PROJECT NAME / PROJECT:
Remembering and honoring His Holiness John Paul II by naming a place in Bridgeport (street, plaza, public
park, crossroad) after Him.
Uczczenie pamięci o Janie Pawle II poprzez nadanie miejscu (ulicy, skwerowi, parkowi, skrzyżowaniu)
imienia Św. Jana Pawła w Bridgeport, CT
KONTAKT / CONTACT INFO:
Izabela PardoMałecka (tel: 203. 554.1163, email: ipardomalecka@gmail.com)
Tomasz Moczerniuk (tel: 201.878.7990, email: papatomski@gmail.com)
DLACZEGO?
Za życia nasz papież Jan Paweł II był wzorem do naśladowania, charyzmatycznym przywódcą pełnym
pokory, ciepła i miłości. Po śmierci Jego dzieło jest kontynuowane za pośrednictwem Jego obcowania z
nami, cudów i wysłuchanych modlitw.
Za niecałe pół roku będziemy mieli kolejnego polskiego Świętego. Naszego człowieka nie tylko w Niebie,
ale i w najbliższym otoczeniu Pana Boga. Kogoś, komu będziemy mogli zaufać jeszcze bardziej i
zawierzyć wszystkie nasze problemy bez wyjątku.
Dla uczczenia tego wielkiego wydarzenia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Bridgeport, CT, której
wspaniałym patronem jest Jan Paweł II wychodzi do całej Polonii z inicjatywą włączenia się w projekt
nadania miejscu w Bridgeport imienia Świętego już Jana Pawła II.
CO NALEŻY ZROBIĆ?
Aby nasz projekt mógł doczekać się realizacji musimy już teraz podjąć pewne kroki. W pierwszym rzędzie
musimy zebrać odpowiednią ilość podpisów pod wnioskiem, który zostanie jeszcze w tym roku przedłożony
lokalnym władzom miasta Bridgeport. Pierwotnym celem jest 300 sygnatur, które możemy zbierać nie tylko
wśród Polaków i nie tylko wśród mieszkańców Bridgeport. Ważne jest, abyśmy uwierzyli w powodzenie
projektu i wyszli z nim do naszych amerykańskich przyjaciół oraz innych nacji i pokazali jak zintegrowane
potrafi być nasze środowisko. Proponujemy, aby każda organizacja zebrała jak największą ilość podpisów
do dnia 15 Grudnia 2013. Po tym okresie petycje będą zebrane, podpisy oficjalnie zliczone, a następnie
delegacja z komitetu organizacyjnego wybierze się z wizytacją do członków lokalnych władz. Im więcej
będzie podpisów, tym większe będą szanse na to, że burmistrz i czołowi urzędnicy nie zlekceważą
naszego projektu. W jedności siła, dlatego prosimy zjednoczmy się w tym szczytnym celu!
O wsparcie prosimy wszystkie polonijne organizacje bez wyjątku. Każdemu polskiemu chrześcijaninowi
powinno zależeć na pielęgnowaniu pamięci o Janie Pawle II, który był naszą najlepszą wizytówką. Nam,
imigrantom, którzy tworzą ten kraj, też coś się od Ameryki należy. My musimy się tylko o to umiejętnie
upomnieć  z pokorą i szacunkiem, ale i z wiarą, miłością i nadzieją  tak jak nauczył nas Ojciec Święty.
Z poważaniem
Parafia Św. Michała Archanioła w Bridgeport
Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. bł. Jana Pawła II w Bridgeport
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