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STOWARZYSZENIE LUMEN CORDIUM
Kiedy pobudzony świadomością, że otrzymałeś od Boga wiele
łask, 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:
• Zaproszenie do uczestnictwa członków Stowarzyszenia w dorocznej
Mszy św. i w spotkaniu z Kardynałem Cupichem.
• Dwa razy w roku magazyn Lumen Cordium.
• Zostaniesz włączony do książki z intencjami modlitewnymi członów
Stowarzyszenia.
Prosimy pamiętać, że Państwa dar na rzecz Stowarzyszenia Lumen
Cordium może być składany w ratach. Dar może zostać złożony
anonimowo.

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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PÓJDŹ ZA MNĄ…

i nieś światu
nadzieję
Doroczna Kwesta Katolicka 2021

PARAFIE
WSPIERAJĄ
PARAFIE
I DZIEŁA
DUSZPASTERSKIE

Dla naszych parafii, szkół, inicjatyw duszpasterskich oraz społeczności w powiatach
Cook i Lake i na całym świecie.

INICJATYWY DUSZPASTERSKIE WSPIERANE PRZEZ KWESTĘ

Archidiecezja Chicago głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa i realizuje Jego
misję. Wasze wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej pomaga formować wiarę
ludzi ze wszystkich grup wiekowych naszego Kościoła przez: rozwój życia
parafialnego, funkcjonowanie szkół katolickich i programów edukacji religijnej,
formację przygotowującą do pełnienia posług na całe życie i pomoc na rzecz
Katolickiej Organizacji Pomocy Humanitarnej.

Duszpasterstwo ds. Formacji na Całe Życie ma na celu formowanie i wzmacnianie parafii, ich kierownictwa, posług parafialnych i samych parafian.
Jego zadaniem jest również umożliwianie trwającego przez całe życie procesu
formacji, który inspiruje, pogłębia wiarę i więzi z Chrystusem.

Dotknięci i przemienieni wezwaniem Chrystusa, abyśmy żyli jako Jego uczniowie,
jednoczymy się za pośrednictwem Kwesty i okazujemy troskę o nasz Kościół.
Kiedy Wasza parafia osiągnie swoją docelową kwotę, 100 procent dodatkowo
zebranych funduszy zostanie zwrócone parafii. Kwota ta będzie mogła być
wykorzystana, by realizować uzdrawiającą misję w lokalnej wspólnocie.

SZKOŁY KATOLICKIE

„Szkoły katolickie dają niezaprzeczalne
korzyści dzieciom, rodzinom i społeczeństwu.
Nasze szkoły pomagają każdemu uczniowi
wzrastać w wierze i wartościach, których
potrzebują, aby pozytywnie zmieniać świat
wokół siebie. Wasze wsparcie pozwala nam
kontynuować tę ważną służbę i przekazywać
nadzieję Chrystusa kolejnemu pokoleniu”.
dr Jim Rigg, Kurator Szkół Katolickich Archidiecezji
Chicago

PARAFIALNE
MOTYWACJE

„Spoglądając w przeszłość
muszę stwierdzić, że nasi
parafianie zawsze okazywali
hojność na rzecz Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Dzięki temu,
po osiągnięciu celu naszej
parafii, uzyskaliśmy rabat
z archidiecezji, który pozwala
nam pokryć najpotrzebniejsze
wydatki i przeznaczyć pewną
pulę funduszy na pomoc dla
potrzebujących”.
ks. Bob Cook, proboszcz parafii
św. Ity i Tomasza z Canterbury

Duszpasterstwo więzienne Domu Kolbego służy osobom i rodzinom dotkniętym przez prawo kryminalne. Wychodzi do tych osób, pomaga im i towarzyszy.
Promuje odnowę i niesie pojednanie.

Duszpasterstwo ds. Szacunku dla Życia promuje pośród społeczeństwa
kulturę życia, w której każda istota ludzka jest ceniona i chroniona od momentu
poczęcia do naturalnej śmierci.
Duszpasterstwo ds. Imigracji wspiera wiodącą rolę Kościoła w budowaniu
mostów i komunii między imigrantami i nie-imigrantami jako braćmi i siostrami
w Chrystusie.

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

Arcybiskup Chicago

•
•
•
•
•

SZACUNEK DLA ŻYCIA

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Niech Bóg Wam błogosławi za ożywianie nadziei i wlewanie jej do ludzkich serc. I niech
dobry Pan zachowa Was i Waszych ukochanych razem i zjednoczonych nadzieją w Jezusie
Chrystusie, który czyni wszystko nowym.

