Żyj Ewangelią: Kampania Parafalna 2019
Niedzielne Zbiórki na ShareLife
31 marca | 5 maja | 2 czerwca
Ogłoszenia do Biuletynów odnośnie ShareLife
Aby uświadomić wiernym jak ważne jest wspieranie kampanii parafalnej ShareLife, proszę o umieszczanie
następujących ogłoszeń w niedzielnych biuletynach.
Oprócz cotygodniowych ogłoszeń rozpoczynających się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, dołączyliśmy
również ogłoszenia, które mogą być drukowane w styczniu i na początku lutego (po jednym w miesiącu) oraz
informacje dotyczące autoryzacji wstępnej i rekrutacji wolontariuszy.
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, węgierskim, 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

Styczeń 2019
Żyj Ewangelią na wiele sposobów
Możesz nie zdawać sobie sprawy z działania Twoich donacji na ShareLife. Twoja hojność wspiera ponad 40
agencji, które pomagają tysiącom ludzi w Twoim środowisku i poza nim. Od poradnictwa dla osób cierpiących na
depresję, po posiłek dla kogoś, kto nie ma nic do jedzenia, po wsparcie młodej matki, która próbuje ukończyć
szkołę średnią – zmieniasz życie tych, którzy zwracają się do agencji ShareLife o pomoc.
U progu Parafalnej Kampanii ShareLife, dziękuję za Twoje nieprzerwane wsparcie!

Luty 2019
Żyj Ewangelią wspierając ludzi słabych
Florence poślizgnęła się na oblodzonym chodniku, co spowodowało pęknięcie biodra oraz złamanie kości udowej i
kostki. Z powodu wysokich kosztów fzykoterapii martwiła się, że już nigdy nie będzie chodzić. Lekarz skierował ją
do LA Centre for Active Living, agencji fnansowanej przez ShareLife. W ciągu tygodnia Florence zaczęła
uczestniczyć w darmowych zajęciach rehabilitacyjnych. W niespełna sześć miesięcy odstawiła wózek inwalidzki
oraz chodzik i zaczęła poruszać się samodzielnie.
Twoja hojność pomogła Florence odzyskać zdrowie. Dziękujemy za wsparcie ShareLife!

Uwaga dla parafi: Można zmodyfkować poniższe ogłoszenie zgodnie z zapotrzebowaniem na wolontariuszy chętnych
pomóc w kampanii parafalnej ShareLife.
Bądź wolontariuszem ShareLife w parafi
Pomoc w parafalnej kampanii ShareLife jest wspaniałym sposobem, by żyjąc Ewangelią pomagać potrzebującym.
Wolontariat nie zabiera zbyt wiele czasu w okresie trwania kampanii ShareLife od stycznia do końca lipca. Więcej
informacji o ShareLife i sposobach zaangażowania się znajdziesz na stronie sharelife.org/volunteer. Zarejestruj się
na www.surveymonkey.com/r/ShareLife lub skontaktuj się z biurem parafalnym.
Dziękujemy za wsparcie ShareLife!

Uwaga: parafe, które biorą udział w programie korespondencji bezpośredniej (direct mail) mogą użyć następującego
ogłoszenia w dowolnym momencie kampanii.
Wspieranie ShareLife za pomocą autoryzacji wstępnej
Comiesięczna autoryzacja wstępna (PAG) to łatwy sposób na rozłożenie donacji na ShareLife na okres całego roku.
Pakiet ShareLife, który otrzymali Państwo pocztą, zawiera formularz z opcją PAG. Wystarczy wysłać czek “VOID”
wraz z wypełnionym formularzem do biura parafalnego lub wrzucić do koszyka podczas niedzielnej składki. W
celu uzyskania dodatkowych informacji na temat autoryzacji wstępnej proszę kontaktować się z biurem ShareLife
pisząc na adres slife@archtoronto.org lub dzwoniąc na numer 416-934-3411.
Dziękujemy za wsparcie ShareLife!

Kampania Parafalna ShareLife – od 6 marca do 31 lipca 2019 r.
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
10 marca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając agencje ShareLife
„U progu kampani ShareLife jesteśmy zachęceni, by żyć Ewangelią we wszystkim co robimy. Jak to pokazać w
naszym środowisku? Życie Ewangelią może oznaczać pomoc samotnym matkom w opiece nad nowonarodzonymi
dziećmi, dyspozycyjność dla rodzin borykających się z problemami, lub przyjmowanie rodzin uchodźców w
środowisku gdzie żyjemy. W ciągu 43 lat, niezliczona liczba osób doświadczyła opieki naszych agencji. Wesprzyj
coroczną archidiecezjalną kampanię w okresie Wielkiego Postu!”
– Kardynał Thomas Collins
31 marca przypada niedziela ShareLife
Bądź hojny.

