Żyj Ewangelią: Kampania Parafalna 2018
Niedzielne Zbiórki na ShareLife
18 marca | 22 kwietnia | 27 maja
Skontaktuj się ze swoją parafą lub z biurem ShareLife
416.934.3411 lub 1.800.263.2595
sharelife.org
Ogłoszenia do Biuletyny odnośnie ShareLife
Aby uświadomić wiernym jak ważne jest wspierania kampanii parafalnej ShareLife w 2018 roku, proszę o
umieszczanie następujących ogłoszeń w cotygodniowych biuletynach.
Proszę pamiętać, że ogłoszenia te nie będą dostępne w wersji drukowanej lecz można je pobrać z naszej strony
internetowej. Znajdują się tam również tłumaczenia w następujących językach: francuskim, włoskim, koreańskim,
polskim, portugalskim, hiszpańskim, tamil, wietnamskim i chińskim (forma uproszczona i tradycyjna).
sharelife.org/Public/Resources
Dziękuję, że “Żyjesz Ewangelią” poprzez udział w ShareLife!
Kris Dmytrenko
Kierownik ds. Komunikacji

Luty 2018
(Można wykorzystać tylko 4 lub 11 lutego.)
Żyj Ewangelią wspierając osoby pogrążone w żałobie
Theresa, czując się bardzo przygnębiona, udała się do Catholic Family Services w Simcoe County. Podczas wizyty
opowiedziała, że jej problemy zaczęły się kilka lat wcześniej po tragicznej utracie kilkorga członków rodziny.
Pracownik kliniki pomógł jej zrozumieć jak bardzo żałoba nadal wywiera wpływ na jej samopoczucie. Wspólnie
opracowali plan skorzystania z dodatkowej pomocy. Pod koniec wizyty, Theresa po raz pierwszy odczuła, że jest w
stanie stawić czoła depresji. Wspierane przez ShareLife agencje pomagają ludziom takim jak Theresa poczuć się
znów szczęśliwymi.
Dziękuję za wsparcie ShareLife!

Kampania Parafalna ShareLife
18 lutego do 24 czerwca 2018 r.
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 lutego 2018 r.
Żyj Ewangelią wspierając agencje ShareLife
Rozpoczynając kolejną kampanię ShareLife jesteśmy zachęcani by „Żyć Ewangelią" we wszystkim tym co robimy. W
jaki sposób możemy pokazać to w naszym środowisku? Żyć Ewangelią znaczy pomagać samotnym matkom, które
opiekują się nowonarodzonymi dziećmi, to wspomagać rodziny będące w trudnej sytuacji, czy też przyjmować
uchodźców do naszego społeczeństwa. W ciągu ostatnich czterdziestu jeden lat, niezliczona liczba osób
doświadczyła opieki naszych agencji. Wesprzyj coroczną archidiecezjalną kampanii w okresie Wielkiego Postu! –
Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
18 marca jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25 lutego 2018 r.
Żyj Ewangelią dbając o powołania kapłańskie
„Życie i studia w seminarium św. Augustyna wniosło do mojego życia niewypowiedziane błogosławieństwa”– mówi
Matthew Gunnarson, jeden z 80 seminarzystów, odbywających formację w St. Augustine’s Seminary and
Redemptoris Mater Seminary. Dodaje on: „Seminarium nie mogłoby działać bez hojnej pomocy ofarodawców
ShareLife.” Wspierając ShareLife, pomagasz naszym przyszłym księżom iść za Bożym powołaniem.
18 marca jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
4 marca 2018 r.
Żyj Ewangelią wspierając bezdomną młodzież
Każdej nocy, w całej Kanadzie, 6000 osób w wieku od 16 do 24 nie ma miejsca, które mogłoby nazwać domem.
Stanowi to 20% ogólnej populacji bezdomnych. Wspierany przez ShareLife program Rights of Passage przy
Covenant House niestrudzenie pracuje, aby zmienić życie bezdomnej młodzieży na ulicach Toronto na lepsze.
Program ten łączy młodzież i mentorów, którzy pomagają jej w rozwijaniu życiowe umiejętności. Wspierając
ShareLife, pomagasz zagrożonej młodzieży przygotować się do życia na własną rękę.
18 marca jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
11 marca 2018 r.
