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Odnowić wszystko…
Boża obietnica i nasza odpowiedzialność

Doroczna Kwesta Katolicka 2022

STOWARZYSZENIE LUMEN CORDIUM 
Kiedy pobudzony świadomością, że otrzymałeś od Boga wiele 
łask, sam złożysz ofiarę w wysokości $1500 lub wyższą na rzecz 
Dorocznej Kwesty Katolickiej, Kardynał Cupich zaprosi Cię do grona 
Stowarzyszenia Lumen Cordium. Oprócz duchowych darów, dzięki 
przynależności do Stowarzyszenia, otrzymasz:

• Zaproszenie do uczestnictwa członków Stowarzyszenia w dorocznej 
Mszy św. i w spotkaniu z Kardynałem Cupichem.

• Dwa razy w roku magazyn Lumen Cordium. 
• Zostaniesz włączony do książki z intencjami modlitewnymi członów 

Stowarzyszenia.

Prosimy pamiętać, że Państwa dar na rzecz Stowarzyszenia Lumen 
Cordium może być składany w ratach. Dar może zostać złożony 
anonimowo.

Okładka: „Czynić wszystko nowe”, Peggy Macnamara
Zdjęcia: Natalie Battaglia, Karen Callaway/Chicago Catholic, Nripendra Khatri/CRS, Barb Pristo.

Doroczna Kwesta Katolicka wspiera dzieła Kościoła  
w Archidiecezji Chicago. 
Żadne środki finansowe zebrane podczas Kwesty nigdy 
nie były, nie są i nigdy nie będą przeznaczone na wydatki 
związane z nadużyciami seksualnymi.

PARAFIE 
WSPIERAJĄ 
PARAFIE I DZIEŁA 
DUSZPASTERSKIE



Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie  30%

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy  4%

Koszt Kwesty  7%

Wspólnoty para�alne  59%

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Minione dwa lata znacznie nas osłabiły. Jesteśmy zmęczeni 
pandemią, niepokojami społecznymi, zachwianiem 
rodzinnych tradycji, czy koniecznymi rozłąkami z bliskimi. 
Jednak, Pan wkracza w taką, a nie inną rzeczywistość  
i zapewnia, że uczyni wszystko nowe. Ogromnie potrze-
bujemy słów tej obietnicy. 

Odnowić wszystko... Boża obietnica i nasza 
odpowiedzialność – to temat tegorocznej Dorocznej Kwesty Katolickiej. Jesteśmy 
wezwani do przyjęcia Bożej obietnicy, że wszystko stanie się nowe oraz do podjęcia 
odpowiedzialności za współpracę z Bożym planem. Nasze wsparcie Dorocznej 
Kwesty Katolickiej przybliża nas do spełnienia Bożej obietnicy odnowy oraz wzięcia 
odpowiedzialności za jej wypełnienie.

Poprzez Kwestę Katolicką przyczyniamy się do tego, że wszystkie rzeczy stają się nowe  
w parafiach i szkołach katolickich będących w potrzebie, w programach edukacji religijnej  
i formacji duszpasterskiej oraz w inicjatywach dotyczących sprawiedliwości, pokoju  
i poszanowania życia. Poprzez Katolicką Organizacji Pomocy Humanitarnej (Catholic Relief 
Services) przyczyniamy się do odnowy i wzrostu nadziei na całym świecie.

Niech Bóg błogosławi Was za okazane wsparcie, niech strzeże Was i Waszych bliskich, 
niech otacza Was swoją opieką.

Szczerze oddany Wam w Chrystusie,

 
 
Arcybiskup Chicago 

Dla naszych parafii, szkół, inicjatyw 
duszpasterskich i społeczności w powiatach 
Cook i Lake i na całym świecie.

Od 78 lat Katolicka Organizacja 
Pomocy Humanitarnej jest 
znakiem uzdrawiającej obecności 
Kościoła w świecie. Bez względu 
na przynależność religijną osób, 
które otrzymują pomoc, wysiłki 
tej organizacji promują i wspierają 
rozwój człowieka przez reagowanie 
na kryzysowe sytuacje, walkę  
z cierpieniem i ubóstwem, jak 
również kształcenie pokojowych  
i sprawiedliwych społeczeństw. 
Dzięki Dorocznej Kweście Katolickiej, 
wierni Archidiecezji Chicago  
okazują hojność innym i wspierają  
to ważne dzieło duszpasterskie.

