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Doroczna Kwesta Katolicka 2023

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 
• Zostaniesz włączony do książki z intencjami modlitewnymi członów 

Stowarzyszenia.
• Modlitwa w Twojej intencji zostanie włączona do comiesięcznej  

Mszy św. odprawianej w kaplicy św. Jakuba. 

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

Okładka: © Prawa autorskie Jorge Cocco Santangelo. Za zgodą autora. 
Zdjęcia: Natalie Battaglia Alexander Gouletas, Donna Graves, Mussa Uwitonze/CRS.

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.

JEDNA 
WSPÓLNOTA 
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Twój dar wspiera ważne dzieła duszpasterskie 
Szkoły katolickie 
Doroczna Kwesta Katolicka zapewnia 
całoroczne wsparcie stypendialne 
tysiącom rodzin, których dzieci uczę- 
szczają do szkół katolickich, a które 
kwalifikują się do otrzymania pomocy 
finansowej. Państwa wsparcie sprawia,  
że edukacja przepełniona wiarą, dosko-
nała pod względem akademickim jest 
osiągalna dla wielu rodzin. 

Nauka religii dzieci 
szczególnej troski (SPRED)
Nauka religii dzieci szczególnej troski pomaga sprawnym inaczej parafianom 
wzrastać w wierze i w pełni angażować się w życie wspólnoty parafialnej. SPRED 
pomaga parafiom w rozpoznawaniu potrzeb osób z zaburzeniami rozwojowymi oraz 
zapewnia najlepsze narzędzia i szkolenia, aby służyć członkom swojej wspólnoty.

Duszpasterstwo 
więzienne Domu Kolbego
Duszpasterstwo więzienne Domu 
Kolbego służy osobom i rodzinom 
dotkniętym przez system wymiaru 
sprawiedliwości. Zapewnia programy 
resocjalizacyjne, promuje odnowę  
i pojednanie. Wychodzi do tych osób, 
pomaga im i towarzyszy.

Katolicka Organizacja 
Pomocy Humanitarnej
Od 79 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.

Młodzi dorośli i duszpa-
sterstwo akademickie 
Centrum Newmana im. św. Jana Pawła II  
zapewnia studentom UIC przyjazne, 

przepełnione wiarą środowisko, które jest dla nich ważne, kiedy przeżywają kluczowe 
w życiu chwile oraz, kiedy stawiają sobie ważne życiowe pytania. Centrum Newmana 
oferuje możliwości zaangażowania się w służbę na rzecz innych, studium biblijne 
 i inne wydarzenia formacyjne, które pielęgnują silną wspólnotę wiary na kampusie 
 i tworzą miejsce, w którym można dowiedzieć się więcej o Jezusie i Kościele.

I wiele, wiele więcej…
W celu zapoznania się z pełną listą dzieł wspieranych przez Doroczną Kwestę 
Katolicką, prosimy odwiedzić stronę internetową annualcatholicappeal.com. 

Doroczna Kwesta Katolicka 2023  

JAK ZOSTANIE WYKORZYSTANY TWÓJ DAR? 
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. 

Parafie i szkoły  
o niskich dochodach 29%

Wsparcie parafii i szkół pełniących posługę we 
wspólnotach o trudnej sytuacji finansowej

Upusty i rabaty 
parafialne 

22%

Kiedy parafia osiągnie swoją docelową kwotę, 
dodatkowo zebrane fundusze zostaną zwrócone 
parafii

Archidiecezjalne 
dzieła duszpasterskie 16%

Wychodzenie do młodych dorosłych, rodzin, 
dzieci i innych osób

Dzieła odnowy 
duchowej 11%

Przemiany parafii w celu dzielenia się wiarą na 
nowy i kreatywny sposób

Formacja księży
6%

Edukacja, rozwój seminarzystów i księży  
w Archidiecezji Chicago

Stypendia 

5%

Pomoc w opłacaniu czesnego dla uczniów szkół 
katolickich z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej

Katolicka Organizacja 
Niesienia Pomocy 4%

Wsparcie dla osób cierpiących z powodu klęsk 
żywiołowych na całym świecie

Wydatki na Kwestę 7% Druk, opłaty pocztowe, produkcja materiałów

Wydatki na Kwestę  7%

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy  4%

Stypendia  5%

Para�e i szkoły o niskich dochodach  29%

Dzieła odnowy duchowej  11%

Upusty i rabaty para�alne  22%

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie  16%

Formacja księży  6%

Aby złożyć ofiarę na Doroczną Kwestę Katolicką 2023,  
jak również, by uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu 
funduszy Kwesty, prosimy odwiedzić stronę: 
annualcatholicappeal.com lub zeskanować kod QR.

