
Formacja Katolicka i Rozwój Liderów
Rodziny, szkoły i parafie wypełniają 
przełomową rolę w naszej drodze sakra-
mentalnej. Odłożymy $500,000 do po-
parcia programów sakramentalnych i 
formujących wiarę u dorosłych, wynajęcia 
kadry jak i do rozwoju potrzebnych za-
sobów.

Pragniemy w ramach ustawicznej for-
macji wzbogacić wiedzę księży o nowe pro-
gramy duszpasterskie jak “Good Leaders, 
Good Shepherds”. Zaangażowany personel 
jak i ujmujący program będzie kosztować 
około $2 milionów.

Naszym celem jest zwiększyć procent 
parafii z pomocą laikatu z 25% do 35%. 
Udostępnimy $3 miliony na dotacje i 
pożyczki.

Rozpowszechnimy partnerstwo 
pomiędzy rodzinami, parafiami i wychow-
awcami religijnymi w naszych publicznie 
i prywatnie finansowanymi szkołami. 
Zestaw środków kadrowych i materiałów 
potrzebnych do tego programu będą utrzy-
mane dzięki inwestycji wynoszącej około 
$2 milionów.

Życie Parafialne i Plany Lokalne
Znacząca część funduszy zebranych 
przez tą kampanię będzie przekazana na 
miejscowe potrzeby. $26 milionów będzie 
również przeznaczone na dofinansowania 
w projektach naszych parafii. To wz-
mocni infrastrukturę i zapewni miejsce 
w którym każdy parafianin będzie 
zachęcony do uczestniczenia w życiu 
sakramentalnym jak i innych program-
ach. Każdy proboszcz prowadzić będzie 
rozwój specyficznych planów do wzmoc-
nienia i zbudowania wspólnoty parafial-
nej, którą prowadzą i służą.

Parafialne Duszpasterstwo Młodzieżowe
Udzielimy corocznej pomocy parafiom z 
niewielkimi środkami finansowymi do 
opłacenia kosztów prowadzenia  dusz-
pasterstwa młodzieży. W wielu przypad-
kach, sąsiednie parafie pomagają sobie 
wzajemnie personelem. Cała inwestycja 
będzie wynosić $5 milionów.

Duszpasterstwo Akademickie
Ponad 400,000 studentów jest zapisanych 
na pełne i zaoczne studia w instytucjach 
po gimnazjalnych w archidiecezji. Obec-
nie siedem kaplic znajdują się na terenach 
akademickich. Zainwestujemy około $5 
milionów dla utrzymania i powiększenia 
silnej katolickiej obecności w akademick-
ach. 

Przekazanie naszej Wiary
Nasza strona internetowa i media 
społeczne służyć będą jako środki 
informacyjne i interaktywne uczące 
i inspirujące wspólnotę katolicką. 
Zainwestujemy więc $1.5 milionów dla 
wzmocnienia zbiorczego głosu wspólnoty 
katolickiej.

Będziemy współpracować z parafiami, 
aby zapewnić że ich strony internetowe 
miały spójny wygląd i nawigację. Zain-
westujemy więc $1.5 milionów na sprzęt, 
oprogramowanie, utrzymanie i obsługę.

Przy parafiach powstanie 10 ośrodków 
dzielenia się wiarą. Duszpasterstwo 
laikatu otrzyma szkolenie, parafianie 
będą mogli skorzystać z wykładów i 
kapłani będą mogli dołączyć do otwart-
ego dialogu i rejonowej współpracy. 
$1.5 milionów będzie zainwestowane w 
technologię i ciągłego utrzymania tych 
nowych środków.

Z inwestycją $2 milionów, roz-
budujemy naszą usługę tłumaczenia 
materiałów duszpasterskich, donosząc w 
ten sposób Dobrą Nowinę do parafian w 
różnych językach.

Wzmacnianie naszego Fundamentu: $55 milionów
Nasze tętniące życiem parafie są centrum działalności duchowych i 
społecznych, które odzwierciedlają nasze ewangeliczne wezwanie do 
miłości i służby.

Katedra St. Michael
Jako Matka kościołów archidiecezji 
torontońskiej, katedra Św. Michała 
Archanioła potrzebuje potężnego remontu, 
aby utrzymać piękno, dostępność i znac-
zenie jako centrum duchowe największej 
kanadyjskiej rodziny, rodziny w wierze.

Inwestując $25 milion, pomożemy 
zapewnić, że ten kościół pozostanie dobrze 
utrzymanym domem i dumnym światłem 
katolickim w archidiecezji torontońskiej.

