Gyvenimas pagal Evangeliją: 2019 m. parapijos vajus
ShareLife rinkliava sekmadieniais
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ShareLife įrašai žiniaraščiams
Norėdami atkreipti dėmesį, kaip svarbu yra remti ShareLife parapijos vajų, prašome į savo parapijos žiniaraščius
įrašyti šiuos pranešimus.
Prie savaitinių pranešimų, kurie prasideda pirmąjį Gavėnios sekmadienį, mes pridedame ir pranešimus sausiui bei
vasariui – vieną kartą per mėnesį, taip pat pranešimus, kuriais skatiname savanorių įdarbinimą ir iš anksto įgaliotą
aukų pervedimą (duodant numerį savo sąskaitos, iš kurios nurodytomis datomis pervedami pinigai).
Norime atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nebus pateikta išspausdintų pranešimų ir kad jie yra prieinami mūsų
internetinėje svetainėje. Čia juos rasite įvairiomis kalbomis, kaip 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

2019 m. sausis
Gyvenimas pagal Evangeliją – daugybe būdų
Jūs gal net nepagalvojate, kos svarbios jūsų aukos ShareLife. Jūsų dosnumas padeda veikti daugiau negu 40- iai
įstaigų, kurios padeda tūkstančiams žmonių jūsų bendruomenėje ir už jos ribų. Nuo patarimų žmonėms,
kenčiantiems nuo depresijos, iki maisto, skirto tiems, kas jo neturi, ir pagalbos jaunai motinai, bandančiai baigti
vidurinę mokyklą, – jūs pakeičiate gyvenimą tų, kurie kreipiasi pagalbos į ShareLife.
Artėjant 2019 m. parapijos vajui, mes dėkojame už jūsų ištikimą paramą!

2019 m. vasaris
Gyvenimas pagal Evangelija remiant silpnuosius
Florencija paslydo ant ledo eidama šaligatviu, susilaužė dešinįjį klubą, šlaunies kaulą ir kulkšnį. Negaudama daug
kainuojančios sporto terapijos ji nerimavo, kad daugiau niekada nebegalės vaikščioti. Jos gydytojas nukreipė ją į
ShareLife fnansuojamą įstaigą – LA aktyvaus gyvenimo centrą. Po savaitės Florencija jau dalyvauti centro
sveikatingumo ir mankštos pamokose. Vos per šešis mėnesius ji pakilo iš neįgaliųjų vežimėlio, paskiau jau
nebereikėjo iš vaikštynės, galiausiai ji pradėjo vaikščioti savarankiškai.
Jūsų dosnumas padėjo Florencijai susigrąžinti sveikatą. Dėkojame, kad remiate ShareLife!

Pastaba parapijoms: kviečiame keisti toliau pateiktą pranešimą, atsižvelgiant į savo konkrečius poreikius savanoriams,
kurie padeda ShareLife parapijos vajui.
Būkite ShareLife savanoriu mūsų parapijoje
Padėti ShareLife vajui mūsų parapijoje yra puikus būdas gyventi pagal Evangeliją, teikiant pagalbą tiems, kuriems
jos reikia. Savanoriška veikla reikalauja minimalaus laiko aktyviam ShareLife laikotarpiui nuo sausio iki liepos
pabaigos. Apsilankykite sharelife.org/volunteer, kad sužinotumėte daugiau apie ShareLife ir būdus, kaip galite
padėti. Užsiregistruokite internetu adresu www.surveymonkey.com/r/ShareLife arba paklauskite savo parapijoje,
kaip galite padėti.
Ačiū, kad remiate ShareLife!

Pastaba: Parapijos, pranešimus siunčiančios paštu, bet kuriuo vajaus metu gali naudoti tokį pranešimą:
Parama ShareLife, duodant numerį savo sąskaitos, iš kurios nurodytomis datomis pervedami pinigai
Kas mėnesį duodant leidimą iš savo banko sąskaitos paimti nurodytą sumą yra lengvas būdas paskirstyti savo
metines aukas ShareLife vajui. ShareLife pakete, kurį gavote paštu, yra atsakymo forma su jums prieinamiausia
aukojimo suma. Tiesiog pateikite savo parapijai arba įdėkite į nurodytą vietą negaliojantį savo banko sąskaitos
čekį su užpildyta forma. Jeigu turite kokių nors klausimų, rašykite ShareLife slife@archtoronto.org arba
skambinkite tel.416-934-3411.
Ačiū, kad remiate ShareLife!

