
 

 

  

Our Lady of Czestochowa 
Worcester, MA 

40% wszystkich pieniędzy 

zebranych w naszej parafii 

pozostanie do naszej dyspozycji, 

aby wspierać nasze własne 

projekty parafialne. 

 

60% zostanie przeznaczone na 

wspieranie celów Diecezjalnych 

kampanii Legacy of Hope. 

 

Mamy nadzieję, że w ciągu 

najbliższych czterech lat uda nam się 

osiągnąć nasz cel z pomocą naszych 

parafian. 

Z nadzieją i radością patrzymy w przyszłość,  

czekając na realizację naszych projektów. 

 

Wasza modlitwa i otwarte serca sprawią, że z 

pomocą kampanii Legacy of Hope 

urzeczywistnimy te plany. 

 

Biorąc udział w kampanii, pamiętaj: 

Zadeklarowane ofiary mogą być wpłacane w 

okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, 

rocznych lub jednorazowo. 

 

Zobowiązania dokonania wpłaty nie są prawnie 

wiążące, liczymy raczej na dobrą wolę 

ofiarodawców. 

 

Ofiary można odliczyć od podatku. 

 

 

RAZEM MOŻEMY  

WIĘCEJ !  

Przyszłość zaczyna 

się dzisiaj, nie jutro! 

 Św. Jan Paweł II  

Nas z  C e l :  $376 , 8 17  

D o  n a s z e j  d y s p o z y c j i :  

$ 1 5 0 , 7 2 7  



 

 

 

Nasza Misja 
 

Jesteśmy po to, aby formować 

uczniów, którzy z radością żyją misją 

Jezusa Chrystusa. 

 

Staramy się to czynić przez: 

• ewangelizację 

• liturgię 

• służbę 

• pielęgnowanie polskich tradycji 

• edukację i religijne wychowanie 

 

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej Naszym Domem! 

Winda 

Winda odegra ważną rolę w zapewnieniu każdemu, zwłaszcza osobom starszym lub 

niepełnosprawnych dostępu do kafeterii. 

Ewangelizacja 

Ewangelizacja jest istotą naszej misji, aby dzielić się naszą wiarą i dawać świadectwo. 

Część funduszy z kampanii zostanie wykorzystana na  kursy ewangelizacyjne oraz programy dla 

dzieci i młodzieży. 

Modernizacja kuchni 

Kuchnia na dole kościoła jest nieco przestarzała i wymaga kilku ulepszeń, które uczynią ją 

bezpieczniejszą, łatwiejszą w użyciu i bardziej energooszczędną. 

Proboszcz 

Ks. Ryszard Polek 

Liderzy Kampanii 
Ks. Tomasz Góra, wikariusz 

Krzysztof Skowroński, John Kraska  
Agnieszka Serafin, Alicja Borys,  

Gabi DeLo,  Agata Hannoush, 
 Gina Koss-Stephany, Mary Anne Matys, 

Joan Norman   
 

Na co przeznaczymy zebrane fundusze z kampanii Legacy of Hope? 

Łazienki na poziomie kościoła 

Część zebranych pieniędzy będzie przeznaczona na nową łazienkę na głównym poziomie 

kościoła, która będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Sale lekcyjne dla CCD 

Ponieważ Szkoła St. Mary’s została zamknięta, planujemy adaptację pomieszczeń pod kościołem  

dla potrzeb Programu Edukacji Religijnej (CCD), aby stworzyć przyjazną i bezpieczną przestrzeń 

dla dzieci i młodzieży naszej parafii. 


