Tikinčioji šeima

Tai mūsų tikėjimas, tai mūsų malda

Šio nepaprasto vajaus pastangomis norima sukelti bent $105
milijonus, stiprinimui, pagyvinimui ir atsimainymui Toronto
arkivyskupijos bei jos 225 parapijų.

Mūsų tikinčiosios šeimos stiprinimui: $50 milijonų

Mūsų tikinčioji šeima turi ypatingą įsipareigojimą savo jaunimui.
Mes įvertiname jaunų žmonių įnešamą džiaugsmą ir kūribingumą
parapijose, kur jie pasireiškia kaip skaitovai, jaunimo vadovai,
parapijos tarybų nariai ir gynėjai visuomeninio teisingumo.
Jaunimo dvasinis aptarnavimas
parapijose
Padėsime kas metai neturtingoms parapijoms samdyti jaunimo vadovus. Dažnais
atvejais net kelios kaimyninės parapijos
galės pasinaudoti tais pačiais asmenimis.
Šiam reikalui bus paskirta $5 milijonai.
Kunigas Frank Portelli
(dešinėje) yra Toronto
arkivyskupijos Katalikiškojo
jaunimo įstaigos direktorius.

Aukštesniųjų mokyklų ir jaunimo
aptarnavimas
Šioje arkivyskupijoje virš 400,000
studentu pilnu arba laikinu laiku lanko
aukštesnes mokyklas. Šiuo metu turime
šiose mokyklose septynias kapelionijas. Kad išlaikytume ir praplėstume šį
kapelionijų tinklą, skirsime apie $5 milijonus, idant šiose vietovėse būtų stiprus
katalikiškas balsas.
Vlad Mamaradlo,
pasaulietis dvasinis
pagalbininkas Thornhill
apylinkės Šv. Juozapo
Darbininko parapijoje. Jis
kviečia jaunimą į artimą
santykį su Jėzumi Kristumi.

Skelbimas mūsų tikėjimo
Mūsų tinklalapis ir kiti elektroniniai
ryšio būdai bus panaudojami savitarpiniam švietimui, mokymui ir dvasiniam
uždegimui katalikiškos bendruomenės.
Šiam tikslui skirsime $1.5 milijono, kad
katalikiškas balsas būtų garsesnis.
Mes darbuosimės su parapijomis, kad jų
tinklalapiai panašiai atrodytų ir atitinkamai veiktų. Mes išleisim $1.5 milijono reikiamoms įrangoms, programoms
ir jų išlaikymui.
Tikėjimo žinių pasidalinimo centrai
bus įsteigti dešimtyje parapijų. Čia bus
apmokomi kateketai, parapijiečiai galės
klausytis paskaitų, o kunigai galės
pasidalinti mintimis ir bendradarbiauti.
$1.5 milijono bus investuota reikalingai teknologijai ir šių naujų išteklių
priežiūrai.
Paskirsim $2 milijonus kalbų vertimo
tarnybos išvystymui, kad Geroji Naujiena pasiektų parapijiečius įvairiomis
kalbomis.
Kardinolas Collins kalbasi su
studentais per “Skype”.

Prisidėkite prie
mūsų!

Jaunimo
dvasiniam
aptarnavimui
Aukštesniųjų parapijose
mokyklų
$5 milijonai
ir jaunimo
dvasiniam
aptarnavimui
$5 milijonai

Mūsų tikėjimo
skelbimui
$6.5 milijonų

Katalikiško ugdymo
ir vadovavimo
vystumui
$7.5 milijonų

Stiprinant mūsų pamatus: $55 milijonai

Mūsų parapijos yra ne tik dvasiniai bet ir bendruomeniniai centrai,
kurie atspindi Evangelijos kvietimą mylėti ir tarnauti.
Šv. Mykolo katedra

Šv. Mykolo katedrai
$25 milijonai

Kaip motinai visų Toronto arkivyskupijos šventovių, Šv. Mykolo katedrai reikia
didelių remontų ir atnaujinimo, kad
išlaikytų savo grožį, būtų lengvai viems
prieinama ir užimtų savo įžymią vietą
kaip dvasinis centras Kanados gausingiausioje tikinčioje šeimoje.
Šiam tikslui paskirsime $25 milijonus,
kad ji ir toliau būtų gerai išlaikoma kaip
spindintis katalikiškas švyturys Toronto
arkivyskupijoje.

