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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.
Nếếu đóng góp bằ
ằng chi phiếếu xin ghi trả
ả
cho Giáo xứ
ứ củ
ủa quý vịị và ghi “PFH” trên
chi phiếếu trong phầ
ần memo.
Xin đừ
ừng dùng chai này đểể cho em bé bú.
Xin chuyểển lạ
ại cho Giáo xứ
ứ đểể dùng lạ
ại
trong năm tớ
ới.
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