė jai nuvežti sūnų į York Region Katalikų bendruomenės
tarnybą, fnansuojamą ShareLife. Nors berniukas per pirmąją sesiją buvo labai tylus, galiausiai atskleidė savo
liūdesio priežastį dėl jo tėvų skyrybų. Kadangi darbuotojas padėjo Jake sužinoti, kaip kiti vaikai reaguoja į tėvų
skyrybas, jis suprato, kad jo sielvartas buvo normalus reiškinys. Jake pradėjo jaustis daug geriau. Aukodami
ShareLife, jūs padedate tokiems vaikams, kaip Jake, pasveikti ir vėl būti laimingiems.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba sharelife.org
X EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. birželio 10 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant jaunimui atkurti savo gyvenimus
Sara nesugyveno su savo motina, todėl ji bandė gyventi gatvėje, jau būdama 14 metų. Stabdydama pakeleivingas
mašinas ji nuvyko į Torotą ir apsigyveno pas savo pusseserę, kuri netrukus ją išvarė. Kadangi neturėjo kur
prisiglausti, Sara nusprendė išbandyti Sancta Maria House. Iš pradžių ji nekentė taisyklių. tačiau darbuotojai, įgavę
jos pasitikėjimo, padėjo jai sugrįžti į mokyklą. Tebegyvendama Sancta Maria House, ji susitaikė su motina.
ShareLife fnansuojamos įstaigos, tokios, kaip Sancta Maria House, padeda jauniems žmonėms sugrįžti į normalų
gyvenimą.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba sharelife.org

XI EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. birželio 17 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant atstumtiesiems pagyvenusiems žmonėms
Bendradarbiaujant su Katalikų šeimų tarnybos įstaigomis ir šešiais Peel Region ir Simcoe County parapijomis,
ShareLife fnansuoja bandomąjį projektą, siejantį apmokytus savanorius su atskirtais ir vienišais pagyvenusiais
žmonėmis. Savanoriai puoselėja santykius, lankydami juos namuose, skambindami telefonu ir supažindindami
šiuos žmones su bendruomenės sicialiniais darbuotojais. Per jūsų dosnumą ShareLife suranda šiems vienišiems
žmonėms jiems reikalingos paramos.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba sharelife.org
XII EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. birželio 24 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant tiems, kuriems labiausiai reikia
„Be jūsų ShareLife nebūtų įvykdžiusi savo misijos Gyvenimas pagal Evangeliją, stengdamasi padėti tiems, kuriems
labiausiasi reikia. Kartu mes galime padaryti daug! Mano maldavimas yra, kad mes turėtume ir toliau liudyti Dievo
meilę, stengdamiesi dėl kitų gerovės.“
Tomas Kardinolas Collins, Toronto arkivyskupas.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba sharelife.org

