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PROCES PRZEPROWADZENIA
KWESTY W TWOJEJ PARAFII
Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję
Podążamy za Jezusem, jako jego uczniowie i szafarze Jego darów.
Jezus powierza nam misję niesienia nadziei zranionemu światu. Stoimy
obecnie przed wieloma wyzwaniami – wyniszczającymi chorobami,
destrukcyjnymi skutkami uprzedzeń rasowych, przytłaczającym ubóstwem i zagrożeniem niszczenia środowiska naturalnego.
Wspólnie stawiamy czoła tym wyzwaniom, zjednoczeni nadzieją w Jezusie
Chrystusie, który czyni wszystko nowym. Doroczna Kwesta Katolicka
(Annual Catholic Appeal – ACA) jest dla nas drogą do dzielenia się tą nadzieją przez słowo i działanie.
Uczestnicząc w Dorocznej Kwestie Katolickiej, wspierasz życie i misję
Kościoła oraz jego programy wychodzące naprzeciw potrzebującym.
Podtrzymujesz funkcjonowanie naszych parafii, szkół i programów
katechetycznych. Wspierasz wysiłki zmierzające do wykorzenienia
przemocy, promujesz szacunek dla życia i przyczyniasz się do łagodzenia
cierpienie na całym świecie. Kiedy składasz ofiarę, podążasz za Jezusem
i niesiesz światu nadzieję.
Proszę o korzystanie z niniejszego poradnika, podczas przygotowywania
się do przeprowadzenia Kwesty w swojej parafii. Biorąc pod uwagę
bezprecedensowe okoliczności bieżącego roku, prosimy o dostosowanie
komunikacji oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych tak, aby
jak najlepiej odpowiadały emocjonalnym i duchowym potrzebom Waszej
parafii.
Dziękuję za wszystko, co robicie dla wsparcia licznych posług Archidiecezji Chicago. Wdrażanie ich jest możliwe dzięki wsparciu Waszemu
i Waszej parafii. Jak zawsze, w nadchodzącym roku oczekujemy dobrej
współpracy, pragnę również zapewnić, że jesteśmy tutaj, aby pomagać
parafiom na wszystkie możliwe sposoby.

Arcybiskup Chicago
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CO JEST FINANSOWANE PRZEZ
DOROCZNĄ KWESTĘ KATOLICKĄ?
Wspólnoty parafialne
• Parafie i szkoły katolickie we wspólnotach borykających się z wyzwaniami ekonomicznymi.
• Rabaty parafialne finansujące palące potrzeby Waszej lokalnej parafii.

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie
• Działania ewangelizacyjne: szerzenie wiary przez duszpasterstwo młodych, aktywizacja parafii
i udoskonalanie liturgii.

• Edukacja religijna: młodzieży, młodych, młodzieży akademickiej i dorosłych.
• Kontynuacja edukacji: księży, pracowników, świeckich wolontariuszy parafialnych.
• Wspieranie inicjatyw: promujących życie na wszystkich poziomach, wypływających ze sprawiedliwości społecznej, imigracyjnych, duszpasterstwa więziennego Domu Kolbego.

Pomoc ludziom w różnych częściach świata
• Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy pomaga ubogim i osobom narażonym na różnorodne
zagrożenia w świecie.

Jak Twój dar zostanie wykorzystany?

Wspólnoty parafialne 54%
Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie 35%
Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy 4%
Koszt Kwesty 7%
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Jak Twój dar został wykorzystany?
Doroczna Kwesta Katolicka 2019
$

5,316,121

Parafie / wspólnoty
lokalne

Wsparcie udzielone parafiom i szkołom działającym we
wspólnotach borykających się z wyzwaniami ekonomicznymi.

$

3,954,644

Upusty / rabaty
parafialne

Uzyskane fundusze przekraczające cele parafii, zostały
zwrócone parafiom na pokrycie kosztów lokalnych inicjatyw
duszpasterskich.

$

2,319,455

Żywotność i misja
parafii

Programy wspierające prężność parafii – inicjatywy
ewangelizacyjne, udoskonalanie liturgii.

$

703,537

Katechizacja,
formacja wiary

Wspieranie edukacji religijnej młodzieży, młodych, studentów
i dorosłych.

$

92,515

Formacja świeckich

Programy dokształcające dla świeckich wolontariuszy
i pracowników wspólnot parafialnych.

$

502,044

Godność
i solidarność ludzka

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

$

381,716

Edukacja księży

Kontynuowanie edukacji seminarzystów i księży wyświęconych
dla Archidiecezji Chicago.

$

545,000

Katolicka
Organizacja
Niesienia Pomocy

Pomoc ubogim i narażonym na różnorodne zagrożenia
w świecie.

$ 13,815,033

Razem na dzieła
duszpasterskie

$

Wydatki na Kwestę

1,039,841

$ 14,854,874

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

Razem

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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PRZYGOTOWANIE PARAFII
Zmiany w Kweście w 2021 r.
Biorąc pod uwagę wskazówki Archidiecezjalnej Grupy ds. Zadań Specjalnych COVID-19, przeprowadzenie tegorocznej Kwesty Katolickiej zostanie dostosowane do aktualnej sytuacji i kondycji
zdrowotnej społeczeństwa. Jak wiadomo ma ona wpływ na frekwencję i uczestnictwo wiernych
w życiu parafialnym. Na przykład, znany dotąd proces składania zobowiązań w kościele, kiedy
parafianie zwykle otrzymywali formularze ofiar podczas Mszy św., został zastąpiony kopertami
zawierającymi deklaracje do przesłania pocztą i broszurami dostępnymi z tyłu kościoła. Parafianie
powinni, po Mszy św., zabrać je z sobą do domu.
Ponadto, ponieważ niektóre parafie zostały połączone w ramach inicjatywy Odnów mój Kościół,
Kwesta może być inicjatywą łączącą nową parafię, dając parafianom możliwość wsparcia prężności
i aktywności ich nowej wspólnoty parafialnej.
Ponieważ zmniejszona liczba uczestników cotygodniowych posług wpłynie na liczbę indywidualnych darowizn na rzecz Kwesty, zdecydowanie zachęcamy do promowania składania ofiar przez
Internet i opcji wysyłania SMS-u (text-to-give), aby złożyć ofiarę – zobacz sekcję „Sposoby
składania ofiar”. Daje to parafianom możliwości składania darowizn w sposób, który najlepiej
odpowiada ich potrzebom.
Aby odpowiedzieć na rosnącą potrzebę posiadania narzędzi pomocnych w zdalnym angażowaniu
darczyńców, zgromadziliśmy i przekazujemy różne materiały i wzory dokumentów. Proboszczowie
powinni wykorzystywać je do informowania o potrzebach finansowych swojej parafii i archidiecezji
w sposób dostosowany do aktualnej sytuacji.