ShareLife parapijos vajus – 2019 m. kovo 6d. - liepos 31 d.
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2019 m. kovo 10 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 43 metus daugybė žmonių patyrė šią labdaringą pagalbą, siūlomą mūsų įstaigų.
Prašome paremti mūsų kasmetinį vyskupijos vajų šiuo, Gavėnios, laikotarpiu.“
– Kardinolas Tomas Collins
Kovo 31-osios sekmadienis yra ShareLife sekmadienis
Prašome aukoti dosniai.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2019 m. kovo 17 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant jaunoms motinoms
Anika tapo motina, kai jai buvo 19 metų. Netrukus po to jos sužadėtinis ją ėmė vis labiau valdyti ir nurodinėti, ką ir
kaip ji turi daryti, neleido bendrauti su kitais žmonėmis. Jausdamasi atskirta nuo visų, ji kreipėsi į ShareLife įstaigą,
pavadintą Rose of Sharon. Ji su savo sūnumi dalyvavo beveik visose siūlomose programose, taip pat – ir Gražaus
bendravimo programoje. Anika suprato, kad ji neprivalo kęsti savo partnerio įžūlų elgesį. Rose of Sharon padėjo jai
rasti butą, kur ji su sūnumi galėtų apsigyvent. „Aš niekada nemaniau, kad galėčiau tai padaryti savarankiškai, sako Anika. – Bet aš tai padariau, padedant Rose of Sharon.“
Kovo 31d. yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. kovo 24 d.
Kaip gyventi pagal Evangeliją, kai gyvenimas yra toks užimtas?
Daugelis žmonių, kuriems reikia pagalbos, padeda savanorišku darbu šalia esančiose organizacijose. Net jei jūsų
užimtumas to neleidžia, vis tiek galite daryti didelę įtaką savo bendruomenei, remdami ShareLife fnansuojamas įstaigas. Kitas sekmadienis yra pirmoji ShareLife rinkliava. Kitą savaitę prašome apsvarstyti savo gebėjimą gyventi
pagal Evangeliją, paaukojant mūsų parapijos ShareLife vajui.
Kitas sekmadienis, kovo31 d., yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS: Pirmasis ShareLife sekmadienis
2018 m. kovo 31 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją bendruomenėje ir visame pasaulyje
„Svarbu, jog mes ir toliau paremtume ShareLife, kad būtų užtikrinta pagalbą atstumtiesiems tiek bendruomenėse,
tiek visame pasaulyje. Kartais rezultatai yra akivaizdūs, o kartais nematomi, tačiau visada jie daro apčiuopiamą
skirtumą žmonių, kuriems mes padedame, gyvenime. Prašau pamaldžiai apsvarstyti, kaip šiandien galite paremti
ShareLife sekmadienį. “
– Kardinolas Tomas Collins
Šiandien yra ShareLife sekmadienis.
Ačiū už jūsų dosnumą.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2019 m. balandžio 7 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, pagelbėjant neįgaliesiems
66 metų Benas, turintis vystymosi negalią, gyvena su savo 90 metų motina, kuri rūpintis savo sūnumi jau
nebeįstengia. Ji kreipėsi į ShareLife įstaigą Marijos Centrą, kur Benas susitiko su vienu šio centro darbuotoju. Jis
palaipsniui supažindino Beną su Marijos Centro namų gyventojais. Dabar, kai jis susidraugavo su jais ir darbuotojais, sukūrė priklausymo savo būsimai bendruomenei jausmą, jam bus lenvgiau pereiti gyventi į šį centrą.
Gegužės 5d. yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

KRISTAUS KANČIOS – VERBŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 14 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant pašauktiesiems į kunigystę
Martin Dicuangco gyvenimą pakeitė apsilankymas Serra House, rezidencijoje, kur apsigyvena pajutusieji
pašaukimą kunigystei. Ji priklauso Šv. Augustino seminarijai. Dabar Martin yra trečiojo kurso teologijos studentas.
„Dėkoju ShareLife už Šv. Augustino seminarijos rėmimą, – sako Martin, – kur jauni vyrai, kaip aš pats, patyrę Kristaus meilę, džiaugsmingai ruošiasi kunigystei“.
Gegužės 5 d. yra ShareLife sekmadienis
Prašome aukoti dosniai.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. balandžio 21 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją per tiesiogines psichinės sveikatos paslaugas
Psichinės sveikatos sunkumai gali padidėti, jei jie nebus greitai sprendžiami. Štai kodėl penkios Katalikų šeimų
tarnybos įstaigos Toronto arkivyskupijoje dabar siūlo konsultacines paslaugas be išankstinio registravimosi. Ši
paslauga dažnai patenkina klientų poreikius, neprireikiant ilgalaikio konsultavimo. Klientai teigia, kad įgyja tiek
pasitikėjimo savimi, kad patys įstengia išspręsti savo sunkumus. Remdami ShareLife, padedate sugrąžinti viltį
tiems, kurie susiduria su dideliais sunkumais.
Gegužės 5 d. yra ShareLife sekmadienis
Prašome aukoti dosniai.

II VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. balandžio 28 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, priimant atvykusiuosius į Kanadą
Rashida, gyvendama Egipte, patyrė prievartą šeimoje. Bijodama, kad jos vyras neužgauliotų jų vaikų, ji kreipėsi į
Kanadą dėl pabėgėlio statuso, ir jis jai buvo suteiktas. Rashida atvyko į Torontą, nemokėdama kalbos, nežinodama, ką daryti ir ar kas nors jai galėtų padėti. Laimei, ji susitiko su arabiškai kalbančiu žmogumi iš įstaigos,
teikiančios katalikiškąsias kultūrines paslaugas (angl. CCS – Catholic Crosscultural Services). Ši įstaiga padėjo jai
imigracijos procese ir paskyrė reikiamų lėšų. „CCS išgelbėjo mano gyvenimą, - sako Rashida. –Šiandien turiu savo
būstą, o mano vaikai pagaliau yra saugūs ir laimingi.“
Kitas sekmadienis, gegužės 5 d. , yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

III VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. gegužės 5 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją – su Tiesa ir Meile
“Viena iš pagrindinių mūsų pastoracinio plano dalių yra katalikiškojo Teisingumo ir Meilės skleidimas. Mūsų įstaigų darbas ir jūsų dosnumas, remiant jas, nutiesia kelią, kurio dėka Tiesa ir Meilė tampa tikrove, ir tai liudija
katalikiškojo tikėjimo stiprėjimą.”
– Kardinolas Tomas Collins
Šiandieną yra ShareLife sekmadienis.
Ačiū už jūsų dosnumą.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. gegužės 12 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant turintiesiems priklausomybių
Jau dveji meti, kai Adomas kalba pilnais sakiniais. Kai jis persikėlė į Sandoros namus (Covenant House), jis galėjo
pasakyti vieną-du žodžius. Laikui bėgant, darbo su jaunimu specialistas sugebėjo susidraugauti su Adomu. Adomas baigė vidurinę mokyklą ir tapo mentorystės programos nariu, nuspręsdamas siekti karjeros kompiuterių srityje. Jo ateičiai atsivėrė labai daug galimybių.
Birželio 2 d. yra kitas ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

V VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. gegužės 19 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, remiant jaunimo tarnystę mūsų parapijose
Kaip apmokomi tie, kurie rūpinasi jaunimo reikalais? Virš 40-ies jaunimo reikalus tvarkančių atstovų Toronto
arkivyskupijoje daro didelę įtaką tūkstančiams jaunuolių ir jų šeimų. ShareLife fnansuojamos Katalikų jaunimo organizacijos nariai (OCY- The Ofce of Catholic Youth) lanko parapijas, aprūpina jaunimo reikalų atstovus reikalinga
medžiaga ir palengvina bendravimo tinklų kūrimą, kaip vieną, kuriame dalyvauja 200 jaunimo atstovų ir savanorių. OCY padeda užtikrinti stiprią Bažnyčią ateities kartoms.
Birželio 2 d. yra kitas ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS
2019 m. gegužės 26 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant atskirtiems vyresnio amžiaus žmonėms
Debbie atrodė, kad per tris mėnesius ji prarado viską. Jos 33 metų partneris mirė, jos kojos buvo amputuotos, ir ji
nebegalėjo rūpintis savo mylimais augintiniais. Ji kreipėsi į Society of Sharing, ShareLife fnansuojamą įstaigą, kurios
atstovai su ja bendradarbiavo, o jai padėjo savanoris Geof. Geof ne tik buvo draugas, bet ir pasitelkė savo žinias,
kad padėtų Debbie įgyvendinti viso gyvenimo svajotę: išmokti tinkamai skaityti. Nors Debbie ir negalės susigrąžinti visko, ką ji prarado, ji vėl pajuto gyvenimo pilnatvę.
Kitas sekmadienis, birželio 2 d., yra ShareLife sekmadienis.
Prašome aukoti dosniai.

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS:
Trečiasis ShareLife sekmadienis
2019 m. birželio 2 d. d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant išsaugoti psichinę sveikatą
Praeitais metais ShareLife fnansuojama Peel-Duferin Katalikų šeimų tarnybos įstaigos paslaugomis pasinaudojo
daugiau kaip 3,200 žmonių. Dažnai klientams reikėjo padėti kovoti su depresija. Atsižvelgiant į tai, kad daugiau
žmonių į darbą neateina jau 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.
Šiandieną yra ShareLife sekmadienis.
Ačiū už jūsų dosnumą.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS – SEKMINĖS
2019 m. birželio 9 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padidinant aukojimo poveikį
Dirbant su St. Elizabeth Health (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 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.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba www.sharelife.org

