Uczyć, kim jest Chrystus

AKTUALNOŚCI KAMPANII
Udziały archidiecezji (rok budżetowy 2018)
Wasze oddanie na rzecz kampanii Uczyć, kim jest Chrystus inspiruje innych. Większość
funduszy, które pomogliście zebrać, służy liderom parafialnym i ich priorytetowym
projektom. Archidiecezja Chicago przedstawia wyniki Waszego zaangażowania
na rzecz kampanii. Poniżej znajdują się szczegółowe dane o sposobach wykorzystania
ofiar złożonych w kampanii.

Trwałe dziedzictwo
Ponad 77000 darczyńców pozostawia trwały, pozytywny wpływ na
katolicką społeczność w Chicago. Zobowiązali się oni do wpłacenia ponad 420 milionów dolarów na rzecz kampanii Uczyć, kim jest Chrystus.
Zainspirowani wielką mądrością kardynała George’a i prowadzeni przez
kardynała Cupicha, wierni z powiatów Cook i Lake połączyli siły, aby
osiągnąć wspólne cele, jako wspólnoty parafialne i jako archidiecezja.
Wasza hojność wzmocniła nasze szkoły i umożliwiła katolicką edukację
dzieciom z tysiąca rodzin. Dzięki niej wielu młodych ludzi z zaangażowaniem uczestniczy w inicjatywach formacji wiary i szkoleniach liderów
parafii. Ta kampania jest Waszym dziedzictwem, a Wasze dary będą
nadal ubogacać nasz lokalny Kościół dla przyszłych pokoleń.
Pierwotny cel

Zadeklarowane kwoty

Zebrana gotówka*

Wkład parafii

$250 mln

$279 mln

$153 mln

Główne darowizny

$100 mln

$143 mln

$43 mln

Łącznie

$350 mln

$422 mln

$194 mln

*Dane z 30 czerwca 2018 r.

Około 31 procent z 279 milionów dolarów zadeklarowanych w zobowiązaniach parafii składa się na udziały archidiecezji w ramach ogólnych
dochodów kampanii. Do tej pory została zebrana nieco ponad połowa tej
kwoty – 45 mln dolarów.

77,000+ darczyńców
zadeklarowało $420 milionów

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW
ZADEKLAROWANYCH PRZEZ
PARAFIE

$86M
(31%)

$193M

Udziały archidiecezji

(69%)

Udziały parafii

ALOKACJA UDZIAŁÓW
ARCHIDIECEZJI ZE ŚRODKÓW
UZYSKANYCH W KAMPANII*
Edukacja katolicka
Powierniczy Fundusz
Stypendialny (CEST)

$22.5 mln

Doskonałość
akademicka

$3.6 mln

Edukacja religijna

$5.4 mln

Obiekty

$13.5 mln

Łącznie

$45.0 mln

*Fundusze zebrane do 30 czerwca 2018 r.
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Inwestowanie
w przyszłe
pokolenia
Stypendia
Dzięki trosce księdza kardynała
George’a o edukację katolicką, kampania przekroczyła swój cel 150
milionów dolarów w deklaracjach na
fundusz darowizn (endowment fund)
– Powierniczy Fundusz Stypendialny
Edukacji Katolickiej CEST (Catholic
Education Scholarship Trust).
Uczniowie podczas nauki czytania w szkole św. Jana de la Salle w Chicago.
W związku z tym, że fundusz darowizn będzie potrzebował kilku lat, aby zapewnić naszym szkołom tak bardzo
potrzebne środki finansowe, 19 milionów dolarów zostało przyznanych jako
stypendia Caritas (Caritas Scholarships).
Pozostałe 137.7 mln dolarów zadeklarowane zostało na rzecz funduszu (Trust).
Od 2016 r. w ramach funduszu Trust przyznane zostało ponad 1700 stypendiów
Phoenix Scholarships, ze średnią przypadającą na ucznia w wysokości $1550.
W miarę wzrostu funduszu (Trust) i w miarę upływu czasu, przyznawane będą
dodatkowe i mamy nadzieję, większe stypendia.

Niespłacone zobowiązania
Około 101.7 mln dolarów przekazanych funduszowi (Trust) stanowią zaległe
zobowiązania, w tym zapisy spadkowe, które zostaną zebrane w przyszłości.
To daje funduszowi (Trust) 36 milionów dolarów w gotówce do chwili obecnej.
Kwota ta zawiera ofiary złożone w ramach tzw. głównych darów (major gifts).

Wyniki kampanii TTWCI na rzecz stypendiów włączywszy tzw. dary główne (major gifts)
(w milionach dolarów)
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Łącznie zebrano
Caritas
(cel $150 milionów) (najbliższa przyszłość)

Ogólna kwota Zapisy spadkowe i inne
zadeklarowana
zobowiązania, które
w ramach CEST
zostaną zebrane

Gotówka dotąd
zebrana
(Trust)

Doskonały akademicki poziom nauczania
Doskonały akademicki poziom nauczania jest cechą charakterystyczną
edukacji katolickiej. Oprócz formacji duchowej naszych uczniów, misją
Biura ds. Szkół Katolickich jest zapewnienie możliwie najlepszej jakości
edukacji, przygotowanie naszych uczniów, by pozytywnie zmieniali
otaczający ich świata. Dzięki wpływom z kampanii Uczyć, kim jest
Chrystus 3.6 mln dolarów wykorzystywane jest na:
• Zwiększenie zasobów i przeprowadzenia szkoleń, by zapewnić wysoki
poziom nauczania w programach wczesnej edukacji.
• Wprowadzenie innowacyjnych programów edukacyjnych takich, które
np. wykorzystują technologię.
• Wspieranie nowych standardów nauczania typu ‘nauczyciel – coach’,
by zapewnić rozwój nauczycielom szkół katolickich.
• Zapewnienie intensywnej formacji i szkoleń dla dyrektorów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych liderów.

