Odpowiedzią jest Twoja pomocna dłoń
Po dwóch latach kryzysu nasze wspólnoty potrzebują nadziei i uzdrowienia. Tę nadzieję można znaleźć w Tobie –
„rękach i stopach Chrystusa” umożliwiających posługę agencji katolickich.
Osoby w potrzebnie zwracają się do nich o wsparcie częściej niż kiedykolwiek wcześniej. A problemów jest wiele,
od chorób psychicznych po ubóstwo, uzależnienia i samotność.
Rozwiązanie jest w zasięgu rąk: Twoich i naszych, pracujących razem, by żyć Ewangelią.

Your helping hand is the answer
After two years of crisis, our communities need hope and healing. That hope can be found in you – the “hands and
feet of Christ” making possible the life-changing work of Catholic agencies.
Vulnerable people are turning to these agencies for support more than ever. And the problems are many, ranging
from mental illness, to poverty, addiction and isolation.
The solution is in reach: your hands and ours, working together to live the Gospel.
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Oto, jak możesz pomóc
• Złóż ofiarę w swojej parafii. Niedzielne zbiórki na ShareLife będą miały miejsce 27 marca, 1 maja i
5 czerwca.
• 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.

Here’s how you can help
• Give at your parish. ShareLife Sunday collections will take place March 27, May 1 and June 5.
• 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.

Dodałeś Leili odwagi
Leila, matka malutkiego chłopca, dopiero co odeszła z toksycznego
związku. Lękając się o swoje bezpieczeństwo i niepewną przyszłość
nie radziła sobie finansowo, emocjonalnie i psychicznie.
Skontaktowała się z Safe Center of Peel. Miejsce to jest prowadzone
przez Catholic Family Services Peel-Dufferin i finansowane z
Twoich donacji na ShareLife. Dzięki Twojemu wsparciu Leila
otrzymała kompleksową pomoc, której potrzebowała: doradztwo,
bezpieczeństwo, wsparcie prawne i wiele innych.
Leila czuje się szczęśliwszą niż kiedykolwiek i przyznaje, że Safe
Center of Peel dało jej odwagę do rozpoczęcia nowego życia dla
siebie i syna.

You gave Leila courage
Leila, a mother of a baby boy, had just left an abusive relationship.
Fearful for her safety and precarious future, she was struggling
financially, emotionally and psychologically.
She contacted the Safe Centre of Peel. The centre is a collaborative
initiative led by Catholic Family Services Peel-Dufferin and funded by
your gift to ShareLife. Through your support, Leila went to this one
place to receive the help she needed: counselling, safety planning,
legal support, and more.
Feeling happier than ever, Leila credits the Safe Centre of Peel with
giving her the courage to start a new life for her and her son.

Pomagasz wytrwać młodzieży
W miarę jak pandemia się przedłuża, młodzi ludzie są wyczerpani i
walczą z ciągłą niepewnością. Ale jest nadzieja. Dzięki Twojemu wsparciu
na ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County nawiązało
współpracę z lokalnymi wydziałami oświaty, aby zapewnić serię warsztatów
online jako dodatek do poradnictwa dla młodzieży.
„Nasi uczniowie są samotni, przestraszeni i przygnębieni, a ich lęk
sięga zenitu” — mówi jeden z nauczycieli, którego klasa brała udział w
warsztatach. „Dzięki warsztatom dostrzegają, że nie są sami ze swoimi
uczuciami i zdobywają umiejętności potrzebne do przetrwania tej burzy.
Potem w ich uśmiechu widać ulgę.”

You’re helping youth persevere
As the pandemic drags on, young people are exhausted and struggling to
cope with the continued uncertainty. But there is hope. Through your gift to
ShareLife, Catholic Family Services of Simcoe County has been partnering
with local school boards to deliver a series of online workshops, in addition
to its youth counselling programs.
“Our students are lonely, scared and depressed, with anxiety through the
roof,” says one teacher whose class participated. “The workshop lets them
know they’re not alone in their feelings and gives them skills to weather this
storm. Afterwards, you can see the relief in their smiles.”

Zapewniasz jedzenie dla 65 000 osób na całym świecie
poprzez organizacje Canadian Food for Children i Mary’s
Meals.

Umożliwiasz 40 000 osób
otrzymywanie niedrogiej
opieki psychiatrycznej za
pośrednictwem agencji
świadczących usługi
dla rodzin..
You enable 40,000 people to
receive affordable mental
health care through family
service agencies.

Ułatwiasz przybycie
316 uchodźców przez
Office of Refugees of the
Archdiocese of Toronto (ORAT).
You facilitate the arrival of
316 refugees through the
Office of Refugees of the
Archdiocese of Toronto (ORAT).

You provide food for 65,000 people internationally
through Canadian Food for Children and Mary’s Meals.

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.

Zapewniasz godną
opiekę dla prawie
7000 starszych osób.
You ensure nearly 7,000 seniors
receive dignified care.

Inwestujesz w przyszłość naszego
Kościoła, wspierając 56 seminarzystów w
seminariach duchowych St. Augustine’s
Seminary i Redemptoris Mater Missionary
Seminary.
You invest in our Church’s future by
supporting 56 seminarians at St.
Augustine’s Seminary and Redemptoris
Mater Missionary Seminary.

Dlaczego powinno Ci zależeć
„Nadszedł czas, aby żyć wartościami
ewangelicznymi i dotrzeć do naszych sióstr i braci
proszących o pomoc. Mamy obowiązek troszczyć się
o osoby żyjące na marginesie społecznym i o tych
najbardziej bezbronnych. Jest to jedna z naszych
misji na ziemi.”
– Sponsor ShareLife

Why you care
“Now is the time to live our Gospel values and reach
out to our sisters and brothers, listening to their
pleas for help. We have a responsibility to care for
the marginalized and the most vulnerable. It’s one
of our missions on earth.” 
– A ShareLife supporter

Nasza chrześcijańska odpowiedź na
potrzeby bliźnich
“Wsparcie, jakie okazujesz to wyciągnięta ręka Chrystusa która wspiera i troszczy się o
najbardziej potrzebujących. Dlatego też zachęcam do hojnego wspierania ShareLife.”
– Kardynał Thomas Collins
Twój wkład w ShareLife wspiera ponad 40 agencji w naszym środowisku i na całym świecie,
służąc wszystkim bez względu na przynależność religijną.

Our Catholic response to those in need
“The support you give is the hand of Christ reaching out to care for those who are most in need. I
urge you therefore to be most generous in supporting ShareLife.”
– Cardinal Thomas Collins
Your contribution supports over 40 agencies in your community and around the world, serving
people of all faiths and backgrounds.
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Sprawozdania finansowe
W ostatnim czasie ShareLife zharmonizowało swój rok fiskalny z
rokiem kalendarzowym. Nasze sprawozdania finansowe będą
dostępne pod koniec kwietnia na stronie sharelife.org.

Financial statements
ShareLife has recently adjusted its fiscal year to a calendar
year period. Our audited financial statements
will be available at the end of April at
sharelife.org.

