Ella miała 17 lat, była w ciąży i bez perspektyw na życie.
Od rodziców jak i ojca dziecka nie otrzymała żadnego wsparcia. To koleżanka poleciła jej
Rosalie Hall. Tutaj znalazła przytulny dom, pełnowartościowe posiłki, zdobyła umiejętności opieki
nad dzieckiem i ukończyła szkołę średnią. Ella i jej syn Darius są dziś szczęśliwi i zdrowi,
a to dlatego, że Ty zdecydowałeś się żyć Ewangelią, wspierając ShareLife.

Ella was 17, pregnant and out of options.
Her parents were unsupportive, as was her child’s father. A friend told her about Rosalie Hall.
Here she found a welcoming home, received nutritious meals, learned parenting skills,
and earned her high school diploma with the help of childminding. Ella and her son Darius are
happy and healthy today, and it’s because you chose to live the Gospel by supporting ShareLife.
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29 marca / 3 maja / 7 czerwca
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Jak Mogę Pomóc?
• Złóż ofiarę w parafii. Niedzielne składki będą
miały miejsce 29 marca, 3 maja i 7 czerwca.

How Can I Help?
• Give at your parish. ShareLife Sunday
collections will take place March 29, May 3
and June 7.

• Złóż donację przez internet na stronie
sharelife.org

• Donate securely online at sharelife.org

• Przekaż darowiznę poprzez autoryzację
wstępną lub bankowość online.

• Contribute through pre-authorized giving or
online banking.

• Przekaż fundusze inwestycyjne. Po więcej
informacji skontaktuj się z ShareLife pod
numerem telefonu 1-800-263-2595 lub pisząc
na adres slife@archtoronto.org

• Make a gift of securities. To learn more,
contact ShareLife at 1-800-263-2595 or
slife@archtoronto.org

Twoja Pomoc Jest Potrzebna
Jak Nigdy Dotąd
Popierając ShareLife wyciągasz ręce Chrystusa w stronę
potrzebujących. Twój wkład w ShareLife wspiera ponad
40 agencji w naszym środowisku i na całym świecie,
służąc wszystkim bez względu na przynależność religijną.
Cel Kampanii ShareLife na 2020 rok wynosi $13,8
milionów dolarów. Biorąc pod uwagę fakt, że więcej
osób korzysta dziś z agencji ShareLife niż kiedykolwiek
wcześniej, potrzebujemy Twojej pomocy, aby osiągnąć
ten cel.

You’re Needed More Than Ever
By supporting ShareLife, you bring the hands of Christ
to those in need. Your contribution supports over 40
agencies in your community and around the world,
serving people of all faiths.
Our 2020 ShareLife Parish Campaign goal is $13.8
million. Given that more people are relying on ShareLife
agencies today than ever before, we need your help to
reach this goal.

Jej przeszłość się uzewnętrzniła
Mając prawie 5o lat Nadia nie wiedziała, kim jest i czego chce. Jej małżeństwo
się rozpadło a trauma spowodowana przemocą fizyczną, jakiej doświadczyła
w dzieciństwie, uzewnętrzniła się. Czuła się samotna, opuszczona i pozbawiona
wszelkiej nadziei.
Została skierowana do poradni w Catholic Family Services of Peel-Dufferin
(CFSPD). Poczuła ulgę i na tyle bezpiecznie, by mówić o swojej przeszłości. Ten
przełom sprawił, że chętnie skorzystała z innych programów CFSPD.
Nadia jest wdzięczna darczyńcom ShareLife, dzięki którym CFSPD może
udostępniać swoje programy wszystkim, niezależnie od ich zasobów
finansowych. Czując się odbudowana, wzmocniona i odporna, pisze swoją
historię od nowa.