Naujos šventovės/parapijos

Tikslas
$105 milijonai

Parapijų gyvavimui ir
vietiniams jų tikslams
$26 milijonai

Naujoms parapijų
šventovėms
$20 milijonų

Dabartinėms
šventovių
nuosavybėms
$10 milijonų

Arkivyskupija vis auga. Nuo 2000 metų
buvo pastatyta 14 naujų šventovių. Naujos
šventovės žemės plotas ir šventovės
statyba kainuoja tarp $11 ir $14 milijonų.
Mes sudarysime $20 milijonų statybos
fondą, kuris paskolomis padės naujoms
parapijoms pradėti savo statybą daug
ankščiau negu iki šiol.
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Viena nauja
šventovė
kas metai
2000

Katalikiškasis ugdymas ir vadovų
paruošimas

Parapijų gyvenimas ir jų vietiniai
projektai

Šeimos, mokyklos ir parapijos atlieka
ypatingą vaidmenį dvasinėje asmens
kelionėje. Skirsime $500.000 paruošimui
jaunimo sakramentams ir suaugusių
dvasinio ugdymo programoms. Samdysim
tinkamus asmenis ir ruošime reikiamą
medžiagą.
Toliau tęsime kunigų tobulinimosi programas, ypatingai “Good Leaders, Good
Shepherds” programą. Šiam reikalui
tinkamo asmens samdymas ir reikalingų
programų išvystymas kainuos apie $2
milijonus.
Mūsų tikslas padauginti nuo 25 iki 35
nuošimčių parapijų, kurios turėtų savo
pasauliečius dvasinius pagalbininkus. Šio
tikslo įgyvendinimui duosime stipendijas
arba paskolas iki $3 milijonų.
Išplėtosime ryšių tinklą tarp šeimų,
parapijų ir mokytojų savo privačiai
ir valdiškai išlaikomose mokyklose.
Reikalingų mokytojų ir tinkamos
programų medžiagos paruošimui skirsime
apie $2 milijonus.

Didelė dalis šio vajaus surinktų lėšų bus
panaudota parapijų reikalams. Šiam
tikslui bus paskirta $26 milijonai. Tai
padės parapijoms su visokiais remontais
ir įvairiais pagerinimais, kad kiekvienas
parapijietis jaustųsi maloniai priimamas
ir skatinamas dalyvauti pamaldose bei
kitokiuose renginuose. Kiekvienos parapijos klebonas vadovaus numatytiems
projektams, stiprinantiems ir ugdantiems
parapijos bendruomenę, kuriai jis vadovauja ir tarnauja.

Saulina Amaral yra
arkivyskupijos Ugdymo
ir pašaukimo įstaigoje
pagalbininkė. Ji veda
programas netekties
paliestiesiems.
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“Mūsų patalpų sienos tiesiog
plyšta dėl vietos stokos,”
sako kun. Matthias Kim,
North York apylinkės Šv.
Andriejaus Kim parapijos
vikaras.
Kun. Dominic Barber,
klebonas Šv. Patriko
parapijos, kuri klesti
Marham užmiestyje
su jaunimo dvasiniu
aptarnavimu ir
aštuoniomis katalikiškomis
mokyklomis.

Dr. Moira McQueen yra
Kanados katalikų bioetikos
instituto vykdančioji
direktorė.
Apsišvietę ir įtikinantys
balsai yra būtini
visuomenėje.

‘Family of Faith’ vajus yra vienas iš didžiausių tikinčiųjų bendruomenių vajų Kanados istorijoje. Mes
laukiame įsijungimo kiekvieno savo tikinčiosios šeimos nario. Tegul Dievas toliau laimina mūsų šeimą, kai
mes su meile ir džiaugsmu žengiame kartu tarnaudami savo Viešpačiui ir vienas kitam.
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Nuo 2000 metu mes esame pastatę po vieną naują
šventovę kas metai. Tikėtina, kad tai tęsis ir toliau.

Dabartinės bažnytinės nuosavybės
Kai kurios parapijos neturi pakankamai lėšų, kad galėtų išlaikyti istoriniai
vertingas šventoves ar prisitaikyti prie
naujų valdžios įstatymų dėl prieinamumo
viešose vietose neįgaliems žmonėms.
Daugelis mūsų senesnių šventovių
reikalingos didelių remontų. Mes šiems
tikslams paskirsime $10 milijonų kapitaliniams remontams.
Vern ir Rita Beach, kas rytą
atrakinantieji Šv. Juozapo
Darbininko šventovę
Oshawa mieste.

“ Mūsų ‘Pastoral Plan’ ir
mūsų ‘Family of Faith’
vajus padės mums
veiksmingiau atlikti
užduotį, kuriai Jėzus mus
siunčia; mylėti Dievą ir
išreikšti tą meilę
tarnaujant kitiems.”
Kardinolas Thomas Collins, Toronto
arkivyskupas.
Toronto arkivyskupijos ‘Pastoral
Plan’ galite rasti:
www.archtoronto.org/pastoral

Pastaba: Dauguma lėšų bus išdalinta per sekančius
5 – 10 metų. Daugiau informacijos galite rasti
mūsų tinklalapyje.

ourFamilyofFaith.ca
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