Kedves Testvérünk!
Megköszönjük, hogy egyházi hozzájárulásával eddig is részt vett, részt vesz a plébánia anyagi
szükségleteinek fedezésében. Isten fizesse meg!
A hozzájárulás önkéntes adomány, de keresztény kötelesség is. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a hozzájárulás mértékére nézve irányelvként a család nettó összjövedelmének egy százalékát
(1%!) jelöli meg, természetesen a kereső családtagokat is számítva. (Ez nem az az 1%, amelyről a személyi
jövedelemadó bevallásakor nyilatkozik valaki, az központi célokat szolgál, abból a plébánia nem részesül!)
A befizetéshez küldünk csekket, amelyet, vagy a postán, vagy bármelyik OTP fiókban feladhat.
Egyházi hozzájárulását személyesen is befizetheti a plébánián iroda időben, vagy szentmisék után a
sekrestyében, ill., a kápolnában. További lehetőség a közvetlen banki átutalás is, ez esetben kérjük, hogy a
közlemény rovatban az „önkéntes hozzájárulás”-t és a lakcímet is tüntesse fel. Bankszámlaszámunk:
11742087-20000569
A hozzájárulást részletekben is lehet fizetni. Segít vele, és a terhek is eloszlanak, ha nem hagyja
az év végére.

Az éves jövedelem 1%-ának kiszámításához az alábbi táblázat ad segítséget:
Havi jövedelem
Éves jövedelem
Az éves jövedelem 1%-a
80.000,- Ft

960.000,- Ft

9.600,- Ft

120.000,- Ft

1.440.000,- Ft

14.400,- Ft

Még egyszerűbben a család havi jövedelmét szorozzuk meg 0,12-vel, megkapjuk az éves jövedelem 1 %-át.
Havi családi jövedelem x 0,12 = éves jövedelmünk 1 %-a
A plébánia gazdaságilag önálló, a képviselőtestület által évente elfogadott költségvetés alapján
gazdálkodik. Az egyházközség az államtól semmilyen rendszeres támogatást, fizetést nem kap. Fő bevételi
forrása az önkéntes egyházi hozzájárulás, a szentmiséken a perselybevétel, a stóla és stipendium, valamint a
saját temetőnk sírhely megváltási bevételei. Ezekből kell működtetni a templomot, a plébániát és részben a
temetőinket, lebonyolítani a közösség rendezvényeit, missziós feladatokat ellátni, fizetni a központi
járulékokat, a helyi személyi járandóságokat, a templom és a plébánia épületeinek karbantartását, javításait,
felújításait.
Törekszünk arra, hogy külső forrásokkal, pályázati támogatásokkal csökkentsük az Egyházközségre
nehezedő anyagi terheket. Ebben az évben a temetők fenntartásához ismét kaptunk támogatást az
Önkormányzattal kötött közszolgáltatási (kegyeleti) szerződés kapcsán, ez azonban az elkezdett és tervezett
munkálatok költségeit csak részben fedezi. Idén is sikerült a templombúcsúhoz önkormányzati és pályázati
támogatást kapnunk. A lelki és közösségi programokat, rendezvényeket saját erőforrásainkból valósítjuk
meg.
Az előttünk álló időszakban tervezzük a templom ablakainak felújítását, a templomban a mosdó
átalakítását, továbbá a plébánia, valamint a közösségi ház (beleértve a NINO-ház és a cserkészotthon)
fűtésének korszerűsítését. Ezekre a célokra is sikerült pályázati támogatást nyerni, de küldetésünk
beteljesítéséhez fontos a Közösség közös teherviselése, a Testvérek hozzájárulása.
Életükre Isten áldását kérve maradunk őszinte tisztelettel és köszönettel:
Pomáz, 2018. november 13.
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