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
17 marca 2019 r.
Żyj Ewangelią pomagając młodym matkom
Anika została matką w wieku 19 lat. Krótko po tym jej narzeczony stał się coraz bardziej dominujący i utrudniający
życie. Czując się odosobnioną, zwróciła się po pomoc do Rose of Sharon, jednej z agencji ShareLife. Razem z
synem uczestniczyła w prawie każdym proponowanym programie. Jednym z nich był Healthy Relationships. Anika
uświadomiła sobie, że nie musi tolerować zachowania partnera. Rose of Sharon pomogło jej znaleźć niedrogie
mieszkanie dla niej i syna. „Nigdy nie myślałam, że będę w stanie żyć na własną rękę” – mówi Anika. „Ale z pomocą
Rose of Sharon właśnie to robię.”
31 marca jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
24 marca 2019 r.
Jak „Żyć Ewangelią” kiedy człowiek jest tak zajęty?
Wiele osób pomaga potrzebującym angażując się społecznie w jednej z lokalnych organizacji. Ale jeśli czas Ci na to
nie pozwala możesz nadal odgrywać ważną rolę w swoim środowisku wspierając agencje fnansowane przez
ShareLife. Następna niedziela jest pierwszą niedzielą ShareLife. W najbliższym tygodniu pomyśl nad umiejętnością
„Życia Ewangelią” poprzez złożenie ofary na ShareLife w swojej parafi.
Najbliższa niedziela 31 marca jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Pierwsza niedziela ShareLife
31 marca 2019 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
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za Twoją hojność

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 kwietnia 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając osoby niepełnosprawne
Ben ma 66 lat, jest upośledzony umysłowo i mieszka ze swoją 90-letnią matką. Kobieta nie ma rodziny a tym
samym nikogo, kto mógłby zaopiekować się jej synem gdy jej zabraknie. Dlatego zwróciła się o pomoc do Mary
Centre, jednej z agencji ShareLife, która przypisała Benowi opiekuna. Ten stopniowo zapoznawał Bena z
mieszkańcami jednego z domów opieki przy Mary Centre. Teraz, gdy zaprzyjaźnił się ze swoimi współlokatorami i
personelem, ewentualna przeprowadzka będzie dla niego mniej przytłaczająca. Już teraz czuje się jednym z
domowników.
5 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

NIEDZIELA PALMOWA
14 kwietnia 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając powołania
Życie Martina Dicuangco zmieniło się w momencie, gdy odwiedził Serra House, dom prowadzony przez St.
Augustine’s Seminary dla tych, którzy rozpoznają powołanie do kapłaństwa. Obecnie jest seminarzystą na trzecim
roku teologii. „Dziękuję ShareLife za to, że wspiera St. Augustine’s Seminary,” mówi Martin, „gdzie osoby, które
doświadczyły miłości Chrystusa z radością przygotowują się do święceń kapłańskich.”
5 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

