
P  G  I  F  

□ÊÊYes,ÊIÊamÊinterestedÊinÊincludingÊaÊgi ÊtoÊ
St.ÊTeresaÊofÊCalcu aÊParishÊinÊmyÊWill. 

□ÊÊIÊhaveÊalreadyÊsetÊthisÊup.ÊIÊwouldÊlikeÊaÊ
CommitmentÊFormÊtoÊformalizeÊmyÊgi . 

□ÊÊIÊwouldÊlikeÊmoreÊinforma on,ÊorÊIÊwouldÊ
likeÊtoÊspeakÊwithÊsomeoneÊaboutÊ
specifyingÊaÊgi ÊinÊmyÊWill. 

 

____________________________________ 

Name 

____________________________________ 

Address 

____________________________________ 

City/State/Zip 

 

IÊwouldÊlikeÊtoÊbeÊcontactedÊby: 

□ÊÊMail—justÊsendÊmeÊtheÊinforma on 

□ÊÊPhone—ÊmyÊnumberÊisÊbelowÊ
____________________________________ 

□ÊÊEmail—myÊemailÊaddressÊisÊbelow 

Ê
____________________________________ 

CompletedÊformsÊmayÊbeÊdroppedÊoffÊatÊtheÊ 
ParishÊOfficeÊorÊincludedÊwithÊtheÊ 

offertoryÊatÊMass.ÊÊ 
Thank you for considering a planned gi ! 
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www.s eresaofcalcu a.org 
office@s eresaofcalcu a.org 

(262)Ê966-2191 
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F  D  A  

WhenÊweÊ thinkÊ aboutÊ
ourÊ ownÊ passing,Ê itÊ
canÊ conjureÊ upÊ someÊ
veryÊ basicÊ emo ons.Ê
HopefullyÊoneÊofÊthemÊ
isÊ confidenceÊ inÊ theÊ
RisenÊ LordÊ andÊ HisÊ
PromiseÊtoÊeachÊofÊus!Ê 

 
WhetherÊyouÊareÊ35ÊorÊ85,ÊhavingÊaÊplanÊinÊ
placeÊ forÊ theÊ inevitableÊ isÊ actuallyÊ
reassuring.Ê PlanÊ forÊ yourÊ funeralÊMassÊbyÊ
selec ngÊ theÊmusicÊ andÊ readings,Ê andÊ letÊ
yourÊ familyÊ knowÊ ofÊ yourÊ wishes.Ê Ê InÊ
addi on,Ê thinkÊ aboutÊ crea ngÊ aÊ WillÊ soÊ
thatÊ yourÊ familyÊ knowsÊ ofÊ yourÊ estateÊ
wishes. 

 
AsÊ youÊ setÊ upÊ yourÊ Will,Ê IÊ askÊ youÊ toÊ
prayerfullyÊ considerÊ aÊ plannedÊ gi Ê toÊ St.Ê
TeresaÊ ofÊ Calcu aÊ Parish.Ê SuchÊ aÊ gi Ê
expressesÊ yourÊ direc veÊ forÊ aÊ futureÊ gi Ê
fromÊ yourÊ estate.Ê ItÊ wouldÊ alsoÊ confirmÊ
theÊlegacyÊofÊyourÊfaith.Ê 

 
LetÊ usÊmakeÊ sureÊ thatÊ ourÊ parishÊmissionÊ
con nuesÊandÊthatÊourÊlegacyÊofÊfaithÊlivesÊ
onÊ longÊ a erÊ us.Ê Ê ThankÊ youÊ forÊ yourÊ
ongoingÊsupportÊofÊourÊparish. 



Leavin  Legacy 

AtÊ aÊ pivotalÊ pointÊ inÊ theÊ historyÊ ofÊ St.Ê
ClareÊ (St.Ê TeresaÊ ofÊ Calcu aÊ Parish),Ê Fr.Ê
LouisÊZirbesÊwasÊassignedÊtoÊthisÊareaÊtoÊ
buildÊaÊCatholicÊchurchÊandÊcommunity.Ê
HeÊputÊhisÊ handÊ toÊ theÊ shovelÊ (andÊ keyÊ
toÊ theÊ tractor,Ê dependingÊ onÊ theÊ task),Ê
displayingÊ hisÊ faithÊ inÊ ourÊ futureÊ parishÊ
throughÊ hardÊ work,Ê perseveranceÊ andÊ
commitment.ÊWeÊwereÊblessedÊ toÊhaveÊ
hadÊ himÊ asÊ ourÊ spiritualÊ leaderÊ forÊ 48Ê
years.Ê 
 
Also,Ê thinkÊaboutÊ theÊearlyÊ IrishÊ se lersÊ
whoÊ movedÊ hereÊ fromÊ MilwaukeeÊ andÊÊ
helpedÊ createÊ aÊ parishÊ inÊ MonchesÊ
beforeÊ evenÊ theÊ ArchdioceseÊ inÊ
MilwaukeeÊwasÊestablished.ÊÊ 
 
WeÊ askÊ youÊ toÊ considerÊ theÊ legacyÊ le Ê
byÊ Fr.Ê ZirbesÊ andÊ thoseÊ earlyÊ
parishionersÊinÊMonchesÊwhenÊyouÊprayÊ
aboutÊ aÊ poten alÊ plannedÊ gi Ê toÊ yourÊ
parish. 
 