Żyj Ewangelią wspierając ShareLife
W jaki sposób możemy „Żyć Ewangelią" w stosunku do innych, kiedy sami jesteśmy zabiegani? Dla jednych to
wolontariat w jadłodajni dla ubogich, dla innych opieka nad starszym członkiem rodziny. Jeśli nie mamy czasu, aby
poświęcić go innym, możemy wspierać liczne lokalne agencje fnansowane przez ShareLife, które są przedłużeniem
rąk Chrystusa osobom będącym w potrzebie. W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza zbiórka na ShareLife. W
tym tygodniu zastanów się na ile jesteś w stanie „Żyć Ewangelią" za pośrednictwem katolickich agencji i podejmij
decyzję, by wesprzeć kampanię parafalną ShareLife.
Najbliższa niedziela 18 marca jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18 marca 2018 r.
Żyj Ewangelią lokalnie i globalnie
„Ważne jest, by w dalszym ciągu wspierać ShareLife, by w ten sposób wyjść z pomocą do osób zmarginalizowanych
zarówno w lokalnych wspólnotach jak i na całym świecie. Czasami efekty są widoczne, a czasami nie, ale zawsze
konkretnie wpływają na życie tych, którym pomagamy. Rozważ, proszę na modlitwie, w jaki sposób możesz dziś
wesprzeć ShareLife.” – Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife – Bóg zapłać za Twoją hojność

NIEDZIELA PALMOWA
25 marca 2018 r.
Żyj Ewangelią wspierając środowisko osób niesłyszących
Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem niesłyszącym a twoi rodzice i rodzeństwo nie znają języka migowego. Twoi
rodzice są w stanie gestykulować w prosty podstawowy sposób, ale jak możesz dzieli z nimi swą radość, lęk,
potrzeby? Silent Voice uczy rodziny amerykanskiego języka migowego oraz kultury niedosłyszących tak, by mogli
porozumiewać sie wspólnym językiem. Jeden z wdzięcznych rodziców mówi: Jestem pasjonatem akcji Silent Voice
ponieważ ich program komunikacji w rodzinie ratuje dzieci od społecznego wyobcowania.” W ubiegłym roku ponad
750 niesłyszących dzieci i dorosłych otrzymało pomoc dzięki wspieranym przez ShareLife programom w Silent
Voice.
22 kwietnia jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
WIELKANOC
1 kwietnia 2018 r.
Żyj Ewangelią dzieląc się wiarą na całym świecie
Parafa Gia Lao mieści się w górskiej diecezji Xuan Loc w Wietnamie. Jej parafanie, w wiekszości ubodzy, pracują na
górskich farmach. Pastoral Mission Fund, wspomagana przez ShareLife, udziela jednorazowej dotacji, aby parafa
mogła zdobyć zasoby, których inaczej nie mogłaby zapewnić. W tym są egzemplarze Biblii i modlitewniki, jak
również trening 60 katechetów prowadzących przygotowania do sakramentu małżeństwa i lekcje religii. Z twoja
pomocą Kościół Gia Lao niesie wiarę lokalnemu środowisku i czyni świat lepszym.
22 kwietnia jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA
8 kwietnia 2018 r.
Żyj Ewangelią poprzez bezpośrednie usługi w zakresie zdrowia psychicznego
Problemy zdrowia psychicznego moga narastać jeśli nie są szybko rozpoznane. Dlatego pięć agencji Katolickich
Poradni Rodzinnych w Archidiecezji Toronto oferuje poradnictwo natychmiastowe. Ta inicjatywa wychodzi na
przeciw potrzebom społecznym bez konieczności konsultacji dlugotermionowych. Pacjenci zgłaszają znaczący
klinicznie wzrost zaufania dzięki czemu mogą rozwiązywac swoje problemy. Wspierając ShareLife pomagasz
odbudować nadzieje osobom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
22 kwietnia jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA
15 kwietnia 2018 r.