Poznaj IZZY!
IZZY to portal intranetowy Archidiecezji Chicago, do którego możesz uzyskać dostęp wchodząc
na: izzy.archchicago.org lub archchicago.org/izzy. Zapoznanie się z IZZY jest ważne, ponieważ
archidiecezja używa go do udostępniania ważnych dokumentów, plików i wzorów dokumentów.
Na IZZY dostępne są wzory dokumentów konieczne i pomocne w przeprowadzeniu Dorocznej
Kwesty Katolickiej 2021, takie jak: grafika, broszury, cyfrowa wersja niniejszego poradnika oraz pliki
cyfrowe homilii kardynała Cupicha.

Odwiedź stronę Kwesty (ACA)
Wzory dokumentów, materiały i homilia kardynała są również dostępne na stronie internetowej
Dorocznej Kwesty Katolickiej pod adresem: giving.archchicago.org/acaparishmaterials.
Pamiętaj, aby dodać tę stronę do swoich ulubionych zakładek, aby korzystać z przydatnych
narzędzi, dzięki którym Twoja doroczna Kwesta zakończy się sukcesem.
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Weź udział w seminarium internetowym Kwesty
Aby zapewnić wszystkim dostęp do tych samych informacji, zachęcamy każdego członka zespołu
kierowniczego Kwesty do wzięcia udziału w seminarium internetowym. 60-minutowe seminarium
internetowe to wygodny sposób dla parafii na uzyskanie ważnych informacji na temat Kwesty 2021.

Sposoby składania ofiar
Sposoby składania ofiar na rzecz Kwesty
Jednorazowe ofiary, zobowiązania, powtarzające się ofiary, a także ofiary składane przez giełdę
papierów wartościowych, fundusz „Donor Advised Funds”, czy dary przekazywane przez konto IRA
mogą zostać złożone gotówką, czekiem lub kartą kredytową za pomocą następujących metod:

• Formularza odpowiedzi otrzymanego pocztą w styczniu wraz z listem Księdza Kardynała
• Internetu, na stronie: annualcatholicappeal.com
• Przesłania SMS-u (text-to-give) o treści: „ACA2021” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer
telefonu: 345345.

• Koperty (zaadresowanej) – dostępna z tyłu kościoła
• Telefonu – Doroczna Kwesta Katolicka – 312.534.7959
• Poczty na adres: Annual Catholic Appeal, 835 North Rush Street, Chicago, Illinois 60611-2030

Listy wysyłane bezpośrednio pocztą
• Listy od kardynała zostaną wysłane pocztą przez biuro Dorocznej Kwesty Katolickiej i będą

zawierać zaadresowaną kopertę zwrotną do wysyłki gotówki, czeku oraz będą zawierały
informacje potrzebne do złożenia ofiary przy pomocy karty kredytowej. Materiały przesłane
pocztą będą zawierały informacje o stronie internetowej Kwesty w celu udostępniania
możliwości składania ofiary przez Internet.

• Ponieważ listy wysłane z biura Kwesty docierają bezpośrednio do domów parafianina, stąd

zwykle ta metoda generuje większość dochodów Kwesty. Jednak prosimy o dalsze promowanie
opcji składania ofiar przez Internet lub za pośrednictwem wysyłania SMS-ów w czasie trwania
całej kampanii.

Koperty w kościele
• Koperty do zbiórki w kościele jak również broszura Kwesty zostaną dostarczone parafiom,

aby można było je wyłożyć na stołach w pobliżu wejść lub wyjść kościoła. Parafianie, którzy
uczestniczą we Mszy św. na miejscu, mogą zabrać je z sobą i przesłać darowiznę pocztą.

• Koperty do złożenia ofiary w kościele będą zaadresowane do Centrum Przetwarzania Ofiar
Dorocznej Kwesty Katolickiej.
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Formularz składania ofiary przez Internet
• Istnieje specjalny formularz Kwesty dostępny w Internecie na stronie: annualcatholicappeal.com.
• Zachęcamy proboszczów, by podczas homilii, w e-mailach i w swoich wpisach w mediach

społecznościowych przekazywali link przy pomocy, którego można składać ofiary w Internecie
lub, aby o nim informowali.

• Tegoroczny zaktualizowany formularz darowizn przez Internet daje możliwości różnych
sposobów przekazywania darowizn:
■

Zobowiązanie

– Darczyńca wybiera „Kwota ofiary”, którą będzie miesięcznie obciążany.
– Darczyńca wybiera „Ofiara cykliczna” (tradycyjne zobowiązanie) jako rodzaj ofiary i wybiera
na jaki okres czasu chce składać tę ofiarę (liczba miesięcy, przez które będzie pobierana
wybrana kwota). Przykład: aby złożyć $100 rozłożonych na okres czterech miesięcy, należy
wybrać „Kwotę ofiary” w wysokości $25, a „liczbę miesięcy składania ofiary” na cztery
miesiące.

■

Darczyńcy mogą pójść jeszcze dalej w składaniu swojego zobowiązania, stając się tzw. „stałymi
darczyńcami”.

