
NAZWISKO_____________________________________________________   
 

IMIĘ_______________________________ WSPÓŁMAŁŻONEK_______________________________ 
 

ADRES  ____________________________________________________________________________      DATA REJESTRACJI _____/_____/_____     
 

MIASTO / STAN _________________________________________________ ZIP__________________    
 

TELEFON (            ) _____________________________   E-MAIL___________________________________________________                   
 

STATUS MAŁŻEŃSKI:  MAŁŻEŃSTWO:  KOŚCIELNE           CYWILNE         KAWALER/PANNA        ROZWIEDZIONY/A       

                                                                              W SEPARACJI       WDOWIEC/WDOWA       
        

 Zdaję sobie sprawę, że najlepszym sposobem popierania parafii jest regularne uczestnictwo i używanie kopert. 
 

 

Proszę podpisać: _________________________________________          koperty  _______       ofiary drogą elektroniczną  ______+ koperty_______ 

                                                                                                                                          (proszę zaznaczyć jeden wybór–informacja na odwrocie) 

 GŁOWA RODZINY WSPÓŁMAŁŻONEK DZIECKO DZIECKO DZIECKO DZIECKO INNI 

IMIĘ        

NAZWISKO        

PŁEĆ          

WYZNANIE        

DATA URODZEN-
IA 

       

DATA ŚLUBU        

JĘZYK UŻYWANY 
W DOMU 

       

ZAWÓD        

KOMÓRKA        

SZKOŁA/KLASA        

OCHRZCZONY/A        

BIERZMOWANY/A        

POMOC/TALENTY        

SPECJALNE   
POTRZEBY 

       

ZAPIS DO PARAFII ŚWIĘTEGO TOMASZA BECKETA  Office Use Only: 
Picture # ___________ 
 
Parish# _________________ 



ELEKTRONICZNE WPŁATY WSPARCIA PARAFIALNEGO 
 

 

Instrukcja rejestracji dla nowego użytkownika: 
1.Wejdź na stronę : www.givecentral.org 
2. Kliknij na link “New Users Register Here” 
    Lub przejdź do: www.stthomasbecketmp.org 
    Kliknij na przycisk "DONATE", a następnie na "START GIVING" 
3. Odszukaj parafie św Thomas Becket wprowadzając do pola poszukiwań  jedno z n/w wyrażeń:  
     “St Thomas Becket Parish”, kod pocztowy: 60056;  lub nasz adres 
4. Utwórz swój profil osobowy oraz wskaż metodę płatności (kartą kredytową lub przelewem z konta bankowego) 
 
Obopólne korzyści wynikajace z elektronicznego przekazywania ofiar: 
• Natychmiastowe tworzenie się rejestru i raportów złożonych dotacji  
• Elektroniczne potwierdzenie dotacji 
• Kontynuacja wsparcia dla parafii (nawet w okresach wakacyjnych nieobecności na niedzielnej Mszy)  
• Możliwość logowania wszędzie gdzie istnieje dostęp do internetu  

Parafianie mają wybór w jaki sposób pragną składać swoje ofiary na parafię. 
 
1—kopertki są wysyłane przez naszą drukarnie co drugi miesiąc. 
 
2—można zarejestrować się na elektroniczne ofiary przez internet za pośrednictwem bezpiecznego programu         
      GiveCentral—szczegóły poniżej—nie wysyłamy wtedy kopert do domu      LUB 
 
3—można wybrać opcje datków drogą elektroniczną plus koperty.  
      Koperty mają kolumnę “I’VE GIVEN ONLINE”- zaznaczamy tą i wrzucamy pustą do koszyka podczas  
      niedzielnej kolekty. 

JESTEŚMY ZAINTERESOWANI / MOŻEMY SŁUŻYĆ: 
 
MINISTRANT_______________  SZAFARZ EUCHARYSTII_______________   LEKTOR______________   

MARSZAŁEK_______________  CHÓR_______________              KATECHETA_________________  

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI______________  POCZĘSTUNKI ________________ 

http://www.givecentral.org
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