ŠVENČIAUSIOSIJI TREJYBĖ – I SEKMADIENIS PO SEKMINIŲ
2019 m. birželio 16 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant benamiams jaunuoliams
Bet kurią 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.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba www.sharelife.org

ŠV. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS – DEVINTINĖS
2018 m. birželio 23d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, siunčiant maisto besivystančions šalims
Irma yra 29 metų vieniša keturių vaikų motina Salvadore. Jos vaikai kenčia dėl prastos mitybos, nes ji uždirba tik 5
dol. per dieną, parduodama buitinius daiktus turguje. Vietinė labdaros organizacija kreipėsi pagalbos į ShareLife fnansuojamą įstaigą Kanados Maistas Vaikams (CFFC – Canadian Food for Children), ir ši įstaiga pradėjo siųsti maistą,
drabužius, žaislus. Irma gali lengviau atsikvėpti, nes sulaukia nuolatinės paramos išmaitinti savo šeimą.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba www.sharelife.org

XIII EILINIS SEKMADIENIS
2019 m. birželio 30 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant rizikingam jaunimui
Vieniša motina nerimavo, kad jos dukros Trinity gyvenimas gali būti neigiamai paveiktas kaimynystėje įsikūrusių
jaunimo gaujų. Ji užrašė dukrą į Šv. Jono Pauliaus Didžiojo šeimos centrą, kurį fnansuoja ShareLife. Ten Trinity sulaukė pagalbos, ruošiant namų darbus, lankė muzikos pamokas, už kurias mama pati nebūtų įstengusi sumokėti.
Dabar mergaitei 15 metų, ji dirba savanore tame centre ir padeda tiemas, kam reikia pagalbos, kaip anksčiau
reikėjo jau pačiai.
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba www.sharelife.org

XIV EILINIS SEKMADIENIS
2019 m. liepos 7 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant kenčiantiesiems dėl nerimo
Kristen yra kolegijos mokinė. Jos motina neseniai mirė. Tai sukėlė nerimą, dėl ko jai buvo sunku valgyti, miegoti ir
mokytis. Ji nusprendė kreiptis į nemokamą konsultacinę kliniką, kurią siūlo ShareLife fnansuojama įstaiga Simcoe
County. Kristen pajuto, kad užsiėmimai klinikoje jai padeda, ir nutarė dalyvauti dar keliuose. Padedama savo gydytojo, ji sužinojo, kas sukėlė panikos priepuolius, ir sukūrė planą, kaip kovoti su savo nerimu. Dabar ji turi žinių ir
paramos ir sugeba gyventi bei spręsti savo sunkumus savarankiškai
Prašome paaukoti ShareLife per savo parapiją arba
www.sharelife.org iki liepos 31 d.

XV EILINIS SEKMADIENIS
2019 m. liepos 14 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant kurčiųjų bendruomenei
Įsivaizduokite, kad esate kurčias vaikas, o jūsų tėvai nežino gestų kalbos. Su tėvais kaip nors suprasite vienas kitą,
bet kaip dalintumėtės savo džiaugsmais, baime, pasakytumėte, ko jums reikia? ShareLife įstaiga 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 daugiau negu 700 kurčių vaikų ir suaugusiųjų ShareLife dėka buvo
suteikta pagalbą per Silent Voice programas.
ShareLife vajus baigiasi liepos 31 d. Prašome paaukoti per savo parapiją arba www.sharelife.org

XVI EILINIS SEKMADIENIS
2019 m. liepos 21 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant smurto šeimoje aukoms
Kai moteris išgyvena smurtą šeimoje, jai gali prireikti daugelio paslaugų iš karto – konsultacijų, teisinės pagalbos,
vaikų pagalbos paslaugų ir vaikų priežiūros. Safe Center of Peel šias ir kitas paslaugas teikia, kasmet padėdamas
šimtams žmonių. Katalikiškų šeimų tarnyba Peel-Duferin , viena iš 10-ies tokių įstaigų, fnansuojama ShareLife,
suteikia reikiamą pagalbą suaugusiesiems ir vaikams.
ShareLife vajus baigiasi liepos 31 d. Prašome paaukoti per savo parapiją arba www.sharelife.org

XVII EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. liepos 28 d.
Gyvenimas pagal Evangeliją, padedant tiems, kuriems labiausiai reikia
"Be jūsų ShareLife nebūtų įvykdžiusi savo misijos Gyvenimas pagal Evangeliją, stengdamasi padėti tiems, kuriems
labiausiai reikia. Kartu mes galime padaryti daug! Mano maldavimas yra, kad mes tęstume Dievo meilės liudijimą,
stengdamiesi dėl kitų gerovės“.
– Kardinolas Tomas Collins
ShareLife vajus baigiasi liepos 31 d. Prašome paaukoti per savo parapiją arba www.sharelife.org