– Darczyńca wybiera „Kwotę ofiary” i wybiera „Cykliczny prezent” jako rodzaj ofiary, a następnie „Comiesięcznie” jako okres czasu. Darczyńca zostanie obciążony wybraną kwotą ofiary
co miesiąc dopóki nie zdecyduje się przestać składania ofiary.

■

Złóż jednorazową ofiarę

– Darczyńca wybiera „Kwotę ofiary” i rodzaj ofiary jako „Ofiara jednorazowa”.

Złożyć ofiarę przy pomocy SMS-u (text-to-give)
• Istnieje specjalny numer telefonu do składania ofiar przy użyciu telefonów komórkowych i innych
przenośnych urządzeń elektronicznych.

• Instrukcja korzystania z „text-to-give”:
■

Korzystając z urządzenia mobilnego, otwórz aplikację do obsługi wiadomości tekstowych.

■

W miejscu „To:” wpisz numer telefonu: 345345.

■

W miejscu na wiadomość wpisz: „ACA2021” (wielkość liter nie ma znaczenia).

■

Naciśnij przycisk „wyślij”.

■
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Otrzymasz odpowiedź z hiper linkiem do formularza, który pozwoli Ci bezpiecznie złożyć
ofiarę w Internecie.

■

Dokończ składanie ofiary przez wypełnienie do końca formularza, a następnie wyślij go.

■

Ofiary zostaną przekazane Dorocznej Kweście Katolickiej.
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HARMONOGRAM
ZAZNACZ W KALENDARZU
GRUDZIEŃ 2020
31 grudnia

• Biuro Kwesty wysyła list Księdza Kardynała do ubiegłorocznych ofiarodawców Kwesty.

STYCZEŃ 2021
Przygotowanie w parafii: 4–22 stycznia

• Materiały Kwesty będą dostarczane do parafii w dniach od 4 stycznia do 22 stycznia i będą

zawierały: plakaty, broszury, koperty do zbiórki w kościele, instrukcje procedur i nagrane homilie
Księdza Kardynała.

Weekend przed ogłoszeniami: 16–17 stycznia i 23–24 stycznia

• Proboszczowie powinni rozpocząć promocję Kwesty przez:
■

■

Promocję Kwesty w cotygodniowym biuletynie
Włączanie Kwesty do ogłoszeń parafialnych i informowanie, że więcej informacji znajduje
się w biuletynie

Weekend Zapowiedzi: 30–31 stycznia

• Rozpocznij przekazywanie informacji o różnych sposobach składania ofiary na rzecz Kwesty
przez:
■

■

Przygotowanie ogłoszeń do biuletynu w Internecie
Przygotowanie ogłoszeń parafialnych na Msze św. z udziałem wiernych w kościele i transmitowanych z kościoła

■

Przygotowanie i wygłoszenie homilii proboszcza

■

Włączenie intencji Kwesty do wszystkich Mszy św.

■

■

■

Wyłożenie broszur Kwesty i kopert z tyłu kościoła dla osób, które fizycznie uczestniczą
w nabożeństwach i Mszach św.
Wysłanie e-maila do parafian
Udostępnienie linku do przekazania ofiary przez Internet i linku do przesłania SMS-u
w mediach społecznościowych
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7

LUTY 2021
Weekend Zobowiązań: 6–7 lutego

• Kontynuuj promowanie Kwesty przez:
■

Przygotowanie internetowych ogłoszeń do biuletynu

■

Włączenie intencji Kwesty do „Modlitwy wiernych” wszystkich Mszy św.

■

■

■

Wyłożenie w tylnej części kościoła broszur Kwesty i kopert do przekazywania ofiar,
dostępnych dla osób fizycznie obecnych na Mszy św. i nabożeństwach w kościele.
Wysłanie e-maila do parafian
Udostępnienie linku do składania ofiar w Internecie i linku do wysyłania SMS-u (text-to-give)
w mediach społecznościowych

• Przygotowanie wideo z homilią księdza kardynała i komentarza proboszcza do prezentacji na
miejscu w kościele i w wirtualny sposób
■

Upewnienie się, że sprzęt odtwarzający nagranie homilii działa i jest sprawny (CD lub DVD)

Weekend Uzupełniający: 13–14 lutego

• Kontynuj promowanie Kwesty przez:
■

■

Włączenie intencji Kwesty do „Modlitwy wiernych” na wszystkich Mszach św.

■

Włączenie Kwesty do ogłoszeń w biuletynie

■

Wysłanie e-maila do parafian

■
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Wyłożenie w tylnej części kościoła broszur Kwesty i kopert do przekazywania ofiar,
dostępnych dla osób fizycznie obecnych na Mszy św. i nabożeństwach w kościele

Udostępnienie linku do składania ofiar w Internecie i linku do wysyłania SMS-u (text-to-give)
w mediach społecznościowych

Doroczna Kwesta Katolicka 2021 | Poradnik parafialny

WEEKEND ZAPOWIEDZI: 30-31 STYCZNIA
WZORY DOKUMENTÓW POMOCNYCH WE WCZESNEJ
PROMOCJI KWESTY
Materiały zamieszczone poniżej są również dostępne na archidiecezjalnym portalu IZZY, a także
na stronie: giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Modlitwa Wiernych w intencji Kwesty
Za naszą wspólnotę parafialną, która w modlitwie rozważa swój udział w Dorocznej Kweście
Katolickiej, abyśmy rozpoznali, jak konkretnie przez modlitwę, służbę i wsparcie finansowe, jako
wspólnota, możemy nieść światu nadzieję. Ciebie prosimy.

Ogłoszenie do biuletynu
Prosimy o przygotowanie ogłoszeń do biuletynu lub do newsletteru, zauważając, że parafianie już
otrzymali lub wkrótce otrzymają list od Kardynała Cupicha. Poproś ich, aby dzielili się przesłaniem
Ewangelii przez hojne wsparcie dzieł archidiecezji.