Wspólnoty parafialne (54%)
• Wsparcie parafii i szkół znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
• Upusty i rabaty parafialne

„Duszpasterstwo ds. Szacunku
dla Życia wspiera parafie zasobami, szkoleniami i innymi
materiałami w celu budowania
kultury życia. Ponadto, zapewnia wsparcie duszpasterskie
i pomoc dla kobiet i mężczyzn
po aborcji w ramach projektu
Rachel oraz łączy działania grup
pro-life w Chicago i poza nim”.

Słowo wdzięczności

Wasze wsparcie na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej oznacza niesienie światu nadziei.
Nadzieja napełnia serca ludzi w naszych parafiach i szkołach tych, którzy biorą udział w naszych programach edukacji religijnej, w duszpasterskich programach formacyjnych oraz
w inicjatywach mających na celu walkę z przemocą, wspieranie sprawiedliwości, pokoju
i szacunku dla życia. Nadzieja dociera na cały świat dzięki wsparciu Katolickiej Organizacji
Pomocy Humanitarnej. Wasze wsparcie sprawia, że to wszystko dzieje się naprawdę.

Prognozy te są oparte na przewidywanych potrzebach i mogą ulec zmianie.
Poniższa lista ma na celu streszczenie szerokiego zasięgu Kwesty, stąd nie jest
to pełna lista wszystkich dzieł duszpasterskich archidiecezji.

Kevin Foy, dyrektor Biura ds. Formacji na
Całe Życie

Duszpasterstwo ds. Młodzieży i Młodych Dorosłych pomaga rozwijać
grupy lokalnych liderów w parafiach i zapewnia im zasoby potrzebne do
przeprowadzania szkoleń i formacji, aby skutecznie docierać do młodzieży
i młodych dorosłych.

W minionym roku byliśmy postawieni przed wieloma
wyzwaniami w naszym kraju, na świecie i w naszym Kościele.
Zmagamy się z wyniszczającymi chorobami, destrukcyjnymi
skutkami uprzedzeń rasowych i klęskami żywiołowymi
wywołanymi degradacją naszego środowiska. Mimo to,
idziemy naprzód, jako ludzie wiary, którzy mają nadzieję,
że Pan ich prowadzi. Temat tegorocznej Dorocznej Kwesty
Katolickiej umacnia nas i dodaje nam otuchy. Słyszymy, jak
Jezus mówi do nas: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”.

Doroczna Kwesta Katolicka 2021

FORMACJA NA CAŁE ŻYCIE

„Duszpasterze odpowiedzialni za
formację wiary pomagają ludziom
być coraz bliżej Jezusa i Jego
Kościoła na wszystkich etapach ich
życia. Wstępna i ciągła formacja
wyposaża katechetów w narzędzia
do nauczania wiary, prowadzenia
ludzi w modlitwie oraz prowadzenia
refleksji i przygotowywania wiernych
do sprawowania sakramentów.
To wszystko jest możliwe dzięki
Waszemu wsparciu”.

Dawn Fitzpatrick, starszy
koordynator w Biurze ds. Godności
i Solidarności Ludzkiej

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie (35%)
Dzieła ewangelizacyjne
Dzieła promujące godność i solidarność ludzką
Duszpasterstwo rodzinne i wspólnotowe
Edukacja religijna
Kontynuowanie edukacji księży, pracowników parafialnych i wolontariuszy
świeckich

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy (4%)
• Wsparcie osób cierpiących w wyniku naturalnych kataklizmów
Wydatki na Kwestę (7%)
• Druk, opłaty pocztowe, produkcja materiałów

Jak Twój dar zostanie
wykorzystany
Wspólnoty parafialne 54%
Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie 35%

Od 77 lat Katolicka Organizacja
Pomocy Humanitarnej jest
znakiem uzdrawiającej obecności
Kościoła w świecie. Bez względu
na przynależność religijną osób,
które otrzymują pomoc, wysiłki tej
organizacji promują i wspierają
rozwój człowieka przez reagowanie na kryzysowe sytuacje, walkę
z cierpieniem i ubóstwem, jak
również kształcenie pokojowych
i sprawiedliwych społeczeństw.
Dzięki Dorocznej Kweście Katolickiej, wierni Archidiecezji Chicago
okazują hojność innym i wspierają to
ważne dzieło duszpasterskie.

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy 4%
Koszt Kwesty 7%

Cel ogólny Dorocznej Kwesty Katolickiej 2021

		

$17,000,000

Aby złożyć ofiarę na Doroczną Kwestę Katolicką 2021, jak również, by uzyskać
więcej informacji o wykorzystaniu funduszy Kwesty, prosimy odwiedzić
stronę: annualcatholicappeal.com.

