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St. Jane de Chantal Parish

W każdym czasie i w każdej kulturze, jako 
katolicy jesteśmy wezwani do głoszenia 
Ewangelii i dawania świadectwa zbawczej mocy 
Chrystusa. Naszą misją jest – Uczyć, Kim Jest 

Chrystus. 

Edukacja jest jednym z fundamentalnych 
sposobów, na jakie nasz Kościół wypełnia 
swoją misję i od ponad stu lat służy aglomeracji 
Chicago. Nasze szkoły uczyły wiele pokoleń 
katolickich dzieci, formując je w wierze 
i cnocie. Każdego dnia absolwenci szkół 
katolickich pomagają w kształtowaniu naszych 
wspólnot i wywierają wpływ na to, co dzieje się 
w naszym mieście.

Programy edukacji katolickiej dla wszystkich 
grup wiekowych, oferowane przez parafie 
przekazują misję uczenia, kim jest Chrystus 
wielu dzieciom i dorosłym, których edukacja 
odbywa się poza środowiskiem szkół 
katolickich. Te programy są również bezcenne 
w formowaniu życia wiary tysięcy katolików z 
aglomeracji Chicago. 

Pomimo osiągania sukcesów, nasze szkoły 
katolickie i programy edukacji religijnej są na 
wielu frontach poddawane próbom – zmiany 
demograficzne, ekonomia borykająca się z 
trudnościami, podwyżki cen, sekularyzacja 
społeczeństwa i starzejąca się infrastruktura, by 
wymienić tylko niektóre z nich. 

Kampania „Uczyć, kim jest Chrystus” 
pragnie zaradzić tym wyzwaniom poprzez 
zebranie w przeciągu trzech lat kwoty 350 
milionów dolarów przeznaczonej na edukację 
katolicką i na formację wiary. Jest to akcja, 
prowadzona w całej archidiecezji, w oparciu o 
parafie z założeniem, że suma 100 milionów 
dolarów zostanie uzyskana dzięki ofiarności 
hojnych darczyńców. Ogólna suma, którą 
zebrać powinny parafie wynosi 250 milionów 
dolarów. Sześćdziesiąt procent (60%) zebranych 
funduszy pozostanie w każdej, indywidualnej 
parafii z przeznaczeniem na jej konkretne 
potrzeby. Czterdzieści procent (40%) będzie 
rozdzielanych poprzez archidiecezję, by 
zaspokoić potrzeby wymienione poniżej. 

Nasza misja - Uczyć, Kim Jest Chrystus – 
stanowi fundament tego, kim jesteśmy jako 
katolicy. Pamiętając o tym, prosimy was o 
rozważenie na modlitwie finansowego wsparcia 

tej ważnej kampanii, aby przesłanie Chrystusa 
mogło być nauczane w Archidiecezji Chicago 
z odnowioną mocą. Proszę, dołączcie do nas w 
tej wędrówce wiary i rozpocznijcie ją modlitwą: 
„Panie, czego chcesz dokonać przeze mnie, 
aby wypełnić Twoją wolę w naszej parafii i 
archidiecezji”.

Po t r z e b y  p a r a f i i
150 milionów dolarów pozwoli zaspokoić 
konkretne potrzeby parafii, kwota ta stanowi 
część funduszu zebranego za pośrednictwem 
parafii. Jest ona częścią całkowitej, docelowej 
sumy 250 milionów dolarów, uzyskanej z 
akcji przeprowadzonych w parafiach, z czego 
60% (150 milionów dolarów) pozostanie w 
parafiach, do wykorzystania na ich potrzeby, 
a 40% (100 milionów dolarów) będzie 
przekazane archidiecezji z przeznaczeniem 
na potrzeby tych parafii, które nie mają 
wystarczających funduszy. Jakiekolwiek 
pieniądze ofiarowane na cele kampanii „Uczyć, 

Kim Jest Chrystus” nie były, ani nigdy nie 
zostaną użyte na pokrycie kosztów związanych 
z nadużyciami niektórych duchownych.

Stypendia
150 milionów dolarów przeznaczonych na 
stypendia pozwoli, na przestrzeni wielu 
lat, uzyskać miliony dolarów rocznie z 
przeznaczeniem na nowe stypendia socjalne 
oraz kontynuację tych, które już istnieją.