Przykłady ogłoszeń do biuletynów lub newsletterów

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.

Doroczna Kwesta Katolicka 2021 | Poradnik parafialny

9

Przykładowe wzory e-maili
Aby dotrzeć do wszystkich parafian, prosimy o skorzystanie z poniższych wzorów e-maili. Dzięki
temu 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.
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 rozpocznie 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” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer telefonu: 345345.
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]

MATERIAŁY HOMILETYCZNE
Kardynał Cupich prosi proboszczów, aby w styczniu i lutym, w trakcie trwania kampanii włączali
do swoich homilii temat Dorocznej Kwesty Katolickiej. Poniżej znajduje się propozycja pięciominutowej prezentacji autorstwa księdza Louisa J. Cameliego, z której według własnego uznania
mogą korzystać proboszczowie.

Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję
Czasami, kiedy ludzie znajdą się w sidłach zła, na które nie mają wpływu, łatwo wpadają
w depresję. Wielu z nas przeżyło takie doświadczenie i rozumie, na czym polega bycie
w sytuacji, w której nie ma się ani władzy nad otaczającymi nas mocami, ani wpływu na
10
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ich zmianę. To doświadczenie może wiązać się z koronawirusem, problemami z pracą
i pieniędzmi, byciem obiektem uprzedzeń rasowych czy wykluczenia, albo też z utratą
bliskiej osoby i towarzyszącemu temu głębokiemu smutkowi. Cokolwiek jest przyczyną
takiej sytuacji, skutek jest niemal zawsze ten sam – wyczerpanie duchowe i utrata nadziei.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotyka człowieka opętanego przez nieczystego ducha.
Kontekst opisywanego wydarzenia nie dostarcza nam informacji o tym, czym był ów
nieczysty duch. Być może było to działanie szatana, naszego przeciwnika? Być może był to
jakiś stan emocjonalny lub choroba psychiczna? A może było to brzemię wyniszczającego
uzależnienia? Czymkolwiek był ów nieczysty duch, trzymał on tego biednego człowieka
w okowach zła i powodował utratę jego nadziei.
Jezus zainterweniował i wyrzucił nieczystego ducha, a ów człowiek został uwolniony.
Ewangelia mówi, że wszyscy byli zdumieni. Byli zdumieni, że Jezus przerwał łańcuch
rozpaczy, że tchnął nową nadzieję, że pozwolił komuś iść naprzód, cieszyć się życiem.
Kiedy w bieżącym roku liturgicznym będziemy czytać Ewangelię św. Marka, powinniśmy
pamiętać, że właśnie ta Ewangelia szczególnie często porusza kwestie bycia uczniem
Jezusa. W wyjątkowy sposób jest ona przeznaczona dla tych, którzy chcą iść za Jezusem.
Uczy nas, jak mamy za Nim podążać. Dzisiejsze czytanie zaprasza nas do spotkania z Jezusem, który może oswobodzić nas z naszych zniewoleń i wlać w serca nową nadzieję.
Jednak, ten dar nadziei, którym Jezus obdarza swoich naśladowców, nie jest im dany jako
osobista własność. Ci, co przyjmują nadzieję Jezusa, muszą dawać ją światu. Wszyscy
uczniowie Jezusa są w świecie również Jego misjonarzami. Uczniowie-misjonarze niosą
nadzieję poprzez swoje słowa, służbę innym i osobiste świadectwo.
W przyszłym tygodniu odbędzie się w naszej parafii tzw. Weekend Zobowiązań na rzecz
Dorocznej Kwesty Katolickiej.
Hasło tegorocznej Kwesty doskonale odzwierciedla to, co przed chwilą rozważaliśmy.
Są to słowa: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”. Możemy podjąć się realizacji tej misji
niesienia światu nadziei za pośrednictwem Dorocznej Kwesty Katolickiej. Nasze wsparcie
finansowe i modlitewne oraz nasze bezpośrednie zaangażowanie w działalność Kościoła
w parafiach, w edukację, zaangażowanie w formację, inicjatywy na rzecz sprawiedliwości,
pokoju i szacunku dla życia – dają nadzieję niespokojnemu światu. Z tyłu kościoła dostępne
są koperty i broszury, które możecie zabrać z sobą do domu.
Proszę, abyście w ciągu następnego tygodnia zastanowili się nad znaczeniem naśladowania
Jezusa, pomodlili się w tej intencji i zadali sobie pytanie, jak w bardzo konkretny sposób
mogę nieść światu Jego nadzieję. Zastanów się, ile czasu, jakie talenty i zasoby możesz
ofiarować, by dawać światu nadzieję. W ten sposób odpowiesz na wezwanie, aby iść za Nim
i dzielić się Jego darem nadziei w świecie.
Eucharystia, jaką będziemy za moment celebrować, jest zakotwiczona w nadziei, której źródłem jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Eucharystia jest dla nas również punktem
zwrotnym i wezwaniem powrotu do świata z misją obdarowywania go nadzieją. Chwalmy
Boga i dziękujmy Mu za Jego dary, prośmy, aby sam wypełnił to, co nam powierzył.
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WEEKEND ZOBOWIĄZAŃ: 6–7 LUTEGO
WZORY DOKUMENTÓW POMOCNYCH WE WCZESNEJ
PROMOCJI KWESTY
Materiały zamieszczone poniżej są również dostępne na archidiecezjalnym portalu IZZY, a także
na stronie: giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Modlitwa Wiernych w intencji Kwesty
Za wszystkich, którzy wspierają Doroczną Kwestę Katolicką i dzielą się swoim czasem, talentami
i dobrami materialnymi, aby usłyszeli wezwanie do pójścia za Jezusem, by nieść światu nadzieję,
a także za wszystkich, którzy będą korzystać z Kwesty. Ciebie prosimy.

