JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z TWOJEJ OFIARY?
Wspólnoty
lokalne

$2,100,000

Misje i ożywianie Programy wspierające żywotność parafii – inicjatywy
parafii
ewangelizacyjne, udoskonalanie liturgii, itp.

$1,200,000

Formacja wiary
przez katechezę

Wspieranie edukacji religijnej młodzieży, młodych,
studentów i dorosłych.

$700,000

Formacja
świeckich

Wspieranie programów dokształcających świeckich
wolontariuszy i pracowników wspólnot parafialnych.

$545,000

Katolicka
Pomoc ubogim i narażonym na różnorodne
Organizacja
zagrożenia w świecie.
Niesienia Pomocy

$495,000

Godność i
solidarność
ludzka

Wspieranie inicjatyw promujących życie na
wszystkich poziomach, imigrację, duszpasterstwo
więzienne Domu Kolbego i inicjatywy wypływające
ze sprawiedliwości społecznej.

$400,000

Edukacja księży

Kontynuowanie edukacji seminarzystów i księży
wyświęconych dla Archidiecezji Chicago.

$160,000

Duszpasterstwo
rodziny

Programy przygotowujące do małżeństwa,
programy wsparcia rodzinnego i małżeńskiego.

$100,000

Duszpasterstwo
społeczne

Wsparcie kapelanów pracujących w straży pożarnej,
policji i innych duszpasterstwach służących
społeczeństwu.

$3,800,000

Upusty/rabaty
parafialne

Ofiary zebrane ponad kwotę docelową parafii, zostaną zwrócone parafii na ich inicjatywy duszpasterskie.

Pomoc parafiom i szkołom z ubogich rejonów
archidiecezji.

DZIEŁA DUSZPASTERSKIE
$15,000,000 ŁĄCZNIE
MinistriesNA
Total
$1,500,000

Wydatki na
Kwestę

Grafika, druk, opłaty pocztowe, produkcja,
pracownicy zaangażowani we wdrażanie Dorocznej
Kwesty Katolickiej.

Annual Catholic Appeal
Stewardship and Development
835 North Rush Street
Chicago, IL 60611-2030
tel 312.534.7959 fax 312.534.7354
annualcatholicappeal.com

Doroczna Kwesta Katolicka 2018

STOWARZYSZENIE LUMEN CORDIUM
Kiedy pobudzony świadomością otrzymanych łask Bożych, sam złożysz
ofiarę w wysokości $1500 lub wyższą na rzecz Dorocznej Kwesty
Katolickiej, Kardynał Cupich zaprosi Cię do grona Stowarzyszenia
Lumen Cordium. Oprócz duchowych darów, dzięki przynależności do
Stowarzyszenia, otrzymasz:
•Z
 aproszenie do uczestnictwa członków w dorocznej Mszy św.
i w spotkaniu z Kardynałem.
• Imienne podziękowanie zamieszczone w dorocznej publikacji członków
Stowarzyszenia Lumen Cordium.

$16,500,000

Cel ogólny Dorocznej Kwesty Katolickiej 2018
Koszt Kwesty 9.1%

Wspólnoty lokalne 33.3%

• Zostaniesz włączony do książki z intencjami modlitewnymi członów
Stowarzyszenia.
Prosimy, abyście pamiętali, że Wasz dar na rzecz Stowarzyszenia
Lumen Cordium może być składany w ratach.

Upusty/ rabaty parafialne 23.0%
Duszpasterstwo społeczne 0.6%
Duszpasterstwo rodziny 1.0%
Edukacja księży 2.4%
Godność i solidarność ludzka 3.0%
Misje i ożywianie parafii 12.7%
Formacja wiary przez katechezę 7.3%

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy 3.3%
Formacja świeckich 4.3%

PÓJDŹ
ZA MNĄ

Doroczna Kwesta Katolicka wspiera dzieła Kościoła w Archidiecezji Chicago.
Żadne środki finansowe zebrane podczas Kwesty nigdy nie były, nie są i nigdy nie będą
przeznaczone na wydatki związane z nadużyciami seksualnymi.
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$5,500,000

Doroczna Kwesta Katolicka gromadzi nas, abyśmy dali wyraz naszej
odpowiedzialności w tej wspólnocie uczniów Jezusa. Zgromadzeni na rzecz
Kwesty, wspólnie podtrzymujemy szkoły katolickie i parafie w potrzebie,
wspieramy programy edukacji religijnej, formacji duszpasterskiej i wiele innych
inicjatyw chroniących życie i promujących pokój i sprawiedliwość społeczną.
Kwesta wspiera również dzieła Katolickiej Organizacji Niesienia Pomocy
(Catholic Relief Services). Organizacja ta obejmuje troską ludzi cierpiących
z powodu klęsk żywiołowych i zniszczeń wojennych na całym świecie. Wszyscy
wzajemnie jesteśmy złączeni w Jezusie jako Jego uczniowie. Możemy dać
wyraz temu zjednoczeniu przez udzielenie wsparcia Kweście Katolickiej.
Dołączcie do mnie i innych uczniów Jezusa z całej Archidiecezji w złożeniu
hojnej ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty. Obiecuję, że będziemy dobrymi
zarządcami Waszych darów. Pamiętajcie proszę, że kiedy Wasza parafia
zbierze wyznaczoną jej kwotę docelową, 100% dodatkowo zebranych funduszy
zostanie zwrócone parafii.
Módlcie się za tych, którzy skorzystają z Waszej hojności. Oczywiście proszę
również o modlitwę w mojej intencji, gdyż ja zawsze modlę się za Was.

