
GIVING LEVELS 

In recognition of our beloved Holy Father, John Paul II, and as a tribute to his legacy, a statue will be erect-

ed in his memory.  The John Paul II Memorial Committee of St. Margaret’s Parish plans to erect the statue 

on the grounds of the church. 

After seeking proposals from over 20 different artists, we have commissioned Mr. Victor Szostalo, of St. 

Louis, to create this monument.  He has designed a unique stainless steel with color pigments statue, ap-

proximately 7 feet tall, depicting John Paul II in full vestments (picture on the reverse of this letter). 

We need your help to accomplish this great project and are offering you the opportunity of a lifetime.  You, 

your family and loved ones can be remembered as supporters of the Catholic heritage and loving leadership 

of a great pope for generations to come. 

You can contribute in two different ways.  First, we are offering a limited number of 4” x 8” memorial   

paving bricks that can be engraved with yours or your family name.  For a donation of $300 or more, your 

memorial brick will be placed permanently around the pedestal of the statue.   

There is a second way to contribute toward this beautiful memorial.  For a donation of $50 to $299 your 

name will be placed on a plaque.  Upon the project’s completion, the plaque will be displayed in                

St. Margaret of Scotland’s Church and will contain the names of all contributors, including the memorial 

brick donors. 

Please see the attached form below and provide the necessary information for your inscription.  Make 

checks payable to: “St. Margaret Church John Paul II Memorial Statue.”  They can be turned in to the 

St. Margaret Parish office.  All donations are tax deductible to the extent allowed by law. 

We welcome you to be a part of this historic event.  Together we can provide a lasting recognition of the 

contributions made by His Holiness, John Paul II, for all of humanity. 

            John Paul II Memorial Committee 

JOHN PAUL II MEMORIAL 

Donor Name 

Address 

$50-$299  
Donor’s name placed on 
plaque inside the church 

$300 + 
Paver & Donor’s name 
placed on plaque inside the 
church 

Please print your inscription exactly as you 
would like it to appear on the paver and 

return this portion of the letter. 
16 characters per line (incl. spaces) 

INSCRIPTION (for gifts over $300) 

City                                         State                      Zip 

Home Phone 

Daytime Phone 

John Paul II Memorial Committee 
St. Margaret of  Scotland Church 

3221 14th Ave W.  Seattle, WA  98119 
Phone: (206) 282-1804 



 

John Paul II Memorial Committee 
St. Margaret of  Scotland Church 

3221 14th Ave W.  Seattle, WA  98119 
Phone: (206) 282-1804 



OFIARA 

Pełni wdzięczności i uznania dla dziedzictwa, które pozostawił po sobie ukochany Ojciec Święty Jan 

Paweł II, pragniemy wznieść pomnik ku jego czci. Dlatego też Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II 

daje Państwu jedyną w swoim rodzaju możliwość upamiętnienia siebie lub swoich najbliższych dla 

przyszłych pokoleń jako tych, którzy wspierają katolickie wartości. 

 

Po przeanalizowaniu ofert ponad 20 artystów, powierzyliśmy wykonanie pomnika naszego Papieża, wy-

bitnemu rzeźbiarzowi z St. Louis, Wiktorowi Szostało. Oryginalny posąg ze stali nierdzewnej, pokrytej 

barwnikiem, wysokości ok. 7 stóp, przedstawiający Jana Pawła II w szatach pontyfikalnych stanie przed 

naszym kościołem (projekt na odwrotnej stronie). 

 

Aby dokonać tego wiekopomnego dzieła, dajemy Państwu możliwość umieszczenia dwóch linii tekstu 

na granitowej płytce chodnikowej o rozmiarach 4” x 8”. Liczba płytek jest ograniczona. Za dar w wyso-

kości co najmniej $300.00, Państwa płytka zostanie umieszczona na stałe przy piedestale pomnika. Roz-

mieszczenie płytek uzależnione będzie od daty złożonej ofiary. 

 

Oferujemy także alternatywną możliwość wsparcia dzieła budowy pomnika. Imiona i nazwiska osób, 

które zaofiarowały od $50.00 do $299 będą umieszczone na pamiątkowej tablicy wewnątrz kościoła po 

zakończeniu projektu. Tablica będzie zawierać imiona i nazwiska wszystkich ofiarodawców, także tych 

którzy ofiarowali granitową płytkę.  

 

Uprzejmie prosimy o podanie wymaganych informacji na załączonym formularzu. Czeki prosimy wy-

stawiać na „John Paul Memorial Fund.”  Wszystkie ofiary na rzecz pomnika dają możliwość uzyska-

nia ulgi podatkowej w zakresie przewidzianym przez prawo. 

 

Zapraszamy do wsparcia tego historycznego dzieła wdzięczności za wkład Jego Świątobliwości Jana 

Pawła II do historii całej ludzkości. 

 

         Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II  

POMNIK JANA PAWLA II 

Imie I nazwisko ofiarodawcy 

Ulica 

Komitet Budowy Pomnika Jana Pawla II 
Parafia Sw. Malgorzaty Krolowej Szkocji 

3221 14th Ave W.  Seattle, WA  98119 
Phone: (206) 282-1804 

$50-$299  

Imię i Nazwisko 

ofiarodawcy na tablicy 

pamiątkowej w kościele 

$300 + 

Płytka i Imię i Nazwisko 

ofiarodawcy na tablicy 

pamiątkowej w kościele  

Prosimy o napisanie dokładnego tekstu, jakiego 

życzą sobie Państwo na płytce i dostarczenie 

dolnego odcinka tego listu do biura parafii. 

Max. 16 znaków w linii (wliczając odstępy)  

TEKST (co najmniej $300) 

Miasto                                    Stan                          Zip 

Telefon domowy 

Telefon do pracy 



 

Komitet Budowy Pomnika Jana Pawla II 
Parafia Sw. Malgorzaty Krolowej Szkocji 

3221 14th Ave W.  Seattle, WA  98119 
Phone: (206) 282-1804 