Ogłoszenie do biuletynu
Proboszczowie proszeni są, aby podczas każdej Mszy św. głosili homilie na temat Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Poniżej znajduje się przykład ogłoszenia do biuletynu lub newsletteru, z którego można skorzystać i poprosić wiernych, aby zapoznali się z broszurą, która jest dostępna
w kościele i rozważyli złożenia deklaracji na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej.

Przykładowe ogłoszenia do biuletynów lub newsletterów

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” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer telefonu: 345345.
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Przykładowe wzory e-maili
Aby dotrzeć do wszystkich parafian, prosimy o skorzystanie z poniższych przykładów. Dzięki
temu 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.
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” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer
telefonu: 345345.
Proszę, abyś pamiętał o mojej niezmiernej wdzięczności za Twój udział w Kweście!
Oddany w Chrystusie,
[Imię i nazwisko proboszcza]

MATERIAŁY HOMILETYCZNE
Homilia Księdza Kardynała powinna być odtworzona tylko w Weekend Zobowiązań (6–7 lutego).
W ramach przygotowań proboszczowie powinni wysłuchać homilii kardynała, aby zapoznać się
z jej przesłaniem i upewnić się, że sprzęt odtwarzający nagranie działa prawidłowo. Poniżej
znajduje się scenariusz homilii kardynała oraz punkty do omówienia dotyczące wprowadzenia
przez proboszcza do nagrania, po czytaniu Ewangelii.

Przykładowe wprowadzenie proboszcza do nagranej homilii Księdza Kardynała
Po zakończeniu Ewangelii (prosimy pamiętać, aby przeczytać krótszą wersję Ewangelii), a przed
odtworzeniem homilii kardynała, proboszcz powinien dokonać bardzo krótkiego wprowadzenia,
korzystając z poniżysz słów księdza Louisa J. Cameliego lub wypowiadając podobne treści:
„Dziś jest Niedziela Zobowiązania na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2021. Za moment
wysłuchamy refleksji Księdza Kardynała Cupicha, na temat dzisiejszych czytań, które przed
chwilą wysłuchaliśmy. Usłyszymy również wytłumaczenie znaczenia hasła tegorocznej
Doroczna Kwesta Katolicka 2021 | Poradnik parafialny
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Kwesty: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”. Proszę, abyście z uwagą wysłuchali słów
Księdza Kardynała. Po refleksji Księdza Kardynała pomogę Państwu w wypełnieniu
deklaracji wsparcia Kwesty. Dziękuję”. [Rozpocznij odtwarzanie/ nagrania audio / wideo.]
Natychmiast po homilii Księdza Kardynała ksiądz proboszcz powinien wyjaśnić hasło i znaczenie
Dorocznej Kwesty Katolickiej, włączając w to przesłanie Ewangelii. Proszę podziękować wolontariuszom i wszystkim, którzy składają zobowiązania.

Homilia Księdza Kardynała – Weekend Zobowiązań: 6–7 lutego
Słowa Hioba w dzisiejszych czasach wypełniają nasze własne serca: „Czyż życie człowieka
na ziemi nie jest utrapieniem?... Czy czas nie pędzi jak tkackie czółenko i nie przemija bez
nadziei... Czy nie zobaczę już więcej szczęścia”? Wielu z nas jest zmęczonych wydarzeniami
minionego roku – pandemią, niepewnością ekonomiczną i niepokojami społecznymi.
Nadzieja wydaje się czymś bardzo ulotnym. Jednak te bolesne doświadczenie dla nas, ludzi
wiary, nie są ostatecznym zakończeniem historii. Ona musi zostać uzupełniona słowami
Ewangelii, którą właśnie usłyszeliśmy.
To tam Jezus uzdrawia ciało i ducha. Podnosi teściową Piotra i innych, którzy są chorzy
fizycznie. On wypędza złe duchy. A wszystkim zranionym przynosi nadzieję.
Nadzieja, tak samo jak powietrze, woda czy pożywienie dodaje nam siły, aby żyć i iść
naprzód. Nadzieja nie może być tylko pobożnym życzeniem. I nie może sprowadzać się
do pokładania ufności w nas samych czy w tym, co posiadamy. Jedyną nadzieją, która
naprawdę przetrwa, jest nadzieja, którą Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie przez moc
Ducha Świętego. Jak mówi nam św. Paweł, już teraz posiadamy dar nadziei, ponieważ
Jezus Chrystus mieszka pośród nas, On jest naszą nadzieją chwały (Kol. 1, 27).
Niedawno papież Franciszek skierował do całego świata encyklikę „O braterstwie i przyjaźni społecznej”. Ojciec Święty mówi w niej o wielu trudnych wyzwaniach, przed którymi
obecnie stoi ludzkość, ale także proponuje drogę naprzód, która odnawia nasze najbardziej
fundamentalne relacje i nasze wspólne życie. Papież ponagla nas, ponieważ prowadzi go
nadzieja. „Zachęcam wszystkich do odnowy nadziei, która mówi nam o chęci dotknięcia
czegoś wielkiego, czegoś, co wypełnia serce..., aby otwierać się na wielkie ideały, czyniące
życie piękniejszym i godniejszym” – mówi Papież. (FT, n. 55; Greeting to Young People at
the Padre Felix Varela Cultural Center, Havana, 2015)
Musimy odzyskać dar nadziei, który teraz do nas należy w Jezusie. W przeciwnym razie
możemy wpaść w spiralę desperacji. Ale musimy także wziąć na siebie odpowiedzialność
za niesienie światu nadziei Jezusa, ponieważ nadzieja jest darem, którym musimy się
dzielić z innymi.
Temat tegorocznej Dorocznej Kwesty Katolickiej odzwierciedla wezwanie do bycia
uczniami-misjonarzami Jezusa: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”. Ale jak mamy to
zrobić? Jak mamy umacniać naszą nadzieję i nieść ją innym?
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Z pewnością dzieje się tak, kiedy modlimy się, zarówno osobiście, jak i wspólnotowo, gdy
przynosimy do Pana nasz zraniony i potrzebujący świat. Dzieje się tak poprzez codzienne
świadectwo naszego życia, szczególnie w naszych rodzinach i miejscach pracy. Dzieje się
tak poprzez drobne akty dobroci i współczucia kierowane do innych. Dzieje się tak również
poprzez nasz udział w Dorocznej Kweście Katolickiej, ponieważ dzięki niej łączymy się
w solidarności i niesiemy światu Jego nadzieję.
Wasze wsparcie Kwesty jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Dzięki niemu
dajecie nadzieję wielu osobom, wspólnotom parafialnym i szkolnym dotkniętym finansowo
przez pandemię, wspieracie dzieła duszpasterskie w archidiecezji, które troszczą się
o słabych i bezbronnych podczas tego globalnego kryzysu oraz pomagacie Katolickim
Służbom Pomocy, które docierają do całego świata.
Jezus mówi do każdego z nas: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”. Proszę Was, abyście,
na ile pozwala na to Wasza sytuacja finansowa, przyłączyli się do mnie i do innych katolików
w złożeniu daru na Doroczną Kwestę Katolicką Archidiecezji Chicago. Obiecuję Wam,
że Archidiecezja z szacunkiem odniesie się do Waszej ofiary i będzie dobrze nią zarządzać.
A kiedy Wasza parafia osiągnie docelową kwotę, nadwyżka zostanie jej zwrócona na
wsparcie misji parafii i lokalnej społeczności.
Wysłuchajcie teraz instrukcji Waszego proboszcza. Ze względu na ograniczenia narzucone
przez pandemię, pomoże Wam ona w złożeniu zobowiązania przez telefon. Następnie
uczestniczcie w Eucharystii z sercami otwartymi i wdzięcznymi za nadzieję, jaką Bóg w nich
pokłada.
*W Internecie, pod adresem: giving.archchicago.org/acaparishmaterials lub na portalu IZZY wraz
z materiałami Kwesty dostępna będzie cyfrowa wersja homilii Księdza Kardynała wraz z nagraniem
Ewangelii. Nagrana homilia Księdza Kardynała (DVD, CD, kaseta) wraz z pozostałymi materiałami
zostanie przekazana w pierwszej połowie stycznia.