WSPIERAMY

„Come, Follow Me - Pójdź za Mną”! To
również do nas, ludzi Chrystusowego
Kościoła, Pan Jezus kieruje identyczne
słowa. Jesteśmy powołani do budowania Królestwa Bożego na ziemi oraz
jesteśmy odpowiedzialni za „Nasz
Kościół”, który zawsze na dobre i na
złe powinien być naszym najlepszym
„Domem”. Z wiarą i chrześcijańską
radością powinniśmy każdego dnia
wołać do Boskiego Mistrza z Nazaretu:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy”! Każdy
z nas w swojej wspólnocie parafialnej
powinien być: „światłem miłości,
chlebem pokoju i winem przyjaźni”!

Jesteśmy Kościołem katolickim Archidiecezji Chicago. Obdarowani łaską
Ewangelii oraz duchem Jezusa Chrystusa, propagujemy wiarę poprzez
prowadzenie szkół katolickich i przekazywanie edukacji religijnej oraz
przez wspieranie wielu ważnych placówek i duszpasterstw w naszym
Kościele. Wspierając Kwestę Katolicką czynnie uczestniczycie w przekazywaniu skarbów naszej wiary nowemu pokoleniu uczniów Jezusa.

Zachęcam, zatem Was wszystkich do nieustannej modlitwy w intencji Dorocznej
Kwesty Katolickiej oraz proszę Was o hojność na jej rzecz. Niech dobry Bóg
obficie Wam i Waszym bliskim błogosławi za okazaną przez Was gorliwość,
dobroć i hojność!
Ksiądz Mariusz Nawalaniec (proboszcz)
Parafia Świętego Alberta Wielkiego w Burbank, Illinois

Jim Luning

Wciąż tak samo brzmi powtarzane z pokolenia
na pokolenie wezwanie Jezusa: Pójdź za mną. To
właśnie te słowa Jezusa zostały wybrane jako myśl
przewodnia Dorocznej Kwesty Katolickiej 2018.
Przeżywamy aktualnie w Archidiecezji Chicago
błogosławiony czas odnowy. Jako uczniowie Jezusa
w nowy sposób podejmujemy wezwanie do pójścia za Nim. On wzywa nas
indywidulnie, ale również jako wspólnotę, w której jesteśmy odpowiedzialni
jedni za drugich.

ZAPARASZAMY

SŁUŻYMY

Niech Bóg błogosławi i zachowa Was i wszystkich przez Was ukochanych.

Jim Luning

Asad Zaidi/Catholic Relief Services

Kardynał Błażej J. Cupich
Arcybiskup Chicago

Caius Williams (Parafia Naszej Pani Pokoju)

Ksiądz Peter Paurazas (parafia św. Patrycji)
i jego siostra Cecelia Goldthwaite (Parafia
św. Luisa de Marillac)

„Doroczna Kwesta Katolicka
jest jednym z naszych
osobistych sposobów odpowiadania na Bożą miłość,
formą odwzajemniania Jego
miłości”.

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

		

„Czuję, że powinienem przekazać innym Boże błogosławieństwo, które sam otrzymałem.
Kiedy za pośrednictwem
Dorocznej Kwesty Katolickiej
dzielę się moimi darami z innymi, pamiętam, że wszystko
należy do Boga, a nie do mnie”.

„Bóg jest dla nas dobry.
Czujemy się obdarowani
łaską Bożą, że możemy
pomóc Kościołowi w wypełnianiu dzieła Bożego”.

Katolicka Organizacja Pomocy Humanitarnej (Catholic Relif Services) reprezentuje Kościół na całym świecie, Kościół wspomagający, dający ukojenie,
podnoszący na duchu. Bez względu na przynależność religijną osób, które
otrzymują pomoc, wysiłki tej organizacji promują i wspierają rozwój człowieka poprzez reagowanie na kryzysowe sytuacje, walkę z cierpieniem
i ubóstwem, jak również kształcenie pokojowych i sprawiedliwych
społeczeństw. Dzięki Dorocznej Kweście Katolickiej wierni Archidiecezji
Chicago okazują innym hojność i wspierają to ważne dzieło duszpasterskie.

Jim Luning

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Karen Callaway/Chicago Catholic

Doroczna Kwesta Katolicka 2018

MaryJo, Alex, Anna i Helen Santos (Parafia
Księcia Pokoju, Lake Villa)

