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Twoja społeczność jest w 
kryzysie. Możesz pomóc.
Od wybuchu pandemii Covid, coraz więcej osób 
zwraca się do agencji ShareLife o pomoc. Pandemia 
ma nieproporcjonalnie bardziej negatywny wpływ 
na najsłabsze osoby wśród nas; od osób starszych w 
izolacji po ludzi cierpiących na choroby psychiczne, 
do bezdomnej młodzieży.

Twoja pomoc jest potrzebna, aby sprostać rosnącym 
potrzebom opieki okolicznościowej. Możesz prznieść 
swojej społeczności nadzieję i uzdrowienie.

Your community is in crisis. 
You can help.
Since Covid hit, more people have been turning to 
ShareLife agencies for help. From seniors in isolation, 
to people suffering from mental illness, to homeless 
youth: the pandemic has disproportionately harmed 
the most vulnerable among us.

Your help is needed to meet the growing need 
for compassionate care. You can bring hope and 
healing to your community.

Living the Gospel



Stawka nigdy nie była większa

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.

Oto, jak możesz pomóc

• Złóż ofiarę w swojej parafii. Niedzielne składki na rzecz 
ShareLife będą miały miejsce 18 kwietnia, 20 czerwca 
i 3 października.

• Przekaż ofiarę bezpiecznie przez Internet na 
stronie sharelife.org lub korzystając z bankowości 
internetowej.

• Rozłóż swoją ofiarę na 12 miesięcy, korzystając z 
wcześniej autoryzowanej płatności lub uiszczając 
darowiznę co miesiąc, za pomocą karty kredytowej.

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

“I was determined to change”

Zapewnianie bezpieczeństwa Mary
Mary jest matką dwójki dzieci oraz kochającą babcią pięciorga wnucząt, 
mieszka w Providence Healthcare’s Cardinal Ambrozic Houses of 
Providence. Rygorystyczne środki bezpieczeństwa są wyzwaniem dla 
kogoś takiego jak Mary, kto uwielbia towarzystwo. Pomimo tego, że 
Mary nauczyła się jak wykonywać połączenia wideo za pomocą iPada, 
nie może się doczekać, aby ponownie przyjmować gości.

„To było trudne podczas COVID-19”, — mówi Mary, — „ale rozumiemy 
środki ostrożności, które pracownicy podejmują. Personel placówki był 
absolutnie wspaniały”.

Dzięki hojności takich darczyńców, jak ty, Providence robi wszystko, co 
możliwe, aby chronić Mary.

Keeping Mary safe
Mary, a mother of two and doting grandmother of five, lives at 
Providence Healthcare’s Cardinal Ambrozic Houses of Providence. Its 
rigorous safety measures are challenging for someone like Mary, who 
loves socializing. And while she’s learned how to make video calls with 
her iPad, she longs to once again receive visitors in person.

“It’s been hard during COVID-19,” Mary says, “but we understand the 
precautions that staff are taking. Providence staff have been absolutely 
wonderful.”

Thanks to the generosity of donors like you, Providence is doing 
everything possible to keep Mary safe.

The stakes have never been higher

By giving to 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.

Here’s how you can help

• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will 
take place April 18, June 20 and October 3.

• Donate securely online at sharelife.org or using online 
banking.

• Spread your gift over 12 months using pre-authorized 
giving or monthly giving by credit card.

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



Zapewniasz jedzenie dla 72 000 osób na całym świecie 
poprzez organizacje Canadian Food for Children i 
Mary’s Meals.

You provide food for 72,000 people internationally 
through Canadian Food for Children and Mary’s Meals.

Umożliwiasz to 21 000 osób 
otrzymywanie niedrogiej 
opieki psychiatrycznej za 

pośrednictwem agencji 
świadczących usługi 

dla rodzin. . 

You enable 21,000 people to to 
receive affordable mental receive affordable mental 

health care through family health care through family 
service agencies.service agencies.