Her past came to the surface
Approaching 50, Nadia didn’t know who she was or what she wanted. Her
marriage had ended, and trauma from physical abuse she experienced as a
child came to the surface. She felt alone, abandoned and hopeless.
She was referred to a counsellor at Catholic Family Services of Peel-Dufferin
(CFSPD). It felt liberating for her to feel safe enough to talk about her past.
This breakthrough led her to join other wellness programs at CFSPD.
Nadia is grateful for ShareLife donors, who enable CFSPD to offer their
programs to everyone, regardless of financial means. Feeling renewed,
empowered and resilient, she is rewriting her narrative – a new story.

Siła w ilości

Strength in numbers

Agencje ShareLife pomogły 140,000 osobom
lokalnie i niezliczonej rzeszy innych na całym
świecie. Hojni darczyńcy tacy jak Ty:

ShareLife agencies helped 140,000 people
locally last year, plus countless more around
the world. Generous donors like you:

• umożliwili 20,000 klientom skorzystanie
z niedrogiej opieki psychiatrycznej za
pośrednictwem agencji usług rodzinnych

• enabled 20,000 clients to receive affordable
mental health care through family service
agencies

• zapewnili godne wsparcie 11,500 seniorom

• provided dignified support to 11,500 seniors

• ułatwili przybycie 532 uchodźców za
pośrednictwem Biura ds. Uchodźców
Archidiecezji Toronto

• facilitated the arrival of 528 refugees through
the Office of Refugees of the Archdiocese of
Toronto

• zainwestowali w przyszłość Kościoła,
wspierając 85 seminarzystów w
St. Augustine’s Seminary i Redemptoris
Mater Missionary Seminary.

• invested in the future of our Church by
supporting 85 seminarians at St. Augustine’s
Seminary and Redemptoris Mater
Missionary Seminary.

“Wiem jak to jest”
Dave miał 13 lat, kiedy zdiagnozowano u niego schizofrenię.
Wspomina, że był to ciemny okres w jego życiu. Przez lata
przenoszony był z domów dziecka do szpitali, przychodni i na
programy leczenia.
Teraz, w wieku 42 lat, Dave znalazł swoje miejsce w Our Place
Community of Hope. Uwielbiany przez personel, rówieśników i
wolontariuszy, gorliwie walczy o zmianę nastawienia środowiska do
osób chorych psychicznie.
Na zdjęciu: Mieszkaniec Our Place Community of Hope

“I know what it’s like”
Dave was 13 years old when he was diagnosed with schizophrenia.
He recalls it was a dark time in his life. For years, he bounced from
group homes to hospitals, to drop-in centres, to treatment programs.
Now, at 42, Dave has found belonging at Our Place Community
of Hope. Loved by staff, peers and volunteers, he has become a
passionate advocate for changing perspectives on mental health.
Pictured: A member of Our Place Community of Hope

Donacja Comiesięczna

Odpowiedzialność i Wiarygodność

Comiesięczna Autoryzacja Wstępna (PAG) wspiera
nasze agencje przez okrągły rok a Tobie ułatwia
rozłożenie składek. Po dokonaniu subskrypcji
miesięczne składki są automatycznie pobierane
z Twojego konta. Poproś swoje biuro parafialne
o więcej informacji. Możesz także zarejestrować
się na comiesięczne wpłaty za pomocą karty
kredytowej na stronie sharelife.org.

Każdą darowiznę traktujemy jak największy skarb. Utrzymując koszty
administracyjne na poziomie 11%, gwarantujemy, że maksymalna
kwota jest przeznaczona na konkretne cele naszych agencji.

Make it Monthly
Pre-Authorized Giving (PAG) supports our
agencies year round, while making budgeting
easier for you. When you subscribe, monthly
contributions are automatically withdrawn from
your chequing account. Ask your parish office for
more information. You can also register to give
monthly by credit card at sharelife.org.

ShareLife
1155 Yonge Street, Toronto, ON M4T 1W2
416-934-3411 / 1-800-263-2595
slife@archtoronto.org

Responsible and Accountable
We treat every gift as a sacred trust. By keeping our administrative
and fundraising costs at 11%, we ensure the maximum amount goes
to the work of our agencies.