Program ulepszania szkół katolickich
8 milionów dolarów bezpośredniego zastrzyku 
gotówkowego zapewni wysoki poziom 
nauczania. 

Umocnienie programów Edukacji Religijnej
10 milionów dolarów wspomoże programy 
edukacji religijnej. 

Edukacja religijna „Nowej Generacji”
2 miliony dolarów pozwoli opracować nowe 
rozwiązania w dziedzinie edukacji religijnej 
i formacji wiary, a także przeprowadzić ich 
pilotaż. 

Potrzeby kapitałowe 
30 milionów dolarów pozwoli zaspokoić 
potrzeby kapitałowe w naszych szkołach i 
budynkach parafialnych z nimi związanymi. 

Jednoczymy się jako parafia,  
aby służyć wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym,  

którzy pragną edukacji katolickiej.

stjanedechantalpolishbrochure.indd   1-2 3/11/14   1:14 PM



Nasza parafia jest bogata w tradycję, złożona z rodzin zaangażowanych w życie parafii 
oraz bogatych w wiarę. Jesteśmy taką parafią dziś, ponieważ te pionierskie rodziny 
wierzyły w wartość wspólnoty, edukacji i formacji katolickiej wiary dla każdego członka 
tej parafii. Pierwsza uroczysta Msza odbyła się w szkole Mark Twain w czerwcu 1954 r. , 
a następnie odprawialismy msze na pierwszym piętrze szkoły, póżniej przenieslismy msze 
do Ward Hall i wreszcie do naszego aktualnego kościoła. Nasza parafia jest tu dzisiaj, 
ponieważ ofiary tych, którzy byli przed nami. Dziękujemy im i szanujemy, a tym samym 
kontynuujemy swoją misję Chrystusa przez przekazywanie wiary na przyszłe pokolenia.  

Zauważylismy, jak jakość edukacji i formacji  kształcenia wiary wzbogaca życie nie 
tylko jednostek, ale naszą parafię w całości. Tworzy żywą społeczność wierzących. 
Mając tę tradycje na uwadze, stworzymy wizję naszej parafii i jej duszpasterstwa. Gdy 
podejmujemy się spełnić ten plan, musimy podsumować zobowiązania finansowe 
niezbędne dla rozwijania się naszej parafii i jej duszpastwerstwa. W ostatnich latach, 
zajęlismy się najpilniejszymi potrzebami i zmodernizowaniem naszych urządzeń w celu 
zabezpieczenia przyszłości naszej parafii i jej duszpasterstwa. Na przestrzeni lat staralismy 
sie modernizowac nasze urządzenia aby mogły spełniać swoja funkcję, dodalismy nowy 
progam w naszej parafii, a ostatnio program SPRED.  

Rozważając to co robilismy w przeszłosci i jakim kosztem, musimy i teraz przemysleć 
nasze finansowe zobowiązania, które przyczyni się do wzrostu naszej parafii. Potrzeby 
naszej parafii to: 

• Nowy system nagłośnienia w kościele - 30.000 dolarów

• Dostępność dla inwalidów z korzystania z łazienek w kosciele / szkole - 35.000 dolarów

• Wymiana przestarzałej kontroli klimatu w szkole - 70.000 dolarów

• Nowe kotły na plebanię i kościół / Ward Hall - 80.000 dolarów

• Przebudowa parkingu - 90.000 dolarów 

 W tym czasie łączymy się się ze wszystkimi parafiami w Archidiecezji Chicago, i 
razem rozważajmy duchowosć naszego programu. Prosty, ale głęboki motyw, który 
podkreśla kampania „Uczyć kim jest Chrystus” pochodzi z nauczania Biblii mówiącą o 
proporcjonalnej ofierze i błogosławieństwu ze złożenia ofiary. Choć nie jest równy dar, ale 
równe poświęcenie ze strony każdego z parafian, który jest istotny dla nas aby spełnił się 
nasz współny cel. Składając hojnie ofiary w kampanii „Uczyć kim jest Chrystus”, mamy 
możliwość wypełnienia dziś naszych zobowiązań finansowych, jak również do tworzenia 
wizji przyszłosći naszej wspólnoty parafialnej w nadchodzących dekadach.

