PRZYKŁADOWE WZORY E-MAILI
Doroczna Kwesta Katolicka 2021

Prosimy, aby podczas wysyłania e-maili do parafian, skorzystać z poniższych treści. Dzięki temu
będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich parafian i zapewnimy, że wszyscy będą świadomi opcji,
które są dostępne i pomocne w składaniu ofiar. Poniższe teksty e-maili należy dostosować do
potrzeb swoich parafii oraz do emocjonalnych i duchowych potrzeb parafian.

WEEKEND ZAPOWIEDZI: 30-31 STYCZNIA
Drogi / Droga [imię i nazwisko]
Mam nadzieję, że Ty i Twoi bliscy macie się dobrze i jesteście zdrowi.
Naszą główną troską w świetle obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jest zdrowie
duchowe i fizyczne oraz dobro wiernych i wszystkich, którzy służą naszym parafiom. Pamiętamy, że
mamy również obowiązek troszczyć się o tych spośród nas, którzy są najbardziej bezbronni.
Te zdwojone obawy pokazują jak bardzo wszyscy potrzebujemy bezpieczeństwa oraz, że najbardziej
bezbronni spośród nas, nade wszystko potrzebują naszego wsparcia. Świadomi tego, że sytuacja
finansowa wielu rodzin w naszej parafii jest niepewna, prosimy o wsparcie Kościoła tych, którzy
są w stanie takiego wsparcia udzielić. Doroczna Kwesta Katolicka roz-pocznie się w przyszły
weekend i choć nasze posługi obecnie są znacznie ograniczone, jeśli chodzi o liczbę osób fizycznie
gromadzących się w kościele, to istnieje możliwość składania ofiar przez Internet pod adresem
annualcatholicappeal.com lub przesłanie SMS-u o treści „ACA2021” pod numer [należy wpisać
właściwy dla „text-to-give” numer telefonu].
Pomimo, iż nasze dni wciąż są pełne różnorodnych wyzwań, postrzegamy tę sytuację również, jako
okazję do wspierania się nawzajem i okazywania troski tym, którzy zmagają się z trudnościami.
Módlmy się za wszystkich dotkniętych wirusem COVID-19 oraz za tych, którzy troszczą się o chorych
i o siebie nawzajem.
Oddany w Chrystusie,
[Imię i nazwisko proboszcza]
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WEEKEND ZOBOWIĄZAŃ: 6–7 LUTEGO
Drogi / Droga [imię i nazwisko]
Ewangelia uczy nas, że: „Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała” (1J 4, 12).
Udzielenie wsparcia Dorocznej Kweście Katolickiej jednoczy nas, jako wspólnotę wiary, gdyż dzięki
niej okazujemy bliźnim naszą miłość. Daje nam ono również możliwość wspólnego pełnienia dobrych
uczynków. Kwesta dodaje nam zapału w realizacji świętej misji naszej Archidiecezji do nauczania,
służenia i uświęcania, pozwalając nam pełnić dzieło Chrystusa. Mam nadzieję, że jako parafia
zjednoczymy się w tym niepewnym czasie, aby kontynuować te dzieła.
Jeśli chcesz, aby raz w miesiącu składać ofiarę na rzecz swojej parafii, możesz to zrobić zapisując się
na stronie: annualcatholicappeal.com lub jeśli chciałbyś złożyć ofiarę przez SMS, prosimy wyślij SMS
o treści „ACA2021” pod numer [należy wpisać właściwy dla „text-to-give” numer telefonu].
Proszę, abyś pamiętał o mojej niezmiernej wdzięczności za Twój udział w Kweście!
Oddany w Chrystusie,
[Imię i nazwisko proboszcza]

WEEKEND UZUPEŁNIAJĄCY: 13–14 LUTEGO
Drogi / Droga [imię i nazwisko]
Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek dotąd, Kościół potrzebuje Twojego niezłomnego wsparcia. Twój
wkład w składanie cotygodniowej ofiary na rzecz naszej parafii oraz na Doroczną Kwestę Katolicką
jest niezbędny w utrzymaniu stabilności finansowej Kościoła w ciągu następnych kilku tygodni i
miesięcy.
Chociaż aktualnie nie jesteśmy w stanie, jako cała parafia, gromadzić się fizycznie, prosimy o
rozważenie możliwości składania ofiar na rzecz parafii i Kwesty przez Internet. Tak jak my, jesteśmy
zależni od Twojego wsparcia duchowego, tak samo nasz Kościół wciąż liczy na Twoje finansowe
wsparcie, aby móc kontynuować dzieło uświęcania i ewangelizacji.
Jeśli chcesz miesięcznie składać ofiarę na rzecz swojej parafii, możesz to zrobić zapisując się na
stronie: annualcatholicappeal.com lub przesyłając SMS o treści: „ACA2021” [wpisz właściwy dla
text-to-give numer telefonu].
Proszę, abyś pamiętał o mojej niezmiernej wdzięczności za Twój udział w Kweście!
Oddany w Chrystusie,
[Imię i nazwisko proboszcza]
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