
Katolička formacija i 
razvoj lidera
Obitelji, škole i župe imaju ključnu ulogu na 
našem sakramentalnom putu. Namijenit 
ćemo $500,000 da bismo podržali programe 
sakramentalne i vjerske formacije odras-
lih, zaposlili osoblje i razvili izvore za radne 
materijale.
Ponudit ćemo usavršavanje za svećenike, 
uključujući visoko cijenjeni program „Good 
Leaders, Good Shepherds“ („Dobri vođe, 
dobri pastiri“). Odgovorna osoba i prateći 
programi stajat će oko $2 milijuna. 
Naš cilj je da povećamo postotak župa koje 
imaju pastoralne suradnike laike sa 25% na 
35%. Omogućit ćemo dodjelu sredstava ili 
zajmove u visini $3 milijuna.
Proširit ćemo suradnju između obitelji, župa 
i vjerskih učitelja u našim javno i privatno 
financiranim školama. Kombinaciju ljud-
skih resursa i materijala za ovaj program 
poduprijet ćemo ulaganjem $2 milijuna.

Župni život i lokalni projekti
Značajni dio sredstava prikupljenih u 
kampanji bit će namijenjen lokalnim 
potrebama. $26 milijuna bit će investira-
no u potporu projekata u našim župama. 
To će unaprijediti infrastrukturu i osigu-
rati prostor u kojem će svaki župljanin 
biti dobrodošao i potaknut da sudjeluje u 
sakramentalnom životu i raznim inici-
jativama. Svaki župnik će voditi razvoj 
određenih projekata kako bi jačali i 
izgrađivali župnu zajednicu kojoj služe.

Pastoral mladih u župi
Osigurat ćemo godišnje subvencije za
župe skromnijih financijskih mogućnosti
kako bi zaposlile povjerenike za pastoral
mladih. U mnogim slučajevima susjedne
župe dijelit će osoblje. Ukupno ulaganje bit 
će $5 milijuna.

Pastoral studenata i mladih odraslih 
osoba
Više od 400,000 studenata uključeno je
u redovite i izvanredne studije u
akademskim institucijama u 
nadbiskupiji. Trenutno djeluje sedam 
sveučilišnih kapelanija. Mi ćemo uložiti 
oko $5 milijuna kako bismo zadržali 
i dalje razvijali snažnu katoličku 
prisutnost na sveučilištu.

Prenošenje naše vjere
Naša web stranica i alati socijalnih 
medija će služiti kao informativni 
i interaktivni izvori koji obrazuju 
i nadahnjuju katolike. Uložit ćemo 
$1.5 milijuna kako bismo poboljšali 
zajednički glas katoličke zajednice.
Radit ćemo sa župama kako bismo 
osigurali da njihove web stranice imaju 
dosljedan izgled i lakoću pregledavanja. 
Uložit ćemo $1.5 milijuna u informatičku 
opremu, softver, održavanje i podršku.
U 10 župa bit će smješteni centri za 
širenje vjere. Školovat će se laici 
služitelji, župljani će moći slušati 
predavanja, a klerici će moći sudjelovati 
u diskusijama i regionalnoj suradnji.
$1.5 milijuna će biti uloženo u 
tehnologiju i trajno održavanje ovih 
novih resursa. Investicijom od $2 
milijuna razvit ćemo našu službu 
pastoralnog prevođenja, donoseći 
Radosnu vijest župljanima na različitim 
jezicima.

Obitelj vjere

Jačanje našeg temelja: $55 milijuna
Naše žive župe duhovna su središta aktivnosti zajednice, a te 
aktivnosti odražavaju naš evanđeoski poziv na ljubav i služenje.

Katedrala sv. Mihaela
Kao majka crkva Torontske nadbiskupije, 
katedrala Sv. Mihaela potrebna je značajne 
obnove i restauracije kako bi zadržala 
svoju ljepotu, pristupačnost i istaknutost 
kao duhovno središte najveće obitelji vjere 
u Kanadi.
Ulaganjem $25 milijuna pomoći ćemo da 
ostane dobro održavani dom i ponosni 
katolički svjetionik u Torontskoj nad-
biskupiji.