WIELKANOC
21 kwietnia 2019 r.
Żyj Ewangelią w służbie zdrowia psychicznego
Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą się nasilić, jeśli nie zostaną szybko rozpoznane. Właśnie dlatego pięć
agencji o nazwie Catholic Family Services w Archidiecezji Toronto oferuje doradztwo doraźne. Inicjatywa ta często
może zaspokoić potrzeby klientów bez konieczności długoterminowej opieki. Klienci potwierdzają wzrost zaufania
we własne możliwości w radzeniu sobie z problemami. W przypadku niektórych agencji, ShareLife jest jedynym
sponsorem tego typu programu. Wspierając ShareLife pomagasz przywrócić nadzieję osobom w kryzysie.
5 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA
28 kwietnia 2019 r.
Żyj Ewangelią przyjmując nowoprzybyłych do Kanady
Mieszkając w Egipcie, Rashida doświadczała przemocy domowej przez wiele lat. Obawiając się, że jej mąż będzie
się też znęcał nad dziećmi, złożyła wniosek o przyznanie jej i dzieciom statusu uchodźcy w Kanadzie. Rashida
przybyła do Toronto nie znając języka, nie wiedząc co robić i u kogo szukać pomocy. Na szczęście spotkała osobę
mowiącą po arabsku, która poradziła jej, by odwiedziła Catholic Crosscultural Services (CCS). CCS pomogło jej
uporać się z procesem imigracyjnym i uzyskać potrzebne środki pomocy. „CCS uratowało mi życie” - mówi
Rashida. „Dziś dysponuję własnymi pieniędzmi, mam mieszkanie, a moje dzieci są wreszcie bezpieczne i
szczęśliwe.”
Najbliższa niedziela 5 maja jest niedzielą ShareLife.
Bądź hojny.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA: Druga niedziela ShareLife
5 maja 2019 r.
Żyj Ewangelią sprawiedliwie i z miłością
„ShareLife stanowi wiarygodny drogowskaz na mapie planu duszpasterskiego, mianowicie wskazuje jego główny
kierunek ‘Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i Dobra.’ Praca naszych agencji, a także Państwa
hojność, służą jako ścieżka realizacji uczynków sprawiedliwości i miłości, umacniając tym samym świadectwo
wiary katolickiej.”
– Kardynał Thomas Collins
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za Twoją hojność.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
12 maja 2019 r.
Żyj Ewangelią pomagając osobom uzależnionym
Minęły dwa lata, kiedy Adam komunikował się ostatnio pełnymi zdaniami. Gdy wprowadził się do Covenant House
używał jedynie pojedyńczych słów. Z czasem jednemu z pracowników udało się zdobyć zaufanie Adama i chłopak
zaczął się otwierać. Adam ukończył szkołę średnią i przystąpił do programu mentorskiego, koncentrując się na
karierze w dziedzinie informatyki. Dzięki odzyskanemu głosowi i pozytywnym relacjom przyszłość Adama stoi
przed nim otworem.
2 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife.
Bądź hojny.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
19 maja 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając duszpasterstwo młodzieży w parafach
Czy warto inwestować w szkolenie liderów młodzieży? Warto, bo ponad 40 liderów w Archidiecezji Toronto ma
bezpośredni wpływ na tysiące młodych osób i ich rodziny. Ofce of Catholic Youth (OCY), biuro fnansowane przez
ShareLife, odwiedza parafe, kształci liderów i pomaga nawiązyw kontakty – w samym dniu szkoleniowym w
archidiecezji bierze udział 200 liderów młodzieży i wolontariuszy. OCY pomaga zapewnić tętniący życiem Kościół
dla przyszłych pokoleń.
2 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife.
Bądź hojny.

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
26 maja 2019 r.
Żyj Ewangelią pomagając seniorom żyjącym samotnie
W ciągu trzech miesięcy Debbie poczuła jakby straciła wszystko. Po 33 latach wspólnego życia zmarł jej partner,
amputowano jej nogę i nie mogła już dłużej zajmować się swoimi ukochanymi zwierzętami. Zwróciła się do Society
of Sharing, agencji fnansowanej przez ShareLife, gdzie nawiązała współpracę z wolontariuszem o imieniu Geof.
Geof nie tylko zapewnił jej przyjaźń, ale także wykorzystał swoje zdolności pedagogiczne, aby pomóc Debbie
zrealizować jedno z jej marzeń: nauczyć się poprawnie czytać. Choć Debbie nie będzie w stanie odzyskać
wszystkiego co straciła, jej życie znów ma sens.
2 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife.
Bądź hojny.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO: Trzecia niedziela ShareLife
2 czerwca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając zdrowie psychiczne
W ubiegłym roku ponad 3,200 osób skorzystało z poradnictwa indywidualnego i rodzinnego w Catholic Family
Services of Peel-Duferin, agencji fnansowanej przez ShareLife. 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.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za Twoją hojność.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
9 czerwca 2019 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.
Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie sharelife.org

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
16 czerwca 2019 r.
Żyj Ewangelią pomagając bezdomnej młodzieży
Każdej nocy, w całej Kanadzie, 6000 osób w wieku od 16 do 24 lat 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 życiowych umiejętności. Wspierając
ShareLife, pomagasz zagrożonej młodzieży przygotować się do życia na własną rękę.
Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie sharelife.org