Nauczyciel czwartej klasy pomaga uczniom
rozwiązywać zadania z matematyki
w szkole św. Franciszki Rzymskiej. (Chicago
Catholic/Karen Callaway)

Przekazywanie naszej wiary
Edukacja religijna
Mając świadomość znaczenie naszego wezwania do przekazywania miłości Chrystusa i Jego Kościoła, kampania Uczyć,
kim jest Chrystus promuje formację dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji religijnej, a także duszpasterzy młodzieży.
Na ten cel przeznaczono około 5.4 miliona dolarów.
Szkolenia dla katechetów
Głównym dziełem stworzonym dzięki temu funduszowi jest
My Catholic Faith Delivered (mycatholicfaithdelivered.org),
internetowy program certyfikacji katechetów. Zapewnia on
elastyczną platformę do uzyskania certyfikatu katechetycznego archidiecezji. Jest on dostępny w języku hiszpańskim i angielskim
i oferuje trzy poziomy formacji. Szkolenia tą drogą przeszło ponad 4000
katechetów, którzy docierają do około 50000 dzieci w całej archidiecezji.
Dzięki temu programowi szkolenia dostępne są dla tych, którzy dotąd nie
mieli możliwości uczestnictwa w programie certyfikatowym. Pozwala on
również na utrzymanie ciągłości edukacji katechetów w parafiach archidiecezji i zwiększa liczbę uczestników programu. Ponadto, egzekwuje od
uczestników sfinalizowanie ich zadań i wypełnienie wymagań stawianych
w ramach szkoleń.
Innowacje
Uznawszy, że udział w różnego rodzaju rekolekcjach pomaga młodym
ludziom zaangażować się w życie Kościoła, Archidiecezji Chicago dzięki
kampanii mogła rozpocząć inicjatywy mające właśnie taki cel i umocnić
kilka innych projektów. Jednym z przykładów jest „Święty ogień” (Holy
Fire), jednodniowe wydarzenie, w którym uczniowie klas od szóstej do
Powyżej: Nauka lekcji religii w parafii św.
dziewiątej słuchają dynamicznych mówców, uczestniczą w koncertach
Maryi w Lake Forest. Poniżej: ‘Holy Fire’
na kampusie UIC. (Chicago Catholic/Karen
i sakramencie Eucharystii. W tych swoistych rekolekcjach dla gimnazjów
Callaway)
bierze udział około 10000 uczniów. Około $200000 ze środków
kampanii przyznawane jest na pokrycie kosztów udziału uczniów w tym
wydarzeniu. Aby zaangażować nastolatków w życie wiary, środki z kampanii zostały również wykorzystane na
pokrycie kosztów uczestnictwa 1000 uczniów w Krajowej Katolickiej Konferencji Młodzieżowej. Są to pięciodniowe rekolekcje dla uczniów szkół średnich organizowane co dwa lata w Indianapolis.
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Budowanie dla przyszłości
Bezpieczeństwo naszych obiektów
Część funduszy kampanii, około $13.5 miliona, została przeznaczona jako
granty dla parafii potrzebujących środków na nagłe i konieczne naprawy.
Dotyczy to napraw w parafiach, które nie byłyby w stanie pokryć ich
z własnych dochodów.

Granty przeznaczone z TTWCI na poprawę bezpieczeństwa obiektów parafialnych (Lata budżetowe 2014–2019)
Rok budżetowy

Łączna kwota przydzielonych grantów

2014

$1,793,533

2015

$1,553,398

2016

$1,193,279

2017

$1,270,060

2018

$852,871

2019*

$457,865

*Rok budżetowy trwa, kończy się 30 czerwca 2019 r.

GRANTY PRZEZNACZONE Z TTWCI NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA
OBIEKTÓW UDZIELONE PARAFIOM W ROKU BUDŻETOWYM 2019
Parafia

Opis projektu

Wysokość grantu

Epiphany

Tynkowanie

$164,080

Our Lady of Grace

Prace murarskie

$19,000

Nativity of Our Lord

Naprawy systemu grzewczego

$41,990

St. Ailbe

Prace murarskie

Our Lady of Guadalupe

Naprawa kanalizacji w suterenie

St. Clare of Montefalco

Naprawa systemu AHU
i wymiana bojlera

$26,000

Visitation

Naprawa systemu AHU
i wymiana bojlera

$42,780

Łącznie

$126,363
$37,652

$457,865

„Przed i po” – zdjęcia pokazują naprawy,
które w nagły i konieczny sposób musiały
zostać wykonane w parafii Epiphany.
(Zdjęcie ze zbiorów parafii)

Ofiary złożone na rzecz kampanii Uczyć, kim jest Chrystus nie były, nie są i nie będą wykorzystywane
na pokrycie jakichkolwiek wydatków związanych z nadużyciami seksualnymi duchownych.
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