
	

 
 
 
 
Żyj Ewangelią: Kampania Parafialna 2020 
Niedzielne Zbiórki na ShareLife 
29 marca | 3 maja | 7 czerwca 
Ogłoszenia do Biuletynów odnośnie ShareLife 
 
Aby uświadomić wiernym jak ważne jest wspieranie kampanii parafialnej 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 wykorzystane kiedykolwiek w lutym. 
  
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/resources 
 
Dziękuję, że żyjesz Ewangelią poprzez udział w ShareLife! 
 
Kris Dmytrenko 
Kierownik ds. Komunikacji 
 

 
	 	



	

Luty 2020 
 
Jakie znaczenie miał Twój dar na ShareLife? 
 
Dzięki hojnym darczyńcom takim jak Ty, w ubiegłym roku agencje ShareLife pomogły 140,000 osobom 
lokalnie. Twój dar: 
 
• umożliwił dostęp 20,000 klientom do niedrogiej opieki psychologa za pośrednictwem agencji usług 
rodzinnych 
• zapewnił godne wsparcie 11,500 osobom starszym 
• ułatwił przyjazd 528 uchodźcom za pośdrednictwem Biura do Spraw Uchodźców przy Archidiecezji 
Toronto 
• zainwestował w przyszłość naszego Kościoła poprzez wsparcie 85 seminarzystów w St. Augustine’s 
Seminary i Redemptoris Mater Missionary Seminary 
 
Dziękujemy za wsparcie ShareLife! 
 

Uwaga dla parafii: Można zmodyfikować poniższe ogłoszenie zgodnie z zapotrzebowaniem na 
wolontariuszy chętnych pomóc w kampanii parafialnej ShareLife. 
 
Bądź wolontariuszem ShareLife w parafii 
 
Pomoc w parafialnej 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 
parafialnym. 
 
Dziękujemy za wsparcie ShareLife! 
 

Uwaga: parafie, 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 parafialnego 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 Parafialna ShareLife – od 1 marca do 31 lipca 2020 r. 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
1 marca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią dzieląc się otrzymanymi łaskami 
 
„Potrzeby naszych braci i sióstr w Chrystusie są większe niż kiedykolwiek wcześniej. Aby agencje ShareLife 
mogły kontynuować swoją misję, ważne jest, abyśmy osiągnęli cel kampanii parafialnych, który łącznie 
wynosi $13,8 miliona dolarów. Jest to możliwe tylko z Twoją pomocą. Mając świadomość łask i 
błogosławieństw jakimi Bóg Cię obdarzył, dołącz do mnie wspierając ShareLife najlepiej jak tylko możesz.” 
– Kardynał Thomas Collins 
 
29 marca przypada niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
8 marca 2020 r. 
 
ShareLife: To nasza tożsamość! 
 
Katolickie agencje służą biednym, chorym i osobom z marginesu społecznego od początku istnienia 
diecezji, czyli od 178 lat. Jest to częścią naszej tożsamości – Katolików Archidiecezji Toronto! 
Kontynuujemy tę spuściznę dzięki ShareLife, która finansuje ponad 40 agencji świadczących 
bezwarunkową opiekę każdemu, niezależnie od przynależności religijnej. 
 
29 marca przypada niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
15 marca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią pomagając młodym matkom 
 
Kristen miała 17 lat, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży. Zmartwiona, że nie będzie w stanie ukończyć 
szkoły średniej, skontaktowała się z Rose of Sharon. W tej agencji – finansowanej przez ShareLife – była w 
stanie skupić się na nauce a tym samym uzyskać opiekę dla dziecka. Kristen ukończyła szkołę średnią i 
została przyjęta na program Administracji Medycznej w Seneca College. „Bez pomocy Rose of Sharon”, 
mówi Kristen, „nie uwierzyłabym, że studia są możliwe”. 
 
29 marca przypada niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Pierwsza niedziela ShareLife 
22 marca 2020 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 
finansowane przez ShareLife. Następna niedziela jest pierwszą niedzielą ShareLife. W najbliższym tygodniu 
pomyśl nad umiejętnością „Życia Ewangelią” poprzez złożenie ofiary na ShareLife w swojej parafii. 
 
Najbliższa niedziela 29 marca jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 



	

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Pierwsza niedziela ShareLife 
29 marca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią lokalnie i globalnie 
 
„W ubiegłym roku Twoja hojność dla ShareLife zmieniła życie ponad 140,000 osób lokalnie i niezliczonej 
rzeszy innych na całym świecie. Dziękuję, że pomagasz tak wielu ludziom doświadczyć Bożej miłości i 
miłosierdzia.” - Kardynał Thomas Collins 
 
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife. Bóg zapłać za Twoją hojność. 
 

