
  
 

 

 

 

Jak się zapisać? 

Wystarczy wypełnić załączony do 
ulotki formularz, dołączyć Void 
Czek, a następnie w zaklejonej  
kopercie wrzucić do koszyka z 

ofiarą niedzielną albo dostarczyć 
osobiście do biura parafialnego.   

 
 
 

Godziny urzędowania kancelarii: 

 
  Poniedziałki - biuro nieczynne 
  Wtorki - 8:00-12:00 i 13:00-16:00 
  Środy - 8:00 - 12:00 
  Czwartki - 8:00-12:00 i 13:00-16:00 
  Piątki -  8:00-12:00 i 13:00-16:00 

 
 
 

Jak można anulować płatność? 

 
Możesz anulować płatność  

w każdym momencie poprzez   
wypełnienie formy rezygnacyjnej  
z miesięcznym wyprzedzeniem.  

  PREPREPREPRE----AUTORYZOWANE AUTORYZOWANE AUTORYZOWANE AUTORYZOWANE     

SKŁADANIE OFIARSKŁADANIE OFIARSKŁADANIE OFIARSKŁADANIE OFIAR    

 

 

 

 

    

    

PARAFIA PARAFIA PARAFIA PARAFIA     

DUCHA ŚWIĘTEGODUCHA ŚWIĘTEGODUCHA ŚWIĘTEGODUCHA ŚWIĘTEGO    
Adres:  

342 Pritchard Avenue  

Winnipeg, Manitoba R2W 2J6 

E-mail: parish@holyghost.ca 

tel. 204-582-4157 

 

 

W jaki sposób  

pre-autoryzowane ofiary 

zastąpią obecne ? 

 

Twoja ofiara zostanie 
elektronicznie przeniesiona na 
konto parafii bezpośrednio z 

twojego konta.  
W dalszym ciągu, jeżeli chcesz 

możesz używać regularne 
kopertki wrzucając je puste do 

koszyka z dopiskiem PAD. 
 

 
 

 

 

 

„Pamiętaj, że w oczach Boga nic nie 

jest małe. Wszystko, co robisz rób z  

miłością” 

 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 



  
 

 

Obliczanie miesięcznej  

pre-autoryzowanej darowizny.  

 

Aby pomóc określić wysokość 

miesięcznej darowizny, pomnóż 

swoją ofertę tygodniową przez 52 

tygodnie w roku, a następnie 

podziel tę roczną składkę na 12 

miesięcy. 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się przykłady 

darowizn: 

$10/na tydzień ($520/na rok) $43 na miesiąc 

$20/na tydzień ($1014/na rok) $86 na miesiąc 

$40/na tydzień ($2080/na rok) $173 na miesiąc 

$50/na tydzień ($2600/ na rok) $216 na miesiąc 

$100/na tydzień ($5200/na rok)$433 na miesięc 

Co to jest pre-autoryzowane 

składanie ofiar? 

 
Dobro duchowe i materialne 

Parafii Ducha Świętego 
całkowicie zależy od hojności 

naszych parafian.  
Uprzednio autoryzowane 
składanie ofiar umożliwia 
regularne i transparentne 

przekazywanie parafii 
określonej kwoty z konta 

bankowego.  
Każdego 15 lub 30 dnia 

miesiąca, z twojego konta 
bankowego zostanie pobrana 
określona przez Ciebie kwota, 
która zostanie bezpośrednio 
przelana na konto parafialne.  
Za taką formę wsparcia parafii 
również otrzymasz income tax 

receipt. 
 

Archidiecezja Winnipeg 
wspiera i zachęca wiernych do 

pre-autoryzowanej formy 
składania ofiar.  

 

Dlaczego warto skorzystać z tej 

formy wsparcia? 

 

 

Korzyści dla ciebie: 

• Prosta i wygodna metoda 
przekazania ofiary na parafię.  

• Świadomość, że nadal 
wspierasz parafię, nawet gdy 
nie możesz osobiście przyjść 
do kościoła. 

 
 
 

Korzyści dla Parafii Ducha 
Świętego: 

 
• Regularne i stałe ofiary 

przekazane na rzecz parafii.  
• Redukcja formalności.  
• Możliwość efektywniejszego 

planowania programów 
duszpasterskich i inicjatyw 
parafialnych. 


