
2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________

2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________

2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________

2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________

2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________

2020 SAINT NICHOLAS CONFIDENTIAL STEWARDSHIP COMMITMENT 

This gift amount allows Saint Nicholas to meets its 2020 budget obligations

Signature ___________________________________________



EMΠIΣTEΥTIKO ΔEΛTIO ΠΡOΣΦOΡAΣ EΛΛHNOΡΘOΔOΞOΥ EKKΛHΣIAΣ AΓ. NIKOΛAOΥ 2020 

Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. (2 Κορ. 9:7) 
Με ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες του Θεού δίδομε την ακόλουθη ετήσια προσφορά προς την διακονία της εκκλησίας: 

         Ετησίως - ΄Αλλο  $ _______  $2,400        $2,100        $1,500        $800         $500 * 
       Μηνιαίος - ΄Αλλο  $ _______  $200          $175           $125            $67          $42 * 
Εβδομαδιαίως -΄Αλλο  $ _______  $46            $40             $29              $15           $10 * 

* Η προσφορά αυτή επιτρέπει την ενoρία του Αγ. Νικολάου να καλύψει τον προϋπολογισμό του 2020

Επώνυμο_________________________ Όνομα____________________________ Σύζυγος______________________ 
Διεύθυνση _______________________________________________________Αριθμός Συνεισφοράς______________ 
E-mail ____________________________ Τηλ.________________________Κινητό Τηλ.________________________ 
Τέκνα, Όνομα και Ηλικία: 1ον _______________ / ____ 2ον________________ / ____ 3ον ________________ / ____

    Θα ήθελα η προσφορά μου να χρεωθεί στην πιστωτική μου κάρτα (Visa / MasterCard).   
    Card Number ________________________________________ Exp. Date ____/____ Security Code (3-digit) _______

Signature ___________________________________________
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