AUTOMATYCZNE DONACJE - CO TO JEST?
Przez Archidiecezję Toronto, Parafia Ducha Świętego uformowała tzw. „Automatyczne Donacje”, aby pomóc finansowo
wesprzeć Parafię przez Fundusz Budowy Kościoła tygodniowymi donacjami.
Podstawy planu, jeśli będziesz chciał z tego skorzystać:
1. Ty decydujesz wysokość donacji. Na przykład: jeśli przeznaczysz $15, $20, 30 czy $50 każdego tygodnia to pomnóż
to przez 52 tygodnie w roku i taka suma będzie zebrana przez cały rok, jak długo sobie życzysz,
jako donacja dla Parafii Ducha Świętego
2. Twoje miesięczne donacje będą wybierane 15-go każdego miesiąca wpłacone do Banku w Archidiecezji;
3. Archidiecezja dokona transferu pieniężnego na konto Parafii Ducha Świętego około 20 dnia każdego miesiąca. Koszt
tranzakcji pokrywa parafia ($0.35 za transfer).

CO MAM UCZYNIĆ ABY SIĘ WPISAĆ?
Przemyśl sumę miesięcznej donacji jaką chcesz przeznaczyć:
A: Budowę Kościoła
B: Tygodniowe Składki
1. Podpisz załączoną formę z „void” czek (zobacz na odwrocie)
2. Prześlij, lub wrzuć w kopercie na Mszy św. niedzielnej w czasie zbierania kolekty.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA AUTOMATYCZNĄ DONACJĘ?
Biuro „Stewardship and Development” Archidiecezji Toronto. Plan ten jest zastosowany w każdej Parafii. Rozliczenia
do podatku przygotowywane są przez nasze biuro.

FORMA UPOWAŻNIAJĄCA
Upoważniam PARAFIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO – Barrie, ON. NA MIESIĘCZNE
pobory z mojego konta jako MOJĄ/ NASZĄ DONACJĘ następująco:
1. Fundusz Budowy

$________

2. Niedzielna Kolekta

Suma MIESIĘCZNYCH DONACJI

$ _________
$_________

Imię, nazwisko_________________________________________ Numer koperty _________
Bank _____________Number banku ______ Transit_____ Numer konta______________________

Proszę dołączyć ‘void’ czek
Data: _______________________________
LUB
 Proszę unieważnić PAG donacje

Podpis _______________________________

Podpis__________________________Data__________

LUB
 Żądam zwrotu donacji nie zdeklarowanej (Recourse/ Reimbursement Statement)
___________________________________________________________________________________
(wyjaśnienie/powód kancelacji)
Dziękujemy za współpracę. Niech Bóg cię błogosławi!
Archidiecezjalne kolekty (ShareLife, Misje etc)
nie są włączone do P.A.G.

W każdym czasie nożesz zatrzymać PAG
Napisać list z 30 dniowym zawiadomieniem do PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO. Jeśli chcesz możesz użyć tą formę
aby skancelować.(więcej informacji odnośnie PAG www.cdnpay.ca
You have certain recourse rights if any debit does not comply with this agreement. For example, you have the right to
receive reimbursement for any debit that is not authorized or is not consistent with this PAG Agreement. To obtain
more information on your recourse rights, you may contact your financial institution or visit www.cdnpay.ca