Żyj Ewangelią pomagając osobom uzależnionym
Okaleczony przez przemoc w dzieciństwie, Andrew uzależnił się od narkotyków jako nastolatek. Przez następne 20
lat błakał się po więzieniach i szpitalach. W końcu trafł do St. Michael's Homes, agencji fnansowanej przez
ShareLife, która oferuje program mieszkaniowy dla osób zmagających się z uzależnieniami. Teraz trzeźwy i
wyposażony w umiejętności radzenia sobie ze stresem, Andrew jest szczęśliwy i buduje nowe życie. Wspierając
ShareLife, pomagasz ludziom takim jak Andrew odbudować swoje życie.
Niedziela 22 kwietnia jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA (Druga niedziela ShareLife)
22 kwietnia 2018 r.
Żyj Ewangelią dzieląc się z potrzebującymi.
„Jednym z flarów naszego Planu Duszpasterskiego jest Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i
Dobra w Społeczeństwie. Jako społeczność katolicka jesteśmy powołani do bycia rękami i twarzą Jezusa w naszym
środowisku. ShareLife to namacalny sposób, by podążać za słowami Ewangelii, która uczy, by kochać bliźniego jak
Bóg nas umiłował. Zachęcam wszystkich parafan do wsparcia pracy misyjnej Kościoła katolickiego poprzez
złożenie ofary na ShareLife.” – Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za złożoną ofarę.
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
29 kwietnia 2018 r.
Żyj Ewangelią pomagający nowoprzybyłym do Kanady
Angie przeprowadziła się do Kanady, by poślubić mężczyznę, którego poznała przez Internet. Okazalo sie, że nie był
tym, kim się wydawał na początku; znęcał się nad nią fzycznie i emocjonalnie. Gdy był w pracy, ona zaczęła
uczęszczać na zajęcia językowe w Catholic Crosscultural Services (CCS). Personel CCS skontaktował ją z
pracownikiem programu osiedlenia dla kobiet. Angie otrzymała wsparcie, którego potrzebowała, aby opuścić
niezdrowy związek i zacząc żyć samodzielnie, wolna od przemocy. Angie jest jednym z ponad 3,000 klientów
wspomaganych corocznie przez programy CCS fnansowane przez ShareLife.
27 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
6 maja 2018 r.
Żyj Ewangelią opiekując się starszymi
Odkąd Erika doznała udaru mózgu, jej zmniejszona mobilność powstrzymywała ją przed korzystaniem z wielu
zajęć. Kiedy LA Center for Active Living zaplanowało podróż na Festiwal Czosnku, Erika martwiła się, że jej
niepełnosprawność stanie na przeszkodzie do udziału w festiwalu. Ku zaskoczeniu Eriki, agencja fnansowana przez
ShareLife sprawiła, że podróż doszła do skutku. Mając wiele radości z wycieczki, Erika czuła jakby jej
niepełnosprawność zniknęła. W ubiegłym roku agencje wspierane przez ShareLife zapewniły opiekę ponad 6,300
seniorom.
27 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
13 maja 2018 r.
Żyj Ewangelią wspierając zdrowie psychiczne
W 2016 roku ponad 2,000 osób skorzystało z poradnictwa indywidualnego i rodzinnego w Catholic Family Services
w Peel-Duferin, agencji fnansowanej przez ShareLife. Klienci często szukali pomocy w radzeniu sobie z depresją.
Biorąc pod uwagę, że obecnie depresja zastąpiła urazy pleców jako główny powód nieobecności w pracy, usługi te
pomagają klientom w utrzymaniu zatrudnienia i unikaniu ubóstwa. Wspierając agencje ShareLife, takie jak CFS
Peel-Duferin, pomagasz ludziom wrócić do zdrowia i odnaleźć szczęście.
27 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (Trzecia niedziela ShareLife)
20 maja 2018 r.
Żyj Ewangelią maksymalizując efektywność darowizny
Współpracując z St. Elizabeth HealthCare, ShareLife, poprzez katolickie organizacje charytatywne, wprowadziło w
życie inicjatywę tzw. usług wspólnych, które zapewniają pomoc agencjom w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi, usług fnansowych i technologii informacyjnej. Agencje uczestniczące w tej inicjatywie twierdzą, że są w
stanie poprawić jakość, kompetencje i rzetelność wykonywanej pracy. Dzięki tej inicjatywie agencje fnansowane
przez ShareLife zapewniają, że na świadczone przez siebie usługi kierują maksymalną część z otrzymanej kwoty.
Niedziela 27 maja jest niedzielą ShareLife
Bądź hojny.

