Witamy w Parafii Św. Jadwigi !
Parafialna Forma Rejestracyjna

Wieże Św. Jadwigi wyróżniają się na tle panoramy Chicago jako szczególne miejsce w tej części
miasta zwanej Bucktown. Od początków swojego istnienia, a więc od roku 1888, wspomagana
łaską Bożą, Parafia Świętej Jadwigi była i jest ostoją nadziei i życia duchowego służąc swoim
parafianom i przyjaciołom, nowym i dawnym, z okolic bliskich i dalekich.
Witamy i gratulujemy przyłączenia się do naszej rodziny parafialnej. Módlmy się wspólnie o to,
abyśmy my oraz przyszłe pokolenia wiernych mogli korzystać z obecności Św. Jadwigi i z Jej
ciągłej służby Bogu. Dziękujmy Jej za opiekę jaką otacza naszą wielonarodowościową
wspólnotę i nasze rodziny.
Parafia jest powierzona opiece Księży Zmartwychwstańców.

wooiicchh pprreeffeerreennccjjii::
myy oo zzaazznnaacczzeenniiee ssw
Oferujemy dwa rodzaje członkostwa. PPrroossiim

□

PPaarraaffiiaanniinn ‐ Osoba lub rodzina, która rejestruje się w Parafi i mieszka w granicach parafii lub
poza jej geograficznymi granicami. Parafianin regularnie uczestniczy we Mszach Św. i Świętach
Obowiązkowych, a także wspiera Parafię finansowo i uczestniczy w różnych zajęciach / programach
oferowanych przez Parafię.

□

AAffffiilliiaattee M
mbbeerr ((OOssoobbaa ZZaapprrzzyyjjźźnniioonnaa zz PPaarraaffiiąą)) ‐ Osoba lub rodzina, która rejestruje się w
Meem
Parafi, ale oficjanie może przynależeć do innej parafi. Affiliate Member ma życzenie regularnego
wspomagania Św. Jadwigi finansowo, przychodzi na Msze i uczestniczy w różnych zajęciach /
programach oferowanych przez Parafię.

CCzzyy jjeesstteeśś zzaaiinntteerreessoow
waannyy((aa))??

□
□
□
□
□
□
□
□

Pomocą w zajęciach nauki religii (CCD),
które odbywają się w niedzielę rano
Śpiewem w naszym Chórze Parafialnym
Pomocą w organizacji Festynów, itp.
Pomocą w Teatrze Parafialnym
Chcesz zostać Lektorem
Chcesz zostać Marszałkiem
Chcesz służyć do Mszy
Inne:________________________

CCzzyy cchhcceesszz oottrrzzyym
maaćć iinnffoorrm
maaccjjęę oo::

□ Klasach Formacji Chrześcijaskiej
□ Zgromadzeniu Zmartwychwstańców
□ Parafialnym
Programie Muzyczno-Artystycznym
Please complete the other side of this form
□ Teatrze Parafialnym
□ Parafialnej Grupie Sportowej (koszykówka
i siatkówka dla dzieci i młodzieży)

Prosimy o wypełnienie drugiej strony formy.
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P R OS I M Y

O W Y P E Ł N I E N I E DR U K IE M :

Dzisiejsza Data: __________________

□ Pan □ Panna □ Pani □ Pan i Pani □ Dr.
Stan Cywilny: □ Single
□ Zamężny □ Wdowiec □ W separacji / Rozwiedziony
□ Zaręczony
□
□)
(prosimy o zaznaczenie adresu gdzie para będzie mieszkała po ślubie: adres pana młodego

Nazwisko: _________________________________
Imię: ______________________________________
Adres: _____________________________________
__________________________________
Miasto, Stan, Kod: ___________________________
______________________________
Tel. Domowy: _______________________________
Tel. do Pracy: _______________________________
Tel. Komórkowy:_____________________________
E-Mail: ____________________________________
Profesja / Zawód: _____________________________
____________________________________________
Szczególne uzdolnienia jakimi chciałbyć się dzielić i
pomóc Św. Jadwidze? __________________________
____________________________________________
Twój rok urodzenia: ____________

panny młodej

Imię Współmałżonka: _______________________
Imiona i rok urodzenia dzieci:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Tel. do Pracy: ____________________________
Tel. Komórkowy: _________________________
E-Mail: _________________________________
Profesja / Zawód Współmałżonka: ____________
_________________________________________
Szczególne uzdolnienia jakimi współmałżonek
chciałbyć się dzielić i pomóc Św. Jadwidze?
_________________________________________
Rok urodzenia współmałżonka: ______________

Każdy parafianin powinien uczestniczyć w finansowej pomocy Parafii.
PPoonniiżżeejj pprroossiim
wiiddzzee::
w.. JJaaddzzw
mooccyy ŚŚw
myy oo zzaazznnaacczzeenniiee pprreeffeerroow
myy ppoom
waanneejj ffoorrm

□ TTYYGGOODDNNIIOOWWOO (zestaw kopertek na każdy tydzień) – otrzymasz kopertki kwartalnie pocztą
□ MMIIEESSIIĘĘCCZZNNIIEE (specjalny zestaw miesięcznych kopertek) – otrzymasz kopertki pocztą raz w roku
□ EELLEECCTTRROONNIICCFFUUNNDD TTRRAANNSSFFEERR (elektroniczny przelew donacji) ‐ możesz ustalić automatyczne
tygodniowe donacje, które będą płacone bezpośrednio z Twojego konta czekowego,
oszczędnościowego lub z karty kredytowej. Nasza parafia korzysta z programu
E-Giving.

M
Moożżeesszz zzaappiissaaćć ssiięę ddoo PPrrooggrraam
muu EE--G
Giivviinngg::
• Korzystając ze strony internetowej E-Giving: www.envelopeservice.com
• Dzwoniąc do Biura Parafialnego
Program E-Giving akceptuje główne karty kredytowe takie jak Visa, Master Card, Discover and
American Express. Zarządzanie Twoim kontem na E-Giving jest proste i bezpieczne.
Dziękujemy za zapisanie się do Parafii Św. Jadwigi!
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