BOŻE CIAŁO
23 czerwca 2019 r.
Żyj Ewangelią wysyłając żywność do krajów rozwijających się
Irma jest 29-letnią samotną matką czwórki dzieci w Salwadorze. Jej dzieci cierpią z powodu niedożywienia,
ponieważ ona sama zarabia tylko $5 dziennie sprzedając artykuły gospodarstwa domowego na lokalnym rynku.
Miejscowa organizacja charytatywna skontaktowała się z Canadian Food for Children (CFFC), agencją fnansowaną
przez ShareLife. CFFC zaczęła wysyłać przesyłki z żywnością, odzieżą i zabawkami. Irma z ulgą przyjmuje stałą
pomoc, która pozwala jej utrzymać rodzinę.
Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie sharelife.org

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
30 czerwca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając zagrożoną młodzież
Samotna matka Trinity martwiła się, kto mógłby mieć pozytywny wpływ na córkę, biorąc pod uwagę obecność
gangów na osiedlu gdzie mieszka. Zapisała więc Trinity na program w St. John Paul the Great Family Center,
agencji fnansowanej przez ShareLife. Oprócz pomocy w odrabianiu lekcji, centrum zapewniło jej też zajęcia
muzyczne, które w innym przypadku byłyby zbyt kosztowne. Teraz mając 15 lat, Trinity udziala się w centrum, aby
inni mogli korzystać z programów tak samo jak dawniej ona.
Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie sharelife.org

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
7 lipca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając cierpiących z powodu lęku
Kristen jest studentką, która niedawno straciła matkę. Poczucie straty doprowadziło do paraliżującego niepokoju,
który utrudniał jej jedzenie, sen lub naukę. Postanowiła skorzystać z bezpłatnej poradni oferowanej przez Catholic
Family Services of Simcoe County, agencji fnansowanej przez ShareLife. Sesja była dla niej pomocna więc zgodziła
się wziąć udział w kolejnych. Z pomocą pracownika kliniki Kristen poznała źródła ataków paniki i opracowała plan
walki z własnym lękiem. Teraz ma narzędzia, zasoby i wsparcie, które pomagają jej kierować własnym życiem.
Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie sharelife.org przed 31 lipca.

PIĘTNASTA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO
14 lipca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając środowisko osób niesłyszących
Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem niesłyszącym a twoi rodzice nie znają języka migowego. Rodzice są w stanie
gestykulować w podstawowy sposób, ale jak możesz dzielić z nimi swoje radości, lęki i potrzeby? Silent Voice,
jedna z agencji ShareLife, uczy rodziny amerykanskiego języka migowego oraz kultury niedosłyszących tak, by
mogli porozumiewać się wspólnym językiem. „Jestem pasjonatem akcji Silent Voice,” mówi jeden z wdzięcznych
rodziców, „ponieważ ich program komunikacji w rodzinie ratuje dzieci od społecznego wyobcowania.” W ubiegłym
roku ponad 700 osób guchoniemych i członków ich rodzi otrzymało pomoc dzięki Silent Voice.
Parafalna kampania ShareLife dobiega końca 31 lipca. Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie
sharelife.org

SZESNASTNA NIEDZIELA ZWYKŁA
21 lipca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając ofary przemocy domowej
Kiedy kobieta doświadcza przemocy domowej potrzebuje ona wielu usług jednocześnie: poradnictwa, pomocy
prawnej, pomocy dla dzieci i opieki nad nimi. Safe Center of Peel łączy te i inne usługi w jednym bezpiecznym
miejscu, pomagając setkom osób każdego roku. Finansowanie przez ShareLife Catholic Family Services of PeelDuferin, jednej z 10 tego typu agencji skupionych w jednym miejscu, sprawia, że dorośli jak i dzieci otrzymują
fachową opiekę w trudnej dla nich sytuacji.
Parafalna kampania ShareLife dobiega końca 31 lipca. Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na stronie
sharelife.org

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
28 lipca 2019 r.
Żyj Ewangelią wspierając potrzebujących
„Bez Twojej pomocy ShareLife nie mogłoby wypełnić swojej misji, by Żyć Ewangelią wspierając potrzebujących.
Razem jesteśmy w stanie zrobić wiele! Modlę się, abyśmy nadal odpowiadali na Bożą miłość, wychodząc poza
siebie, by szukać dobra innych.”
– Kardynał Thomas Collins
Dziś przypada ostatni weekend Parafalnej Kampanii ShareLife. Złóż ofarę na ShareLife w swojej parafi lub na
stronie sharelife.org przed 31 lipca.