Nowe Kościoły Parafialne
Wciąż nasze liczby rosną, z czternastoma 
kościołami wybudowanymi i otwartymi 
od roku 2000. Do wybudowania nowego 
kościoła, licząc koszt ziemi i budowli, 
potrzebne są fundusze w granicach od 
$11 do $14 milionów. Utworzymy, więc 
fundusz kapitału wynoszący $20 mil-
ionów do udzielenia pomocy finansowej 
na pożyczki pobrane przez parafie, 
sprawiając również że budowla rozpoc-
znie się wcześniej. 

Istniejące Posiadłości Kościelne
Niektóre parafie nie posiadają wydolności 
finansowej potrzebnej do zachowania 
historycznych i sakralnych miejsc. Aby 
dostosować się do nowych przepisów 
rządowych związanych z dostępnością, 
wiele naszych budynków potrzebuje 
obszernych renowacji. Aby sprostać tym 
wymaganiom, alokujemy $10 milionów 
na posiadłości kościelne potrzebujące 
tych prac renowacyjnych. 

Wzmocnienia naszych Rodzin w Wierze: $50 milionów
Nasza organizacja rodzin w wierze ma głęboką zobowiązanie 
względem najmłodszych członków. Doceniamy radość i kreatywność, 
którą młodzież dodaje do życia parafialnego: jako lektorzy, 
duszpasterze młodzieży, członkowie rad parafialnych oraz 
zaangażowani w sprawiedliwość społeczną.

Ten bezprecedensowy wysiłek, zbierze co najmniej $105 milion�w 
– wzmacniając, inspirując i przemieniając archidiecezję 
torontońską i jej 225 parafii.

To jest nasza wiara, to jest nasza modlitwa

Zbiórka funduszy Rodziny w Wierze jest jedną z największych zbiórek pieniędzy, która kiedykolwiek była 
organizowana w Kanadzie. Szukamy poparcia od każdego członka naszej rodziny w wierze. Niech Bóg 
trwale błogosławi naszą rodzinę, która razem w miłości i radosnym oddaniu pracuje dla wzajemnego dobra 
jak i dla Boga.

Vlad Mamaradlo, 
odpowiedzialny za młodzież 
w kościele “St. Joseph 
the Worker” w Thornhill, 
zaprasza młodych ludzi do 
prawdziwego spotkania z 
Jezusem Chrystusem.

Kardynał Collins w rozmowie 
z studentami w Kanadzie 
przez Skype.® 

Ksiądz Frank Portelli (po 
prawej) jest dyrektorem 
biura archidiecezjalnego 
Młodzieży Katolickiej w 
Toronto.

Od 2000 roku zbudowaliśmy jeden nowy kościół 
każdego roku. Mamy nadzieję, że ten będzie dalej.
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Vern i Rita Beach otwierają 
każdego pranka kościół  
“St. Joseph the Worker” w 
Oshawie. 
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Saulina Amaral pracuje 
dla biura formacyjnego 
archidiecezji będąc 
odpowiedzialną za program 
troski o pogrążonych w 
żałobie. 

Dr. Moira McQueen jest 
dyrektorem wykonawczym 
“Canadian Catholic 
Bioethics Institute.” 
Poinformowane i 
wyraźne opinie świeckie 
są niezbędne w życiu 
publicznym.

“Zawsze pękamy w szwach,” 
mówi ksiądz Matthias Kim, 
wikariusz parafii “St. Andrew 
Kim” w North York. 

Ks. Dominik Barber, 
proboszcz “St. Patrick” 
parafii w Markham, 
kwitnącej podmiejskiej 
parafii z duszpasterstwem 
młodzieżowym. 
Odpowiedzialny jest za 
osiem szkół katolickich.

Ważne: większość alokowanych funduszy będzie 
zebrane w nadchodzących od pięciu do dziesięciu 
lat. Więcej informacji będzie dostępne na naszej 
stronie internetowej.

ourFamilyofFaith.ca

Plan duszpasterski archidiecezji 
torotońskiej jest dostępny na 
stronie:  
www.archtoronto.org/pastoral

“Plan Duszpasterski jak i 
nasza kampania Rodziny w 
Wierze wspomoże nam stać 
się bardziej efektywną dla 
misji do której Jezus nas 
powołał; aby miłować Boga 
i aby pokazać tą miłość 
przez posługę innym.” 
  Kardynał Thomas Collins, 
arcybiskup Toronto.
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