AÊ plannedÊ gi ,Ê outlinedÊ inÊ aÊ Will,Ê isÊ aÊ
wayÊ toÊ reflectÊ yourÊ ownÊ loveÊ forÊ yourÊ
parish,Ê andÊ yourÊ willingnessÊ toÊ supportÊ
ourÊ workÊ intoÊ theÊ future.Ê ItÊ alsoÊ
recognizesÊ theÊ impactÊ St.Ê TeresaÊ ofÊ
Calcu aÊ ParishÊ hasÊ hadÊ onÊ yourÊ lifeÊ byÊ
dona ngÊaÊgi ÊgivenÊa erÊyourÊpassing.Ê 

Mos Popula  

Givin Options 

 
B Ê Ê ÊW  
ThisÊisÊtheÊmostÊfrequently-usedÊmethod.ÊÊ
ItÊ isÊ likelyÊ toÊ beÊ indicatedÊ asÊ aÊ statedÊ
amount,Ê aÊpercentageÊofÊ yourÊ estate,Ê orÊ
asÊaÊremainderÊgi Ê(whateverÊremainsÊ inÊ
theÊ estateÊ a erÊ debts,Ê taxesÊ andÊ
bequests). 
 
L ÊI  
TheÊparishÊcanÊbeÊgivenÊfullÊfaceÊvalueÊofÊ
aÊpolicyÊuponÊtheÊpassingÊofÊtheÊdonor. 
 

  
“Yes,ÊyouÊmustÊliveÊlifeÊbeau-
fullyÊandÊnotÊallowÊtheÊspiritÊ

ofÊtheÊworldÊthatÊmakesÊgodsÊ
outÊofÊpower,Êriches,ÊandÊ
pleasureÊmakeÊyouÊforgetÊ
thatÊyouÊhaveÊbeenÊcreatedÊ
forÊgreaterÊthings—toÊloveÊ

andÊtoÊbeÊloved.” 

-St.ÊTeresaÊofÊCalcu a 

P  G  I  F  

(S  R ) 

CompletedÊformsÊmayÊbeÊdroppedÊ 
offÊatÊtheÊParishÊOfficeÊorÊincludedÊ 

withÊtheÊoffertoryÊatÊMass.ÊÊ 
 

 

 

 

 

 

Thank you for considering a planned gi !  
 

 

 

 

F    

PleaseÊcontactÊDeannaÊCourtney,ÊDirectorÊ
ofÊFinanceÊ&ÊAdministra veÊServices,ÊinÊ
theÊparishÊofficeÊatÊ262-966-2191ÊorÊemail 
Deanna.courtney@s eresaofcalcu a.org 

 

PleaseÊnote:ÊÊParishÊstaffÊareÊnotÊableÊtoÊ
offerÊfinancialÊadviceÊregardingÊtheÊbestÊ
plannedÊgi ÊforÊyourÊsitua on. 

WereÊ youÊ marriedÊ here,Ê orÊ hadÊ yourÊ
childrenÊBap zedÊatÊthisÊparish?ÊAreÊmanyÊ
ofÊ yourÊ friendsÊ alsoÊ parishioners?Ê WereÊ
youÊ par cularlyÊ movedÊ byÊ aÊ HomilyÊ orÊ
ChristmasÊ MassÊ orÊ smallÊ groupÊ
experience?Ê ThenÊ youÊ knowÊ howÊ yourÊ
parishÊ hasÊ impactedÊ yourÊ life,Ê bothÊ nowÊ
andÊ eternally.Ê Ê AsÊ youÊ considerÊ theÊ
possibilityÊ ofÊ aÊ plannedÊgi Ê toÊ theÊparish,Ê
thereÊareÊaÊfewÊthingsÊtoÊkeepÊinÊmind: 
 
· BecauseÊ parishÊ staffÊ areÊ notÊ ableÊ toÊ

offerÊ financialÊ adviceÊ regardingÊ theÊ
bestÊplannedÊgi ÊforÊyourÊsitua on,ÊweÊ
encourageÊ youÊ toÊ speakÊ withÊ yourÊ
financialÊ plannerÊ orÊ customerÊ serviceÊ
bankingÊrepresenta ve.ÊÊ 

 
· TheÊeasiestÊwayÊforÊtheÊparishÊtoÊu lizeÊ

yourÊ generosityÊ isÊ forÊ youÊ toÊ indicateÊ
yourÊ gi Ê asÊ “Unrestricted.”Ê ÊOfÊ courseÊ
ifÊ youÊ areÊ interestedÊ inÊ aÊ specificÊ
ministry,ÊweÊwillÊhonorÊthat. 

 
· BeÊ veryÊ inten onalÊ aboutÊ namingÊ St.Ê

TeresaÊ ofÊ Calcu aÊ ParishÊ asÊ aÊ
beneficiary.Ê PleaseÊ reviseÊ yourÊ WillÊ ifÊ
youÊ namedÊ St.Ê ClareÊ orÊ St.Ê JohnÊ theÊ
Bap stÊasÊrecipients,ÊasÊtheyÊlegallyÊnoÊ
longerÊexist.Ê 

 
PleaseÊ knowÊ anyÊ amountÊ isÊ appreciated,Ê
andÊ willÊ beÊ usedÊ toÊ supportÊ theÊ ongoingÊ
missionÊofÊSt.ÊTeresaÊofÊCalcu aÊParish. 