Notatki pomocne w wystąpieniu po homilii Księdza Kardynała

• Podziękuj ubiegłorocznym darczyńcom Kwesty, przypomnij im, jaki mieli wpływ na życie innych.
• Przypomnij rodzinom o wezwaniu do wspierania darów Kościoła, w tym parafii, wszystkich

wspólnot katolickich w powiatach Cook i Lake oraz na całym świecie. Ich dar niemal wyłącznie
przeznaczony jest na wsparcie parafii, szkół i dzieł duszpasterskich, a jedynie niewielki jego
procent jest wykorzystywany na pokrycie kosztów Kwest.

• Przypomnij rodzinom, że ofiary można składać korzystając z kopert, które są dostępne z tyłu
kościoła, za pośrednictwem Internetu na stronie: annualcatholicappeal.com lub przesyłając
SMS o treści: „ACA2021” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer telefonu: 345345.
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Sugerowany skrypt prezentacji do wykorzystania przez proboszczów
6–7 lutego
„Dzień dobry. Jak słyszeliście od Księdza Kardynała dzisiaj przeprowadzamy doroczną kampanię
finansową. Prosimy, aby w związku z tym wszyscy parafianie złożyli finansowe zobowiązanie na
rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej Archidiecezji Chicago”.
„Jako Wasz proboszcz pragnę podziękować wszystkim, którzy w ostatnich latach złożyli ofiary
w ramach tej kampanii. Mogę Was zapewnić, że parafie, szkoły i ludzie, którzy korzystają z różnych
posług archidiecezji są niezmiernie wdzięczni za Wasze dary”.
„Każdy z nas jest wezwany do dzielenia się swoimi darami dla dobra Kościoła. Najpierw musimy
wspierać naszą parafię, następnie naszą archidiecezję oraz Kościół na całym świecie. Doroczna
Kwesta Katolicka Archidiecezji Chicago jest bardzo skutecznym sposobem wspierania dzieł duszpasterskich poza granicami naszej parafii ponadto warto pamiętać, że środki uzyskane z Kwesty
wspierają posługi świadczone przez archidiecezję ma rzecz naszej parafii”.
„Tegoroczna Kwesta jest nieco inna niż ubiegłoroczna. Nie będziemy w tym roku składać swoich
zobowiązań w kościele. W zamiana za to wychodząc ze Mszy św. będziecie mogli zabrać z sobą do
domu kopertę – formularz, którą należy odesłać pocztą”. [Wskaż, gdzie z tyłu kościoła dostępne
są koperty.]
„Gorąco zachęcamy, aby w tym roku złożyć swoją ofiarę w Internecie. To tylko kilka
prostych, bezpiecznych kroków. Aby złożyć ofiarę przez Internet należy odwiedzić stronę:
annualcatholicappeal.com. Udostępnię ten link również w moim [e-mailu / biuletynie],
który prześlę do całej parafii”.
„Innym sposobem złożenia ofiary w tym roku, jest skorzystanie z SMS-u (text-to-give). Wielu z nas
ma smartfony, które pozwalają w szybki sposób otworzyć bezpieczny formularz w Internecie, za
pośrednictwem którego można złożyć ofiarę”. [Przerwij, jeśli parafianie chcą wyjąć telefony, aby
wprowadzić numer tekstowy.]
„Jeśli chcesz, możesz wysłać SMS o treści „ACA2021” (wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer
telefonu: 345345. Otrzymasz odpowiedź SMS-em. Będzie ona mniej więcej taka: „Dziękujemy za
wsparcie! Naciśnij na link, aby przekazać swoją ofiarę” (Thank you for your support! Please click
the link to donate). Skorzystanie z SMS-u umożliwi złożenie ofiary jednorazowo lub miesięcznie /
cykliczne”.
„W imieniu ks. Kardynała Cupicha, tych którzy korzystają z dobrych dzieł finansowanych przez
Kwestę i własnym, serdecznie dziękuję za wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej. Niech Bóg
Wam błogosławi”.
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WEEKEND UZUPEŁNIAJĄCY: 13–14 LUTEGO
WZORY DOKUMENTÓW POMOCNYCH WE WCZESNEJ
PROMOCJI KWESTY
Materiały zamieszczone poniżej są również dostępne na archidiecezjalnym portalu IZZY, a także
na stronie: giving.archchicago.org/acaparishmaterials.