Nove župne crkve
Nastavljamo svoj rast s 14 crkava 
izgrađenih i otvorenih od 2000. godine. 
Izgradnja nove crkve stoji između $11 
milijuna i $14 milijuna, uključujući cijenu 
zemljišta i gradnje. Osnovat ćemo fond 
kapitala u vrijednosti $20 milijuna kako 
bismo župama pružili financiranje duga 
i pripomogli da proces izgradnje započne 
ranije.

Postojeća crkvena imovina 
Neke župe nemaju financijsku moć kojom 
bi održavali povijesne i sakralne pros-
tore. Mnoge od naših starijih građevina 
trebat će značajnu obnovu, kako bi bile 
u skladu s novim državnim pravilima 
o pristupačnosti. Kako bismo pomogli 
ostvariti te potrebe, $10 milijuna ćemo 
namijeniti za crkvenu imovinu kojoj tre-
baju velika poboljšanja.

Jačanje naše Obitelji vjere: $50 milijuna 
Naša obitelj vjere ima veliku obavezu prema našim najmlađim
članovima. Mi cijenimo radost i kreativnost koju mladi ljudi
unose u župni život: kao čitači, povjerenici za mlade, članovi
župnih vijeća, i branitelji socijalne pravde.

Ovim nezapamćenim pothvatom bit će prikupljeno najmanje $105 
milijuna - jačajući, nadahnjujući i preobrazujući Torontsku 
nadbiskupiju i njezinih 225 župa.

Ovo je vjera naša, ovo je molitva naša

Kampanja za Obitelj vjere je jedna od najvećih akcija skupljanja novca radi vjerskih razloga u Kanadi ikada. 
Molimo pomoć svakog člana naše obitelji vjere. Neka Bog nastavi blagoslivljati našu obitelj dok zajedno 
hodimo u radosnoj službi ljubavi za Gospodina i druge.

Vlad Mamaradlo, aktivni 
laik u Župi Sv. Josipa 
radnika u Thornhillu, 
potiče mlade ljude da 
istinski susretnu Isusa 
Krista.

Kardinal Collins
u razgovoru sa studentima
u Kanadi preko Skypea.®

Vlč. Frank Portelli (desno)
je ravnatelj Ureda za
mlade katolike
Torontske nadbiskupije.

Izgradili smo jednu novu crkvu svake godine počevši 
od 2000. Očekujemo da će se to i nastaviti.

212 225 228

2000 2014 2017

   jedna 
crkva 

godišnje

Vern i Rita Beach otvaraju 
crkvu sv. Josipa radnika u 
Oshawi svakog jutra.
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Saulina Amaral 
je povjerenica u 
nadbiskupijskom Uredu 
formacije za apostolat; vodi 
tečaje za pastoral žalujućih.

Dr. Moira McQueen 
je izvršna direktorica 
Kanadskog katoličkog 
instituta za bioetiku. 
Informirani i artikulirani 
sekularni glasovi su nužni u 
javnom prostoru.

„Neprestano pucamo 
po šavovima“, kaže vlč. 
Matthias Kim, kapelan u 
Župi sv. Andrije Kima u 
North Yorku.

Vlč. Dominic Barber, 
župnik u Župi sv. Patrika 
u Markhamu, uspješne 
prigradske župe s 
pastoralom mladih, 
zaduženoj za osam 
katoličkih škola.

Napomena: većina sredstava bit će dodijeljena 
tijekom idućih pet do deset godina. Pojedinosti su 
dostupne na našoj web stranici.

ourFamilyofFaith.ca

Pastoralni plan Torontske 
nadbiskupije dostupan je na:
 www.archtoronto.org/pastoral

„Naš Pastoralni plan, kao i 
naša kampanja Obitelj 
vjere, pomoći će nam da 
budemo uspješniji u 
poslanju koje nam je dao 
Isus: da ljubimo Boga i 
pokažemo tu ljubav služeći 
drugima.“  
  
Kardinal Thomas Collins,  
nadbiskup Toronta
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Pridruži nam se!


