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Kampania na Rzecz Parafii, Edukacji Katolickiej i Formacji w Wierze

Archidiecezja Rozpoczyna Kampanię
Parafie w Archidiecezji Chicago biorą udział w kampanii o nazwie Uczyć Kim Jest Chrystus. Celem kampanii jest zdobycie minimum 350 milionów dolarów na wsparcie parafii, wychowanie katolickie i krzewienie wiary. Wszystkie 353 parafie w archidiecezji będą uczestniczyć w kampanii. W 107 parafiach już zakończono kampanię i zebrano ponad 141.000.000 dolarów. Donacje z
kampanii są przeznaczone na sześć ważnych celów, istotnych dla przyszłości Archidiecezji Chicago.
$150 MILIONÓW NA CELE PARAFII
Aby parafie w Archidiecezji Chicago były mocnymi i żywotnymi wspólnotami wiary, pierwszorzędną misją kampanii jest Uczyć
Kim Jest Chrystus. $150 milionów z funduszy kampanii pozostanie w parafiach z przeznaczeniem ich na lokalne, palące potrzeby.
Jeśli nasza parafia zbierze wyznaczoną kwotę, to otrzymamy $438,000. Po namyśle poprzedzonym modlitwą i przeprowadzeniu
szczegółowej analizy, Parafia Świętego Ferdynanda zdecydowała, że najbardziej palącymi potrzebami w naszej wspólnocie parafialnej są: reperować dach kościoła , tablety dla szkoły, ogrzewanie w plebanii, plac zabaw dla dzieci, autobus dla grupy atletyczne, i
nowe programy ministerialne.
$150 MILIONÓW NA STYPENDIA
Powierniczy Fundusz Stypendialny Edukacji Katolickiej będzie finansował programy stypendialne, z których bezpośrednio skorzystają rodziny w całej Archidiecezji Chicago. Kampania
Uczyć Kim Jest Chrystus ufundowała również Caritas Scholars Program, który już teraz przekazał
stypendia więcej niż tysiącu uczniów.
$8 MILIONÓW NA PODNIESIENIE POZIOMU AKADEMICKIEGO W SZKOŁACH KATOLICKICH
Kampania Uczyć Kim Jest Chrystus pomoże w podniesieniu poziomu akademickiego naszych
szkół katolickich przez programy wczesnego dzieciństwa, standardowe programy nauczania,
udoskonalanie programów nauczania, zintegrowanie technologii z infrastrukturą, dokształcanie
profesjonalne i wdrażanie programów nauczania.
$30 MILIONÓW NA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY I JEJ BEZPIECZEŃSTWO
Kampania Uczyć Kim Jest Chrystus odpowiada na palące potrzeby naprawcze w parafiach ekonomicznie zaniedbanych. Ten fundusz rezerwowy zostanie przekazany parafiom w przeciągu kolejnych 10 lat i zostanie użyty na rozwiązywanie problemów w miarę ich narastania.
KATECHETYCZNE
Kampania Uczyć Kim Jest Chrystus przeznaczy fundusze na szkolenia katechetyczne i zdobycie archidiecezjalnych certyfikatów dla koordynatorów edukacji religijnej i duszpasterstwa
młodzieżowego, jak również na kontynuowanie formacji certyfikowanych dyrektorów edukacji religijnej i innych certyfikowanych liderów katechetycznych.
$2 MILIONY NA INNOWACJĘ EDUKACJI RELIGIJNEJ
Kampania Uczyć Kim Jest Chrystus pragnie przeznaczyć fundusze na rozpoznanie najlepszych rozwiązań w edukacji religijnej,
prace badawcze nad nimi i odwzorowywanie najlepszych modeli już istniejących.
Każdej parafii została przypisana docelowa meta kampanii. Meta dla naszej parafii jest $730,000. Prosimy rodziny o deklaracje
finansową, która zostanie rozłożona na okres pięciu lat. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że otrzymaliśmy już zobowiązania
w łącznej wysokości $83,500 od 10 rodzin. To jest 11 procent naszej mety. Chcemy podziękować tym rodzinom, które udzieliły tak hojniej donacji na rzecz kampanii. W najbliższych tygodniach, wolontariusze parafialni będą dzwonić do rodzin z prośbą
o wsparcie tej kampanii. Kiedy zadzwonią, mamy nadzieję, że zaprosicie ich do domu z otwartym sercem. Bóg zapłać.