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele wyzwań, wśród 
których znajdują się: choroby, niepokoje społeczne, czy 
niepewność ekonomiczna. Jednak nie poddajemy się 
i jesteśmy ludźmi wdzięczności, gdyż wiemy, że Pan 
podąża z nami, a my towarzyszymy sobie nawzajem. Hasło 
tegorocznej Kwesty Katolickiej, niczym echo, mówi o 
doświadczeniu towarzyszenia innym w drodze. 

W drodze z Jezusem – to temat tegorocznej Dorocznej Kwesty Katolickiej. Przywołuje on 
scenę ewangeliczną, w której dwóch uczniów w towarzystwie nieznajomego mężczyzny 
idzie w kierunku wioski Emaus, jednak po drodze okazuje się, że nieznajomym jest sam 
Jezus. (Łk 24,13–35) Uczniowie poznali Jezusa jako Tego, który wsłuchuje się w ich 
nadzieje i lęki, a w miarę upływu wspólnej drogi stają się przez Niego pocieszani i napełniani 
odwagą. Papież Franciszek wskazał na ten fragment, gdy wezwał Kościół do uczestnictwa 
w synodzie, czyli dosłownie, kiedy zaprosił wszystkich do wspólnego kroczenia drogą  
(syn-hodos). Podejmujemy tę drogę z Panem i ze sobą nawzajem w zaufaniu i z hojnością.

Doroczna Kwesta Katolicka daje nam możliwość odkrycia, że Pan jest z nami, towarzyszy 
wszystkim naszym krokom, jest z nami kiedy razem wspieramy Jego misję w naszym 
lokalnym Kościele oraz, kiedy docieramy do potrzebujących.

Zapraszam Was, abyście przez hojną odpowiedź na wezwanie tegorocznej Kwesty, 
przyłączyli się do mnie na tej drodze z Panem.

Niech Bóg błogosławi Was za Waszą gotowość do dzielenia się swoimi zasobami i za 
Wasze wsparcie. Niech strzeże Was i Waszych bliskich, niech otacza Was swoją opieką.

Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 

Arcybiskup Chicago

Dla naszych parafii, szkół, inicjatyw dusz-
pasterskich, i społeczności w powiatach 
Cook i Lake.

Słowo wdzięczności 

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 pełnienie uzdrawiającej misji w lokalnej wspólnocie.

DOROCZNA KWESTA KATOLICKA 2023 WSPIERA
Rozwój naszej wiary, dzięki czemu 
jesteśmy bliżej Boga, kiedy w nowej epoce 
misyjnej pracujemy nad odnową naszego 
lokalnego Kościoła. To dzięki wierze wzras-
tamy, jako uczniowie, w kreatywny sposób 
dzielimy się miłością Jezusa Chrystusa  
i wzmacniamy nasze wspólnoty parafialne, 
gdzie przyjmujemy i zapraszamy innych.

Nasze parafie, gdzie na co 
dzień żyjemy wiarą. Doroczna Kwesta 
Katolicka, poprzez program rabatowy 
zapewnia znaczące fundusze dla 
lokalnych parafii, jak również wspiera 
wspólnoty parafialne i szkoły o niskich 
dochodach w powiatach Cook i Lake.

Naszych księży, którzy zasługują 
na wdzięczność i wsparcie. Doroczna 
Kwesta Katolicka zapewnia fundusze na 
edukację księży i seminarzystów oraz 
na ich ciągły rozwój duchowy. Dzięki 
Kweście zostają stworzone możliwości 
formacyjne, aby księża jak najlepiej 
służyli swoim wspólnotom.

Nasze szkoły, które oferują 
solidną edukację akademicką i formują 
nowe pokolenie w wierze. Stypendia 
zapewniają kluczowe wsparcie, to dzięki 
nim możliwa jest katolicka edukacja 
młodych oraz nawiązywanie przez nich 
relacji z Jezusem Chrystusem  
i Kościołem.