Inwestujesz w przyszłość naszego 
Kościoła, wspierając 54 seminarzystów 
w seminariach duchowych St. 
Augustine’s Seminary i Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

You invest in our Church’s future by 
supporting 54 seminarians at St. 
Augustine’s Seminary and Redemptoris 
Mater Missionary Seminary.

Zapewniasz godną 
opiekę dla prawie 
7000 starszych osób.

You ensure nearly 
7,000 seniors receive 
dignified care.

Ułatwiasz przybycie 
528 uchodźców przez 

Office of Refugees of the 
Archdiocese of Toronto (ORAT).

You facilitate the arrival of 
528 refugees through the 
Office of Refugees of the 

Archdiocese of Toronto (ORAT).

Osoby wspierające 
ShareLife, takie jak Ty, 
rocznie zmieniają życie 

ponad 150 000 ludzi

ShareLife supporters 
like you make a 

difference in over 
150,000 lives annually

Twoje wsparcie ratuje życie
„Po tym, jak kilku moich znajomych przedawkowało, zdałem 
sobie sprawę, że nadszedł czas, aby wziąć się za siebie” 
— wspomina Dadzie. Pracownik CASE zachęcił go do 
zarejestrowania się w programie dla bezdomnych mężczyzn z 
uzależnieniami, Good Shepherd Ministries’ DARE.

„Odkąd rozpocząłem leczenie, z każdym dniem widziałem 
poprawę” — mówi Dadzie, który obecnie pracuje jako 
wolontariusz w kuchni i pokoju z odzieżą Good Shepherd. „Nigdy 
by mi się nie udało, gdyby nie organizacja Good Shepherd”.

Twoja ofiara na rzecz organizacji ShareLife sprawia, że 
prowadzenie programu DARE jest możliwe.

Your support saves lives
“After I lost a couple of my friends to overdose, I realized it 
was time to get my life on track,” Dadzie recalls. A case worker 
encouraged him to enroll in Good Shepherd Ministries’ DARE 
program for homeless men with addictions.

“I’ve seen improvement every day since my treatment,” says 
Dadzie, who now volunteers in Good Shepherd’s clothing room 
and kitchen. “If not for Good Shepherd, I would never have 
made it.”

Your gift to ShareLife makes the DARE program possible.



Jak pomaga Twoja ofiara
Każdą ofiarę traktujemy jak świętą ufność. 
Utrzymując koszty administracji i zbiórki poniżej 
12%, zapewniamy, że maksymalna kwota trafia do 
osób najbardziej potrzebujących.

Administration
$606,768 / 4.4%

Fundraising
$1,036,419 / 7.5%

Program spending
$12,207,553 / 88.1%

million
$13.85
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Bardziej troskliwa społeczność
„ShareLife to pierwsza linia pomocy. 
Bezpośrednia organizacja charytatywna 
zapewniająca opiekę, która moim zdaniem 
pokazuje prawdziwe znaczenie ewangelii 
wprowadzonych w życie. Sprawiają one, że 
nasza społeczność jest bardziej przyjaznym 
i troskliwym miejscem. To prawdziwa 
dobroczynność w akcji”.

- Robert Pierce, darczyńca ShareLife 

A more caring community
“ShareLife is the front line, person-to-
person charity of caring that, in my mind, 
demonstrates the true meaning of the 
Gospels, put into action. They make our 
community a kinder and more caring place. 
It’s true charity in action.”

- Robert Pierce, a ShareLife supporter

Wydatki na program 
12 207 553 $ / 88,1%

Administracja 
606 768 $ / 4,4%

Zbiórka 
1 036 419 $ / 7,5%

Program spending 
$12,207,553 / 88.1%

Administration 
$606,768 / 4.4%

Fundraising 
$1,036,419 / 7.5%

How your gift helps
We treat every gift as a sacred trust. By keeping 
administration and fundraising costs under 12%, 

we ensure the maximum amount goes to those in 
greatest need.