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
27 maja 2018 r.
Żyj Ewangelią pomagając młodym rodzinom stanąć na nogi
Camila brała udział w programach oferowanych przez Rose of Sharon Services for Young Mothers, kiedy ona i jej
córka zostały wyrzucone z rodzinnego domu. Podczas gdy doradcy pomagali jej w znalezieniu niedrogiego
mieszkania, zaszła w ciążę po raz drugi. Pomimo tych wyzwań Camila nie opuściła żadnego programu oferowanego
jej w Rose of Sharon. Pod koniec roku opuściła placówkę już jako silniejsza kobieta i z planem na życie dla siebie i
swoich córek. W ubiegłym roku w agencjach fnansowanych przez ShareLife, które pomagają młodym matkom,
ponad 1,000 klientów, takich jak Camila, otrzymało wsparcie dla swoich nowych rodzin.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za złożoną ofarę.
BOŻE CIAŁO
3 czerwca 2018 r.
Żyj Ewangelią promując zdrowe życie psychine dzieci
Będąc w 7 klasie, Jake napisał opowiadanie, które zaniepokoiło dyrektora, bo wskazywało na to, że chłopiec chce
sobie zrobić krzywdę. Dyrektor wezwał matkę i polecił zabrać chłopca do specjalisty w Catholic Community Services
of York Region, agencji fnansowanej przez ShareLife. Chłopiec nie był zbyt otwarty podczas pierwszej sesji, lecz w
końcu ujawnił swój smutek i zamieszanie związane z rozwodem rodziców. Psycholog pomógł Jake'owi zobaczyć jak
inne dzieci reagują na rozpad rodziny, a ten z ulgą stwierdził, że jego smutek jest normalny. Jake zaczął się czuć
znacznie lepiej. Przekazując darowiznę na konto ShareLife, pomagasz dzieciom takim jak Jake uzyskać pomoc i
odnaleźć szczęście.
Złóż ofarę na ShareLife w parafi lub na sharelife.org
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
10 czerwca 2018 r.
Żyj Ewangelią pomagając młodzieży odbudować swoje życie
Sara nie miała najlepszej relacji z matką więc juz w wieku 14 lat próbowała mieszkać na ulicy. Przyjechała
autostopem do Toronto, by zamieszkać z kuzynką, która wkrótce ją wyrzuciła. Nie mając dokąd pójść, Sara
postanowiła wypróbować Sancta Maria House. Początkowo nienawidziła struktury i zasad jakie tam obowiązywały.
Jednak personel domu zdobył jej zaufanie i pomógł wrócić do szkoły. Pod koniec pobytu odbudowała relację z
matką. Instytucje fnansowane przez ShareLife, takie jak Sancta Maria House, pomagają zagrożonej młodzieży
zmienić swoje życie na lepsze.
Złóż ofarę na ShareLife w parafi lub na sharelife.org

JEDENSTA NIEDZIELA ZWYKŁA
17 czerwca 2018 r.
Żyj Ewangelią pomagając seniorom żyjącym samotnie
Przy wsparciu agencji Catholic Family Service oraz sześciu parafi w Peel Region i Simcoe County, ShareLife
fnansuje pilotażowy projekt, który ma na celu połączenie przeszkolonych wolontariuszy z odosobnionymi i
samotnymi seniorami. Wolontariusze nawiązują relacje z seniorami poprzez przeprowadzanie wizyt domowych,
rozmowy telefoniczne i kierowanie ich na programy dostępne w danym środowisku. Dzięki Twojemu wsparciu,
ShareLife umożliwia straszym osobom dostęp do programów, których najbardziej potrzebują.
Złóż ofarę na ShareLife w parafi lub na sharelife.org
DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
24 czerwca 2018 r.
Żyj Ewangelią dzieląc się z potrzebującymi.
„Bez Twojej pomocy ShareLife nie mogłoby wypełnić swojej misji, by żyj Ewangelią dzieląc się z potrzebującymi.
Razem możemy zdziałać bardzo wiele! Modlę się, abyśmy nadal mogli odpowiedzieć na Bożą miłość, rezygnując z
siebie, aby szukać dobra w innych.” – Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
Złóż ofarę na ShareLife w parafi lub na sharelife.org