PARAFIALNE MOTYWACJE
„W przeszłości nasi parafianie 
zawsze okazywali hojność na rzecz 
Dorocznej Kwesty Katolickiej. Dzięki 
temu, po osiągnięciu celu naszej 
parafii, uzyskaliśmy rabat z archidie-
cezji, który pozwala nam pokryć 
najpotrzebniejsze wydatki i przezna-
czyć pewną pulę funduszy na pomoc 
dla potrzebujących”.
ks. Bob Cook, proboszcz parafii Maryi 
Matki Boga

SZKOŁY KATOLICKIE
„Szkoły katolickie całościowo kształcą 
osobę ludzką, dbają o jej rozwój 
naukowy, duchowy, emocjonalny, 
fizyczny, społeczny i moralny. 
Kierujemy ogólnym rozwojem uczniów, 
aby mogli w pełni wykorzystywać swój 
potencjał. Wasze wsparcie pozwala 
nam przekazać obietnicę Chrystusa 
następnemu pokoleniu”.
Greg A. Richmond, kurator Szkół 
Katolickich Archidiecezji Chicago

MŁODZI DOROŚLI
„Duszpasterstwa młodych dorosłych, 
takie jak np. Calvert House 
oferuje posługę duszpasterską 
i sakramentalną, która pomaga 
studentom wzrastać w wierze 
podczas nauki na uczelni”.
ks. Andrzej Wawrzyn, kapelan/ dyrektor 
Calvert House, Uniwersytet Chicago

FORMACJA NA CAŁE ŻYCIE
„Duszpasterze pomagają ludziom przy-
bliżać się do Jezusa i Jego Kościoła na 
wszystkich etapach ich życia. Wstęp- 
na i ciągła formacja wyposaża kateche-
tów w narzędzia do nauczania wiary, 
prowadzenia ludzi w modlitwie oraz  
przygotowywania wiernych do sprawo-
wania sakramentów.To wszystko jest 
możliwe dzięki Waszemu wsparciu”.
Kevin Foy, dyrektor Biura ds. Formacji na  
Całe Życie

Doroczna Kwesta Katolicka 2022
Prognozy te są oparte na przewidywanych potrzebach i mogą ulec zmianie. 
Poniższa lista ma na celu streszczenie szerokiego zasięgu Kwesty, stąd nie jest 
to pełna lista wszystkich dzieł duszpasterskich archidiecezji.

Wspólnoty parafialne (59%) 
• Wsparcie parafii i szkół znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej
• Upusty i rabaty parafialne

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie (30%)
• Dzieła ewangelizacyjne
• Dzieła promujące godność i solidarność ludzką
• Duszpasterstwo rodzinne i wspólnotowe
• Edukacja religijna
• Kontynuowanie edukacji księży, pracowników parafialnych i wolontariuszy 

świeckich 

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy (4%)
• Wsparcie osób cierpiących w wyniku naturalnych kataklizmów

Wydatki na Kwestę (7%)
• Druk, opłaty pocztowe, produkcja materiałówSłowo wdzięczności 

Cel ogólny Dorocznej Kwesty Katolickiej 2022

$17,000,000 

JAK ZOSTANIE WYKORZYSTANY  
TWÓJ DAR? 

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA SKUTECZNIE WSPIERA:
Nasze parafie udzielające finanso-
wego wsparcia wspólnotom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz wspomagają ich 
jadłodajnie i spiżarnie dla ubogich, 
które ze współczuciem zaspokajają 
podstawowe ludzkie potrzeby 
parafian.

Duszpasterstwo ds. Młodzieży  
i Młodych Dorosłych pomaga rozwi- 
jać grupy lokalnych liderów w para- 
fiach i zapewnia im zasoby potrzebne  
do przeprowadzania szkoleń  
i formacji, aby skutecznie docierać 
do młodzieży i młodych dorosłych.

Kształcenie w szkołach katolickich 
zapewniające doskonałą, skoncen-
trowaną na Chrystusie edukację, 
dzięki której każde dziecko  
może maksymalnie rozwijać swój 
potencjał. 

Duszpasterstwo ds. Formacji na 
Całe Życie ma na celu formowanie  
i wzmacnianie parafii, ich kierownic-
twa, posług parafialnych i samych 
parafian. Jego zadaniem jest 
również umożliwianie trwającego 
przez całe życie procesu formacji, 
który inspiruje, pogłębia wiarę  
i więzi z Chrystusem.

Archidiecezja Chicago głosi Ewangelię Jezusa Chrystusa i pełni Jego misję. 
Wasze wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej pomaga formować wiarę 
ludzi ze wszystkich grup wiekowych naszego Kościoła przez: rozwój życia 
parafialnego, funkcjonowanie szkół katolickich i programów edukacji religijnej, 
formację przygotowującą do pełnienia posług na całe życie i pomoc na rzecz 
Katolickiej Organizacji Pomocy Humanitarnej.

Poruszeni i przemienieni wezwaniem Chrystusa, abyśmy żyli jako Jego ucz-
niowie, jednoczymy się za pośrednictwem Kwesty i okazujemy troskę o nasz 
Kościół. Kiedy Wasza parafia osiągnie swoją docelową kwotę, dodatkowo 
zebrane fundusze zostaną zwrócone parafii. Kwota ta będzie mogła być 
wykorzystana na wypełnianie uzdrawiającej misji w lokalnej wspólnocie.

Aby złożyć ofiarę na Doroczną Kwestę Katolicką 2022,  
jak również, by uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu 
funduszy Kwesty, prosimy odwiedzić stronę: 
annualcatholicappeal.com.