Modlitwa Wiernych w intencji Kwesty
Prośmy Pana o powodzenie Dorocznej Kwesty Katolickiej, abyśmy wszyscy odnowili naszą relację
z Jezusem i rozpalili pragnienie dzielenia się z innymi swoimi zasobami, aby w ten sposób nieść
światu nadzieję. Ciebie prosimy.

Ogłoszenia do biuletynu
Proboszczowie proszeni są, aby podczas każdej Mszy św. głosili homilie na temat Dorocznej
Kwesty Katolickiej. Poniżej znajduje się przykład ogłoszenia do biuletynu lub newsletteru,
z którego można skorzystać i poprosić wiernych, aby zapoznali się z broszurą, która jest dostępna
w kościele i rozważyli złożenia deklaracji na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej.

Przykład ogłoszenia do biuletynu lub newsletteru

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” (wielkość liter nie ma
znaczenia) pod numer telefonu: 345345.
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Przykładowe wzory e-maili
Aby dotrzeć do wszystkich parafian, prosimy o skorzystanie z zamieszczonego poniższej przykładu
e-maila. Dzięki temu zapewnimy, że wszyscy będą świadomi opcji, które są dostępne i pomocne
w składaniu ofiar. Poniższą treść e-maila należy dostosować do potrzeb swoich parafii oraz do
emo-cjonalnych i duchowych potrzeb parafian.
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”
(wielkość liter nie ma znaczenia) pod numer telefonu: 345345.
Proszę, abyś pamiętał o mojej niezmiernej wdzięczności za Twój udział w Kweście!
Oddany w Chrystusie,
[Imię i nazwisko proboszcza]

MATERIAŁY HOMILETYCZNE
Notatki do homilii przygotowane przez ks. Louisa J. Cameliego
Jako uzupełnienie Niedzieli Zobowiązania Dorocznej Kwesty Katolickiej proboszczowie lub ich
przedstawiciele głoszący Słowo Boże, powinni zaprosić tych, którzy nie byli w stanie złożyć swoich
zobowiązań w ubiegły weekend, aby to zrobili podczas tej Mszy św. Jeśli ten dodatkowy krok
zostanie podjęty, należy skrócić homilię na dany dzień. Poniżej zamieszczamy sugestie pomocne
w przygotowaniu homilii.

• Jezus uzdrawia ciało. Co więcej, uzdrawia też ducha. Plaga trądu powodowała, że ludzie byli

fizycznie oszpeceni, izolowani społecznie i pozbawieni nadziei. Kiedy Jezus w dzisiejszej
Ewangelii uzdrowił trędowatego, dokonał fizycznej przemiany w człowieku, pomógł mu powrócić
do rodziny i wspólnoty oraz napełnił go nową nadzieją.

• Kiedy spotykamy Jezusa i prosimy Go o pomoc, czyni tak samo dla nas. Dla nas w dzisiejszej

rzeczywistości – ze wszystkimi niepokojącymi okolicznościach naszego życia – Jego uzdrawiająca nadzieja może być najcenniejszą częścią naszego odrodzenia.
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• Zwróć uwagę, co się stało z człowiekiem wyleczonym z trądu. Jego radość i nadzieja skłoniły go
do pójścia do innych i podzielenia się dobrą nowiną o spotkaniu z Jezusem. Uczynił tak pomimo
ostrzeżenia Jezusa. Jego nadzieja była niepohamowana i zaraźliwa.

• Odkąd wiemy, na czym polega nadzieja, którą może nam dać tylko Jezus, nie możemy traktować
jej, jako osobistej własności. Jesteśmy wezwani, by być ambasadorami nadziei, nieść ją światu.
Nie możemy o tym milczeć.

• W bieżącym roku, w związku z Doroczną Kwestą Katolicką, słyszymy głębokie i poruszające
zaproszenie, które daje nam Pan: „Pójdź za mną… i nieś światu nadzieję”.

• Nasze wsparcie Kwesty – dzielenie się czasem, talentem i zasobami jest ważnym sposobem,

w jaki możemy odpowiedzieć na Jego wezwanie i być Jego uczniami niosącymi nadzieję światu.

• Eucharystia, którą sprawujemy, pozwala nam spotykać Pana, słyszeć Jego wezwanie, by iść za
Nim i posyła nas z misją do świata, który tak bardzo potrzebuje nadziei.
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ZADANIA I OBOWIĄZKI
Każdy z nas odgrywa ważną rolę w przeprowadzeniu udanej Kwesty parafialnej. Ponieważ każda
parafia jest inna, poniże wskazania dotyczące ról i obowiązków dostarczają wskazówek, jak należy
rozdzielać zadania. Zdecydowanie zaleca się, aby proboszczowie i administratorzy parafii wzięli
udział w seminarium internetowym na temat Dorocznej Kwesty Katolickiej, aby uzyskać więcej
informacji na temat tych obowiązków.

Proboszcz
• Nie ma ważniejszej roli ani bardziej istotnego czynnika, od którego zależy powodzenie Dorocznej
Kwesty Katolickiej, niż udział proboszcza i jego wsparcie. Proboszcz przewodzi Kweście publicznie udzielając jej wsparcia i zapewniając wypełnianie oraz przestrzeganie planu i harmonogramu
Kwesty w parafii.