NIEDZIELA PALMOWA 
5 kwietnia 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią, pomagając osobom starszym zachować ich niezależność 
 
Marie obawia się dnia, kiedy nie będzie mogła dłużej opiekować się mężem, który zaczął tracić pamięć. 
Martwi się, że będą musieli przeprowadzić się do domu opieki i prawdopodobnie nie będą już mogli 
mieszkać razem. Na szczęście Marie dowiedziała się, że finansowany przez ShareLife Les Centers d’Accueil 
Héritage (CAH) pomaga francuskojęzycznym osobom starszym, które znajdują się w podobnej sytuacji jak 
ona i mąż. Poczuła ulgę, że dzięki wsparciu CAH będzie mogła nadal wspólnie z mężem mieszkać w ich 
własnym domu. 
 
3 maja jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 

WIELKANOC 
12 kwietnia 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając powołania 
 
„Pomoc finansowa jaka płynie od osób zaangażowanych w ShareLife odgrywa znaczącą rolę w moim 
powołaniu. Bez ShareLife nie byłbym w stanie ukończyć studiów i kontynuować formacji. Bardzo dziękuję, 
że jesteście narzędziami w rękach Boga i Jego Kościoła i przyczyniacie się do tego, by Jego słowo mogło 
spełniać się w moim powołaniu ”.  – Diakon André Luis de Lima, diakon w seminarium misyjnym 
Redemptoris Mater 
 
3 maja jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
19 kwietnia 2020 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 istotnego programu. Dzięki Tobie, nikt nie 
zostaje bez pomocy tylko dlatego, że nie jest w stanie zapłacić za usługę. 
 
3 maja jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 



	

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
26 kwietnia 2020 r  
 
Żyj Ewangelią przyjmując nowoprzybyłych do Kanady 
 
Rodzina Dia Desso musiała uciekać z Wybrzeża Kości Słoniowej z powodu wojny domowej. Szukali 
schronienia w sąsiedniej Ghanie, gdzie trafili na pracowników Biura ds. Uchodźców Archidiecezji Toronto 
(ORAT). ORAT, agencja finansowana przez ShareLife, zorganizowała prywatne sponsorstwo za 
pośrednictwem Parafii Dobrego Pasterza w Thornhill. Rodzina dzielnie sobie radzi! Ojciec uwielbia swoją 
pracę jako kierowca wózka widłowego, matka zajmuje się domem i rocznym synkiem, a córki odnoszą 
sukcesy w szkole. Dzięki waszemu wsparciu rodzina Dia Desso jest dumna, że może mieszkać w Kanadzie. 
 
Najbliższa niedziela 3 maja jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA: Druga niedziela ShareLife 
3 maja 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wprowadzając wiarę w czyn 
 
„ShareLife to nie tylko słowa ale i uczynki. W ten sposób potwierdzamy słuszność i uczciwość naszego 
chrześcijańskiego życia: nie przez słowa, które wypowiadamy, ale przez miłość, którą dzielimy się w 
praktyce. Tak właśnie działa ShareLife.” - Kardynał Thomas Collins 
 
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife. Bóg zapłać za Twoją hojność. 
 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
10 maja 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią pomagając osobom uzależnionym 
 
Po śmierci bliskiego przyjaciela Alex zaczął brać narkotyki, aby uciec od rzeczywistości. Nawet gdy się 
ożenił i urodził mu się syn, nie przestawał brać. Pewnego dnia uświadomił sobie jak bardzo to uzależnienie 
krzywdzi jego syna i zwrócił się po pomoc do St. Michael’s Homes, agencji finansowanej przez ShareLife. 
Ukończył ich program leczenia i jako człowiek zdrowy znów może zadbać o rodzinę. Alex jest wdzięczny St. 
Michael’s Homes za uratowanie mu życia.   
 
7 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
17 maja 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając duszpasterstwo młodzieży  w parafiach 
 
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. Office of Catholic Youth (OCY), biuro 
finansowane przez ShareLife, odwiedza parafie, kształci liderów i pomaga nawiązywć kontakty – w samym 
dniu szkoleniowym w archidiecezji bierze udział 200 liderów młodzieży i wolontariuszy. OCY pomaga 
zapewnić tętniący życiem Kościół dla przyszłych pokoleń. 
 
7 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 



	

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
24 maja 2020 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. 
 
7 czerwca przypada kolejna niedziela ShareLife. Bądź hojny. 
 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
31 maja 2020 r. 
 
Każda darowizna na ShareLife to skarb 
 
W ShareLife jesteśmy dumni z odpowiedzialności i wiarygodności względem naszych hojnych darczyńców. 
Utrzymując koszty administracyjne na poziomie 11% - jednym z najniższych w sektorze non-profit – 
możemy w ten sposób przeznaczyć maksymalną kwotę na konkretne cele naszych agencji. 
 
