Polish Translation
Rola parafii Najświętszego Serca podczas COVID-19:
Miasto Monroe, pod nadzorem Tony'ego Cardone, zaoferowało
nam 6 Wybierz autobusy i kierowców, aby pomóc dostarczyć
jedzenie do 70 rodzin. Są to rodziny, które obecnie obsługujemy
w naszej Spiżarni Żywności. Poprosiliśmy o pomoc w
uzyskaniu masek dla naszych wolontariuszy. Journey Church i
Pan Dominick Pascullo pomogli nam w opracowaniu list
dystrybucyjnych dla kierowców, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni.
Kuchnia naszego Ojca jest zamknięta do siedzenia. Jest czynny
na wynos w środowe wieczory między 4:30 a 5:15, a my nadal
będziemy dostarczać posiłki tym, którzy wcześniej znajdowali
się na naszej liście na wynos. Składa się z jednego gorącego
pożywnego posiłku.
Nasza mobilna spiżarnia żywności nadal dostarcza zapasy
żywności na 3-7 dni do tych, którzy są obecnie w
harmonogramie w każdy poniedziałek i piątek.
Nasza spiżarnia żywności jest teraz zamknięta dla klientów. W
każdą środę będziemy dostarczać Żywność wszystkim, dla
których mamy adresy. Wybierz autobus, a wolontariusz rozda w
tym tygodniu 3-7-dniowy zapas żywności dla ponad 70 rodzin.
Dodamy nowe rodziny co tydzień, gdy zajdzie taka potrzeba.
Jeśli nie ma Cię na liście, uwzględnimy Cię w naszej dostawie z
1 kwietnia i przyszłych dostaw w środy. Napisz na adres
parishoutreach@sacredheartchurch.org i podaj swoje imię i
nazwisko, numer telefonu i adres.
Darowizny można przekazywać na kilka sposobów:

Aby przekazać darowiznę online na rzecz parafii Najświętszego
Serca:
Wejdź na sacredheartchurch.org i kliknij „Outreach”
Kliknij „Przekaż darowiznę pieniężną”
Wybierz dokonaj jednorazowej / cyklicznej darowizny
Wprowadź ilość.
Aby napisać czek:
Dokonaj czeku na „Parafia Najświętszego Serca”
Poczta do parafii Najświętszego Serca
26 Still Rd, Monroe, NY 10950
Aby dodać pieniądze do naszego konta spiżarni żywności w
banku żywności w dolinie Hudson:
a. Idź do foodbankofhudsonvalley.org (zauważ, że nie ma
„the”)
b. Kliknij przycisk Darowizna / wolontariusz
Kliknij Przekaż darowiznę
Kliknij kwotę, aby przekazać darowiznę
Kliknij częstotliwość darowizn
Przyjęcie programu Szczegóły
Kuchnia Spiżarni Naszego Ojca # 2556F
Chcielibyśmy wyrazić naszą szczerą wdzięczność wszystkim
tym, którzy pomagają nam pomagać innym. Bóg pomnaża to, co
musimy dać, dzięki waszej hojności.
Niech nasz Pan nadal nas czuwa i utrzymuje nas dobrze.