• Proboszczowie również dostosowują swoje homilie i inne elementy komunikacji, do wyjątkowej
sytuacji swojej wspólnoty parafialnej.

• Proboszczowie proszeni są o wcześniejsze wysłuchanie homilii Księdza Kardynała i sprawdzenie
sprzętu audiowizualnego.

Administracja parafii
• Sprawdzenie sprzętu audiowizualnego i przygotowanie go do odtwarzania homilii Księdza
Kardynała.

• Zebranie i wysłanie pocztą wszystkich kopert pozostawionych w kościele lub przekazanych
przez parafian. Będą one zaadresowane na Centrum Przetwarzania Darów Dorocznej
Kwesty Katolickiej.
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CELE PARAFII I STRUKTURA RABATÓW
• Kwota wyznaczona jako cel parafii jest obliczana procentowo, jej wysokość jest zależna od
dochodów parafii pochodzących z kolekt (w kwotę dochodu ze zbiórek wchodzą kolekty
niedzielne, świąteczne oraz kolekty z Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

• Cel Kwesty w parafiach, w których średni dochód domostwa, zgodnie z danymi spisu
powszechnego, wynosi poniżej $40 000, wynosi 4% rocznych zbiórek.

• We wszystkich innych parafiach cel wynosi 7% rocznych zbiórek.
• Pierwszy czek z rabatem parafii zostanie wysłany pocztą pod koniec października 2021 r. Ostatni
czek zawierający rabat parafii zostanie wysłany pocztą na początku marca 2022 r.

• Aby podział kosztów związanych z przeprowadzeniem Kwesty był bardziej sprawiedliwy, 10%

wszystkich rabatów większych niż $10 000, pokryje koszty przeprowadzenia Dorocznej Kwesty
Katolickiej. Taki podział kosztów będzie bardziej sprawiedliwy. Zapewni on, że Kwesta uzyska
największe wsparcie od parafii, które najbardziej z niej skorzystają.
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PROCES PRZEKAZYWANIA OFIAR,
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
I INFORMACJE KONTAKTOWE
Proces przekazywania ofiar
Ze względu na ograniczoną frekwencję fizyczną na Mszach św. w kościołach, biuro Kwesty
zdecydowanie zachęca, aby w bieżącym roku składano ofiary przez Internet i pocztą.
Przetwarzaniem wszystkich ofiar złożonych przez Internet będzie zajmować się biuro
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Przetwarzaniem wszystkich ofiar złożonych pocztą w kopertach
udostępnionych przez Kwestę, będzie zajmować się Letter Concepts, Inc., wykonawca
odpowiedzialny za przetwarzaniem naszych ofiar.
Wszelkie ofiary na rzecz Kwesty otrzymane w parafii należy przekazać do naszego centrum
przetwarzania darów.
Przesyłki UPS lub FedEx (zalecana metoda
wysyłki) należy przesłać na adres:
Letter Concepts, Inc.
33 Massirio Drive
Kensington, CT 06037
Attn: AOC Processing Manager, Carolyn Drew

Przesyłki USPS na adres:
Archdiocese of Chicago
Annual Catholic Appeal
PO Box 7256
Kensington, CT 06037-7256

Często zadawane pytania
P: Co, jeśli nie osiągnęliśmy jeszcze naszego celu?
O: Zespół Wsparcia Parafii w Biurze Stewardship and Development jest dostępny, aby pomagać
parafiom we wdrażaniu najlepsze praktyk Kwesty. Jeśli uważasz, że Twoja parafia
skorzystałaby z tej pomocy, skontaktuj się z członkiem zespołu wsparcia parafii wikariatu.
Ich informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji „Skontaktuj się z nami” lub na stronie:
giving.archchicago.org/contact-us/about-us.
P: Co się dzieje, kiedy parafia przekroczy swój cel?
O: Kwota przekraczająca cel parafii, pomniejszona o wszelkie opłaty związane z przeprowadzeniem kampanii, jak opisano powyżej, zostanie zwrócona parafii jako rabat. Parafie nie płacą
archidiecezjalnych opłat (archdiocesan assessment) z rabat Dorocznej Kwesty Katolickiej.
P: Kiedy oficjalnie zakończy się Kwesta 2021?
O: Technicznie, działania związane z Kwestą odbywają się przez cały rok kalendarzowy, stąd
parafianie mogą przekazywać ofiary na rzecz Kwesty do 30 stycznia 2022 r.
P: Z kim powinienem się skontaktować, jeśli potrzebuję pomocy?
O: W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy
o kontakt z odpowiednią osobą korzystając z poniższych informacji kontaktowych.
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Skontaktuj się z nami
Biuro ds. Włodarstwa i Rozwoju (Office of Stewardship and Development)
Dorocznej Kwesty Katolickiej
835 North Rush Street Chicago, Illinois 60611-2030
Telefon: 312.534.7959
Faks: 312.534.7354
annualcatholicappeal.com
Melissa M. Babcock
Starszy koordynator ds. rozwoju działalności
Telefon: 312.534.8197
mbabcock@archchicago.org
Barbara Shea Collins
Dyrektor Dorocznej Kwesty Katolickiej
Telefon: 312.534.7944
bcollins@archchicago.org
Regina Zielinski
Koordynator ds. Dorocznej Kwesty Katolickiej
Telefon: 312.534.7615
rezielinski@archchicago.org
Daniel Munoz
Koordynator ds. wypełniania zobowiązań
Telefon: 312.534.8322
dmunoz@archchicago.org
Cynthia Manzo
Menadżer ds. wsparcia parafii – Wikariat III i V
Telefon: 312.534.8182
cmanzo@archchicago.org
Deacon Gregory Vogt
Menadżer ds. wsparcia parafii – Wikariat I i II
Telefon: 312.534.8236
gvogt@archchicago.org
Marguerite Zappa
Menadżer ds. wsparcia parafii – Wikariat IV i VI
Telefon: 312.534.5353
mzappa@archchicago.org
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