Luty 2018 roku
Drogi Ofiarodawco,
Jeśli pragniemy zmienić historię i przyczynić się do prawdziwego rozwoju, to konieczne jest,
abyśmy wsłuchali się w wołanie ubogich i zajęli się podnoszeniem ich z marginesu.
-Papież Franciszek, Orędzie na Pierwszy Światowy Dzień Ubogich
Jako wspólnota katolicka jesteśmy wezwani do wcielania wiary opartej na uczynkach. W
Archidiecezji Toronto odpowiedzieliśmy na to wezwanie na wiele różnych sposobów podczas 175letniej historii. Nasz pierwszy biskup, Michael Power, zmarł na tyfus w wyniku służby wśród
irlandzkich imigrantów, którzy uciekli przed Wielkim Głodem. Dziesięć lat później biskup de
Charbonnel zaprosił Siostry św. Józefa do założenia Domów Opatrzności, które nadal prowadzą swą
działalność jako Providence Healthcare. W naszej archidiecezji istnieje wiele usług – Covenant
House, St. Michael’s Hospital, Scarborough General Hospital, i Good Shepherd Centre – które mają
swoje korzenie w kościele katolickim lub zgromadzeniach zakonnych.
Pokazujemy także nasze zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego poprzez specjalne zbiórki
pieniędzy, które wspierają wiele ważnych programów istniejących w naszej archidiecezji i na całym
świecie. Nasi parafianie zawsze hojnie odpowiadają na prośby o wsparcie humanitarne i potrzeby
Kościoła na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Jest to uzupełnienie wielu działań, które mają miejsce w naszych parafiach, takich jak banki
żywności czy noclegownie dla bezdomnych, przez co parafianie odpowiadają na wezwanie Ojca
Świętego, aby usłyszeć wołanie ubogich. Pokolenia wiernych, poprzez ich zaangażowanie na
rzecz katolickich organizacji charytatywnych, z pokorą przyczyniają się, by nasze wspólnoty stawały
się bardziej troskliwe i współczujące. Nie proszą o nic w zamian, ale jednak mamy wobec nich
ogromny dług wdzięczności.
W 1976 r. Arcybiskup Pocock założył kampanię ShareLife w Archidiecezji Toronto jako sposób
wspierania pracy katolickich agencji, które służą lokalnej społeczności. Obecnie ponad
czterdzieści agencji otrzymuje wsparcie finansowe za pośrednictwem naszego corocznego
apelu, dzięki czemu mogą świadczyć usługi rodzinom przechodzącym kryzys, osobom specjalnej
troski, starszym, dzieciom, młodzieży oraz imigrantom i uchodźcom. Agencje te pomagają także
osobom zmarginalizowanym, rozwijają projekty sprawiedliwości społecznej na całym świecie, -

dostarczają żywność dla dzieci w krajach rozwijających się oraz wspierają formację księży i
diakonów, którzy będą służyć naszym parafiom w przyszłości. Nasze wsparcie dla
kampanii ShareLife to coś więcej niż zbiórka funduszy; w ten sposób wyciągamy ręce Chrystusa do
potrzebujących zarówno tu, jak i na całym świecie.
Hojna ofiarność parafian zaowocowała udaną kampanią ShareLife w 2017 roku - w rzeczywistości
uzyskaliśmy najwyższy wynik kampanii parafialnej w naszej historii. Jednak pomimo
takiego sukcesu, doświadczyliśmy deficytu spowodowanego zwiększeniem alokacji agencji w ciągu
ostatnich dwóch lat. Nasza kampania rośnie, ale rosną również potrzeby naszej społeczności i
zasoby, jakich potrzebują agencje, aby im sprostać.
Na rok 2018 wyznaczyliśmy cel w wysokości 13,6 miliona dolarów dla kampanii
parafialnej, co stanowi wzrost o prawie 1 milion dolarów w porównaniu z wynikiem z 2017 roku.
Osiągnięcie naszego celu kampanii w tym roku pozwoli na rozszerzenie istniejących usług, a także
umożliwi rozwój nowych programów, aby służyć tym, którzy zwracają się do naszych agencji o
pomoc.
Nowy program dla seniorów, dzięki któremu wolontariusze mogą wspomagać osoby starsze żyjące
samodzielnie, jest przykładem inicjatywy opracowanej w ramach partnerstwa między
naszymi wspólnotami parafialnymi a agencjami Catholic Family Services. Potrzebne są dodatkowe
zasoby, aby służyć większej liczbie osób w ciągu najbliższych kilku lat.
Uważam, że główny cel kampanii może zostać osiągnięty, ale tylko z Państwa pomocą.
Zapraszam, by wspólnie złożyć ofiarę na kampanię ShareLife w 2018 roku. Razem możemy pomóc
tym, którzy żyją na marginesie naszego społeczeństwa, a dzięki temu „żyj Ewangelią dzieląc się z
potrzebującymi.”
Świadomi łask i błogosławieństw jakich doznajecie, rozważcie Państwo, proszę, jak najlepiej
możecie wesprzeć kampanię ShareLife. Niech Pan Bóg wynagrodzi Państwa hojność.
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