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Drogi Parafianie,
W obliczu niesamowitych wyzwań związanych z COVID-19 wybraliśmy wiarę zamiast strachu i
zmobilizowaliśmy nasze wysiłki, aby przezwyciężyć trudności techniczne, sprawować Mszę św. przez internet,
pocieszać pogrążonych w żałobie, wspomagać potrzebujących i zachęcać do korzystania z programów
parafialnych dostępnych w internecie. Globalna pandemia sprawdziła naszą wiarę i bezinteresowność.
W związku z zaistniałą sytuacją musimy zadać sobie kilka pytań. W jaki sposób, my katolicy, utrzymujemy
więzi z innymi ludzmi, przestrzegając zasad dystansu społecznego? Jak nasza parafia jest prowadzona? Jak
odpowiada ona na rosnące potrzeby duszpasterskie, dorosłych i młodzieży? Jak zdobywa fundusze na
wynagrodzenie dla pracowników i utrzymanie wielu budynków należących do parafii, mając tylko wpływy
pochodzące ze składek parafialnych w postaci gotówki i „kopert”?
Wszyscy parafianie są odpowiedzialni za utrzymanie naszej parafii w dobrej kondycji materialnej i duchowej.
Dlatego ja, jako proboszcz The Transfiguration-St.Stanislaus Kostka Parish w Maspeth, proszę was, abyście
wszyscy wzięli udział w Parish Stewardship Program.
Jeśli nie możesz przyjść osobiście do kościoła na Mszę świętą to zapraszamy na stronę internetową parafii:
www.transtans.org lub Facebook : The Parish of Transfiguration- St. Stanislaus Kostka



Parish gdzie znajdują się wszystkie potrzebne informacje.
Nasza parafia potrzebuje twojego wsparcia finansowego. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
parafii potrzeba $12 846 tygodniowo. Obecna składka wynosi około $2 561 tygodniowo. Odnotowano
70%-owy spadek w ciągu czterech miesięcy trwania COVID-19.

Zaistniała sytuacja finansowa zmusza nas do bardzo ostrożnego dysponowania pieniędzmi, aby zapewnić
potrzeby duszpasterskie naszych 500 parafian.
Proszę Was, Drodzy Parafianie o pomoc w pokryciu wydatków i obniżeniu kosztów, zapewniając trwałe zródło
dochodu poprzez wpłaty elektroniczne klikając przycisk „PARISH GIVING” na stronie internetowej naszej
parafii : www.transtans.org lub wysłanie wiadomość o kwocie, którą chcesz przekazać, na numer (929)2276622. Jeśli pozwalają Twoje osobiste finanse, rozważ zwiększenie dotychczasowej składki o $5, $7, $10 lub
więcej. Jeżeli nie możesz dokonać wpłaty drogą elektroniczną, prosimy nadal korzystać z kopert do tego
przeznaczonych.
Aby mój apel do Was, Drodzy Parafianie, zakończył się sukcesem proszę Was o wypełnienie załączonego
formularza z pytaniami i wysłanie go do Biura Parafialnego lub wypełnienie formularza na stronie
www.cfbq.org/psp.
Podzieliłem się z Wami tymi bardzo delikatnymi i bolesnymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania naszej
parafii w nadziei, że razem znajdziemy wyjście z zaistniałej sytuacji.
Niech Dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi.
Oddany w Chrystusie

Ksiądz Prałat Joseph P. Calise
Mission Statement: Grateful for God’s Blessings, the Mission of the Parish of Transfiguration-St.
Stanislaus Kostka is to pass on the message of God’s love for each and all within its diverse community.
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THE PARISH OF TRANSFIGURATION-ST. STANISLAUS KOSTKA

Mission Statement: Grateful for God’s Blessings, the Mission of the Parish of Transfiguration-St.
Stanislaus Kostka is to pass on the message of God’s love for each and all within its diverse community.