Najbliższa niedziela 7 czerwca jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny. 
 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ: Trzecia niedziela ShareLife 
7 czerwca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając młode małżeństwa 
 
Phil i Helen byli małżeństwem od trzech lat i spodziewali się pierwszego dziecka, gdy Phil wyjawił 
tajemnicę: miał syna z poprzedniego związku. Helen poczuła się zdradzona przez nieuczciwość Phila, ale 
postanowiła walczyć o małżeństwo zwracając się o pomoc do poradni rodzinnej przy Catholic Family 
Services w Toronto. W ciągu 10 tygodni nauczyli się, że uczciwe życie popłaca bardziej niż oszukiwanie się 
dla zachowania świętego spokoju. Phil i Helen odkryli na nowo uczucie pewności siebie jako małżonkowie i 
z radością oczekują narodzin ich dziecka.  
 
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife. Bóg zapłać za Twoją hojność. 
 

BOŻE CIAŁO 
14 czerwca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając zagrożoną młodzież 
 
Rodrigo trafił do poprawczaka w wieku 18 lat i stracił wszelkie perspektywy na przyszłość. Po wyjściu na 
wolność trafił do Covenant House, gdzie pomógł mu pracownik programu Youth in Transition. Wspólnie 
opracowali plan, częścią którego były regularne sesje doradcze i udział w alternatywnym programie 
szkolnym. Rodrigo wrócił już do domu a jego przyszłość stoi przed nim otworem.  
 
Złóż ofiarę na ShareLife w swojej parafii lub na stronie sharelife.org 
 



	

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
21 czerwca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając misje Trzeciego Świata 
 
Fundusz Duszpasterstwa Misyjnego wspiera 226 projektów w 25 krajach Trzeciego Świata. Projekty te 
obejmują programy zainicjowane przez Siostry Misjonarki Towarzystwa Maryi w odległej kolumbijskiej 
wiosce El Pozon. W tym miejscu naznaczonym zabójstwami i porwaniami, siostry oferują lokalnej ludności 
pożywienie, szkolenia zawodowe i nadzieję - poprzez spotkania modlitewne, lekcje bierzmowania i 
spotkania biblijne. Donacje z Funduszu Duszpasterstwa Misyjnego pomagają siostrom w prowadzeniu 
ważnej pracy duszpasterskiej i misyjnej. 
 
Złóż ofiarę na ShareLife w swojej parafii lub na stronie sharelife.org 
 

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
28 czerwca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią pomagając seniorom żyjącym samotnie 
 
Gdy w wieku siedemdziesięciu dwóch lat Marta owdowiała, przeniosła się z Argentyny do Toronto, by 
zamieszkać z synem i synową. Pogrążona w żałobie stała się samotnikiem i zaszyła w domu. Za namową 
rodziny Marta zaczęła uczęszczać do grupy Golden Age w St. John Paul the Great Family Center, agencji 
finansowanej przez ShareLife. Tutaj poznała nowych przyjaciół i chętnie korzystała z programów 
prowadzonych przez siostry zakonne. Na nowo pokochała życie i jest tak aktywna, że rodzina zaczęła pytać 
dlaczego tak często przebywa poza domem! 
 
Złóż ofiarę na ShareLife w swojej parafii lub na stronie sharelife.org 
 
CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
5 lipca 2020 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 finansowych i technologii informacyjnej. Agencje uczestniczące w tej 
inicjatywie twierdzą, że są w stanie poprawić jakość, kompetencje i rzetelność wykonywanej pracy. Dzięki 
tej inicjatywie agencje finansowane przez ShareLife zapewniają, że na świadczone przez siebie usługi 
kierują maksymalną część z otrzymanej kwoty. 
 
Złóż ofiarę na ShareLife w swojej parafii lub na stronie sharelife.org przed 31 lipca. 
 



	

PIĘTNASTA NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO 
12 lipca 2020 r. 
 
ShareLife: Szacunek do życia na wszystkich jego etapach 
 
Szacunek dla życia jest podstawową zasadą ShareLife od początku jej założenia w 1976 roku. Uznajemy 
świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy także zaangażowani w Katolickie Nauczanie 
Społeczne, które chroni godność ludzi biednych i zmarginalizowanych, afirmując tym samym, że wszyscy są 
stworzeni na obraz Boga. Nasze agencje stosują te wartości we wszystkim co robią. 
 
Parafialna kampania ShareLife dobiega końca 31 lipca. Złóż ofiarę na ShareLife w swojej 
parafii lub na stronie sharelife.org 
 

SZESNASTNA NIEDZIELA ZWYKŁA 
19 lipca 2020 r. 
 
Żyj Ewangelią wspierając ofiary 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 Peel-Dufferin, jednej z 10 tego typu agencji skupionych w jednym miejscu, sprawia, że 
dorośli jak i dzieci otrzymują fachową opiekę w trudnej dla nich sytuacji.  
 
Parafialna kampania ShareLife dobiega końca 31 lipca. Złóż ofiarę na ShareLife w swojej 
parafii lub na stronie sharelife.org 
 
SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
26 lipca 2020 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 Parafialnej Kampanii ShareLife. Złóż ofiarę na ShareLife w 
swojej parafii lub na stronie sharelife.org przed 31 lipca. 
 

 
 


