PRZYKŁADY OGŁOSZEŃ DO
BIULETYNÓW LUB NEWSLETTERÓW
Doroczna Kwesta Katolicka 2021

Proboszczowie są proszeni o głoszenie homilii na każdej Mszy św. na temat Dorocznej Kwesty
Katolickiej. Poniżej znajdują się przykładowe ogłoszenia do biuletynów lub newsletterów, które
mogą zostać wykorzystane przez księży proboszczów. Zawarta jest w nich prośba do wiernych
o przeczytanie broszury i rozważenie możliwości złożenia zobowiązania na rzecz Dorocznej
Kwesty Katolickiej.

WEEKEND ZAPOWIEDZI: 30–31 STYCZNIA
Prosimy o złożenie ofiary na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2021 r.
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję
Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie
zobowiązania finansowego na rzecz Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, którzy korzystają z posług
duszpasterskich, parafialnych i otrzymują pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu
za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie swojej odpowiedzi.
Doroczna Kwesta Katolicka stwarza wspaniałe możliwości odpowiedzi na wezwanie Jezusa: „Pójdź
za mną… i nieś światu nadzieję”. Jest to szczególnie ważne w tych trudnych i pełnych wyzwań
czasach. Wiele osób w naszych parafiach zostało dotkniętych finansowo przez pandemię, stąd
zachęcamy do złożenia ofiary bez względu na jej wysokość, aby wesprzeć tę inicjatywę.
Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka
finansuje również posługi, które służą wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii. Dzięki Kweście
w naszej parafii finansowane są na przykład: [Wymień dzieła duszpasterskie swojej parafii, które
otrzymują z archidiecezji szkolenia lub inne formy wsparcia].
Kiedy wspieramy finansowo dzieła naszej parafii, naszej archidiecezji i Kościoła katolickiego na całym
świecie, odczuwamy głęboką wdzięczność szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie liczne dary, jakie
Bóg daje każdemu z nas indywidualnie. Dzieląc się tym, co posiadamy przez złożenie daru na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej 2021 r., dajemy wyraz naszego zaangażowania dla dobra Kościoła
i siebie nawzajem.
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WEEKEND ZOBOWIĄZAŃ: 6–7 LUTEGO
Doroczna Kwesta Katolicka 2021 r.
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję
Proszę Was o znalezienie czasu w tym tygodniu na refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty
Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą lub znajdują się w biuletynie. Prosimy, abyście
pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są zobowiązania finansowe, które mogą być
spłacane w ratach.
Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji uczestniczą w kampanii i to dzięki
darom złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać wiernym
potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i odpowiedzieć na wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną… i nieś
światu nadzieję”.
Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji pocztą, prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z powrotem. W tym
roku zachęcamy również naszych parafian do składania ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką przez
Internet: annualcatholicappeal.com lub przesłanie SMS-u o treści „ACA2021” pod numer [należy
wpisać właściwy dla „text-to-give” numer telefonu].

WEEKEND UZUPEŁNIAJĄCY: 13–14 LUTEGO
Doroczna Kwesta Katolicka 2021 r.
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję
W naszej parafii przeprowadzana jest kampania na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. Prosimy
pamiętać, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną
kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są zobowiązania finansowe, które mogą być
spłacane w ratach.
Hasło tegorocznej Kwesty „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję” zostało wybrane ponieważ jako
uczniowie Jezusa podążamy za Mistrzem, który zarówno daje nam nadzieję, jak i posła nas, abyśmy
nieśli nadzieję światu, który tak bardzo jej potrzebuje.
Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji uczestniczą w kampanii i to
dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać
wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie. Dziękujemy za rozważanie swojej odpowiedzi na
modlitwie i za hojną odpowiedź.
Aby złożyć ofiarę, prosimy o wypełnianie zobowiązania znajdującego się na kopercie (koperty
dostępnych w kościele) lub złożenie ofiary przez Internet pod adresem: annualcatholicappeal.com
lub przesyłając SMS o treści: „ACA2021” [wpisz właściwy dla text-to-give numer telefonu].

Sample Bulletin or Newsletter Announcements

Doroczna Kwesta Katolicka 2021

2