P r ze s ł a n i e  K s i ę d z a  Fr.  E dwa rd  J .  C ro n i n

Moje rozważania na temat ofiarnosci w biblii –

Rozważam biblijną koncepcje ofiarnosci, która pochodzi z kilku źródeł biblijnych. W 
tych klasycznych przypowieściach, że Jezus głosił o opiekę nad ubogimi i bycia wiernym 
szafarzem. Najefektywniej ofiarnosci można się nauczyć przez przykład starszych i przez 
głęboki związek z Duchem Świętym. Pamiętam, tak wyraźnie, gdy byłem dzieckiem;  
ojciec wyjął kopertę i mówił nam, aby zrobić to samo. Wszystkie dzieci ze szkoły 
otrzymają małe niedzielne koperty na składkę. Tata położył ofiarę w kopercie, a następnie 
czekał na nas abysmy zrobili to samo. Zauważyłem, że nigdy nie powiedział nam, co 
umieścić w kopercie, ale czekał na masz dar.

Z czasem i pod czujnym okiem starzych nauczyłem się, że częścią mojej wiary jest ofiara 
którą składam podczas niedzielnej Mszy świętej. Przez przykład jaki dała mi rodzina 
oraz studiowanie Biblii, dowiedziałem się, że dajemy ofiarę aby pomóc Kościółowi aby 
rozwijał się, a nie dlatego, że jestesmy ludżmi bogatymi.  W rzeczywistości, moja rodzina 
była raczej skromna i ledwo kwalifikująca się do klasy średniej. Moje dochody nie mają 
nic wspólnego z ofiarą. Ważne jest to, aby zawsze dawać, a nie to czy jestem bogaty, czy 
biedny. Pamiętaj o Biblijnej przypowiesci- ofierze wdowy (Łk 21 ), która dała dar serca. 
Ta przypowiesć zawsze dotyka mojego serca i pobudza mnie do ofiary. 

Fr. Edward J. Cronin

Pot r ze by  Ko n k re t n e j  Pa r a f i iP r ze s ł a n i e  K s i ę d z a  K a rd y n a ł a  G e o rg e’ a

Szkoły katolickie Archidiecezji Chicago i nasze programy formowania wiary uzasadniają swoją rację bytu poprzez tych, na 
których życie wywarły wpływ. Tym żywym uzasadnieniem są ci wszyscy, którzy mieszkają w Chicago i w innych miejscach, w 
których żyją absolwenci naszych szkół i członkowie parafii. To oni są motywem, końcowym podsumowaniem zaprezentowanej 
poniżej analizy. 

Kościół istnieje, aby uświadamiać ludziom, że są istotami wolnymi. Nasze szkoły mają prawo, by nauczać o prawdzie a także o 
Bogu i nasze programy formacyjne pokazują ludziom, że u podstaw prawdziwej wolności człowieka nie leży samokontrola, ale 
osobiste oddanie się tym, którzy nas kochają. Nasze szkoły są środowiskiem, gdzie wszystkie dzieci są otoczone miłością Boga i 
dzięki temu mają możliwość nauki.

Szkoły katolickie oraz inne przedsięwzięcia archidiecezji na rzecz edukacji, nie podlegające 
kontroli rządu ani nie kierujące się partykularnymi interesami, potrzebują hojnego 
wsparcia i na nie zasługują. Hojność każdego kolejnego pokolenia pozwala istnieć i 
pracować naszym szkołom oraz parafiom. Ich dzieło w sposób oczywisty kształtuje życie 
uczniów i parafian, także tych, których dotyczy bezpośrednio, ale ponadto formuje 
społeczeństwo, które wszyscy tworzymy. W każdej dzielnicy i mieście, wśród różnych 
trudności i zagrożeń codziennej egzystencji a nawet życia samego te instytucje są znakiem 
obecności i znaczenia Chrystusa dla świata i jego zróżnicowanych społeczności.

Mam nadzieję i modlę się, by ta akcja, którą podjęliśmy, odniosła sukces. Mam nadzieję 
i modlę się, by w odpowiedzi na nasz apel wielu przyszło doświadczyć głębokiej radości 
niesienia pomocy innym, a szczególnie dzieciom, w nauce tej najważniejszej lekcji życia. 

Niech Bóg Was błogosławi.

Francis Kardynał George, OMI 
Arcybiskup Chicago
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