


1Doroczna Kwesta Katolicka 2022 |  Poradnik parafialny

PROCES PRZEPROWADZENIA  
KWESTY W TWOJEJ PARAFII 
Odnowić wszystko… Boża obietnica i nasza odpowiedzialność

Bóg ofiarowuje nam dar odnowy i zaprasza każdego z nas, na swój  
sposób, do podjęcia dzieła odnowy w naszych rodzinach, wspólnotach  
i w Kościele. Wasze wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej jest znakiem 
Waszej gotowości do przyjęcia zarówno Bożej obietnicy jak i Waszej 
odpowiedzialności.

Uczestnicząc w Dorocznej Kwestie Katolickiej, wspierasz życie i misję 
Kościoła oraz jego programy wychodzące naprzeciw potrzebującym. 
Podtrzymujesz funkcjonowanie naszych parafii, szkół i programów 
katechetycznych. Pomagasz w zaspokajaniu ludzkich podstawowych 
potrzeb, wspierasz parafialne spiżarnie i jadłodajnie. Zapewniasz 
również, że katoliccy uczniowie uczą się i oddają cześć Bogu w godnym 
i bezpiecznym środowisku. Kiedy składasz ofiarę, wypełniasz swoją 
odpowiedzialność wobec Boga i pomagasz czynić wszystko nowym.

Prosimy, aby podczas przygotowywania się do przeprowadzenia Kwesty 
w swojej parafii korzystać z niniejszego poradnika. Biorąc pod uwagę 
bezprecedensowe okoliczności ubiegłego roku, prosimy o dostosowanie 
komunikacji oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych tak, aby jak 
najlepiej odpowiadały emocjonalnym i duchowym potrzebom Waszej 
parafii.

Dziękuję za wszystko, co robicie dla wsparcia licznych posług Archidiecezji 
Chicago. Wdrażanie ich jest możliwe dzięki wsparciu Waszemu i Waszej 
parafii. Jak zawsze, w nadchodzącym roku oczekujemy dobrej współpracy, 
pragnę również zapewnić, że jesteśmy tutaj, aby na wszystkie możliwe 
sposoby służyć pomocą parafiom.

Arcybiskup Chicago
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CO JEST WSIPERANE PRZEZ DOROCZNĄ 
KWESTĘ KATOLICKĄ? 

Wspólnoty parafialne 
• Parafie i szkoły katolickie we wspólnotach borykających się z wyzwaniami ekonomicznymi.

• Jadłodajnie i spiżarnie dla ubogich prowadzone przez parafie, które ze współczuciem 
zaspokajają podstawowe ludzkie potrzeby parafian.

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

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie
• Działania ewangelizacyjne mające na celu szerzenie wiary poprzez duszpasterstwo młodzieży, 

ożywienie parafii i wzmocnienie liturgii.

• Kształcenie religijne młodzieży, młodych dorosłych, formacja wiary na kampusie uczelni 
wyższych i formacja dorosłych.

• Kontynuowanie edukacji księży, pracowników parafialnych i wolontariuszy świeckich 

• Działania na rzecz godności ludzkiej, takie jak duszpasterstwo Kolbe House, domu dla byłych 
więźniów.

Ludzie na całym świecie
• Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy pomaga ubogim i bezbronnym na całym świecie.

Jak Twój dar zostanie wykorzystany?

Archidiecezjalne dzieła duszpasterskie  30%

Katolicka Organizacja Niesienia Pomocy  4%

Koszt Kwesty  7%

Wspólnoty para�alne  59%
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Jak Twój dar został wykorzystany?
Doroczna Kwesta Katolicka 2020

Oświadczamy i obiecujemy naszym darczyńcom, że 
żadne środki finansowe zebrane podczas Kwesty nigdy 
nie były, nie są i nigdy nie będą przeznaczone na wydatki 
związane z nadużyciami seksualnymi.

$ 5,559,084 Parafie / wspólnoty 
lokalne

Wsparcie udzielone parafiom i szkołom działającym we 
wspólnotach borykających się z wyzwaniami ekonomicznymi.

$ 3,405,927 Upusty / rabaty 
parafialne

Uzyskane fundusze przekraczające cele parafii, zostały 
zwrócone parafiom na pokrycie kosztów lokalnych inicjatyw 
duszpasterskich. 

$ 2,532,145 Żywotność i misja 
parafii

Programy wspierające prężność parafii – inicjatywy 
ewangelizacyjne, udoskonalanie liturgii.

$ 436,561 Katechizacja, 
formacja wiary 

Wspieranie edukacji religijnej młodzieży, młodych, studentów  
i dorosłych. 

$ 831,428 Formacja świeckich Programy dokształcające dla świeckich wolontariuszy  
i pracowników wspólnot parafialnych.

$ 290,615 Godność  
i solidarność ludzka 

Wspieranie inicjatyw promujących życie na wszystkich 
poziomach, imigrację, duszpasterstwo więzienne Domu 
Kolbego i inicjatywy wypływające ze sprawiedliwości 
społecznej. 

$ 452,314 Edukacja 
księży  

Kontynuowanie edukacji seminarzystów i księży wyświęconych 
dla Archidiecezji Chicago.

$ 545,000 Katolicka 
Organizacja 
Niesienia Pomocy

Pomoc ubogim i narażonym na różnorodne zagrożenia  
w świecie.

$ 14,053,075 Razem na dzieła 
duszpasterskie 

$ 1,017,556 Wydatki na Kwestę Grafika, druk, opłaty pocztowe, produkcja, pracownicy 
zaangażowani we wdrażanie Dorocznej Kwesty Katolickiej.

$ 15,070,632 RAZEM   




