
“Pennies from Heaven” and 
the Respect Life Ministry appreciate your  
generous support! 
  
Your gifts go directly to benefit Pregnancy 
Centers and Women’s Shelters that help  
women choose LIFE for their babies. 
  
We accept donations of cash, coins and 
checks. 
  
Please make checks payable to your  
Parish. Write “PFH” on the memo line. 
 
Do not use this bottle for feeding.      
Please return it to your parish so it 
may be used again next year. 
 
Thank You 
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“Pennies from Heaven” y el 
Ministerio de Respeto a la Vida aprecian su 
generosa ayuda. 
 
Sus regalos benefician directamente a Centros 
para embarazos y Refugios para Mujeres  
donde las ayudan a escoger la VIDA para sus 
bebes. 
 
Aceptamos donaciones en efectivo, monedas y 
cheques. 
 
Por favor haga sus cheques pagaderos a  
su parroquia. Escriba “PFH” en la línea  
que dice “memo”. 
 
No use estas botellas para los bebes. Por  
favor devuélvala a su parroquia  
para usarla el año que viene. 

 
Gracias 

_______ 
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“Chươươươương trình “Đồồồồng Tiềềềền 
Nhân Nghĩa” (Pennies from Heaven) và Văn 

Phòng Mục Vụ Tôn Trọng Sự Sống (Respect 
Life) rất cám ơn sự ủng hộ và nâng đỡ cúa quý 
vị! 
Những đóng góp của quý vị sẽ trực tiếp giúp 
cho các trung tâm Phụ nữ Mang thai và các 
trung tâm giúp đỡ thiếu nữ và phụ nữ bảo tồn 
dự sống cho các thai nhi của họ.  
Chúng tôi nhận mọi đóng góp bằng tiền mặt 
hoặc chi phiếu.  
Nếếếếu đóng góp bằằằằng chi phiếếếếu xin ghi trảảảả 
cho Giáo xứứứứ củủủủa quý vịịịị và ghi “PFH” trên 
chi phiếếếếu trong phầầầần memo.  
Xin đừừừừng dùng chai này đểểểể cho em bé bú. 
Xin chuyểểểển lạạạại cho Giáo xứứứứ đểểểể dùng lạạạại 
trong năm tớớớới.  
 
Xin cám ơơơơn 
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