Talán kevés jobban félreértelmezett dolga van
egy plébánia életének, mint az egyházközségi
hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire
is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás
(amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy
önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja
saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Gondoljuk csak meg: a számunkra
fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is. Ezzel
juttatjuk kifejezésre, hogy fontosnak tartjuk azt.
Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap
működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel
együtt) képezi azt az anyagi bázis, amely miatt a plébánia működni tud.
A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az
egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián az ingatlanok fenntartása,
illetve felújítása. A templomépületeken - jellegükből adódóan - folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templomok fűtése és a közösségi helyiségek villany-, víz- és gázdíja messze meghaladja egy családi lakás
vagy ház ilyen jellegű díjait. A személyi jellegű kiadások is nagy tételt
képeznek plébániánk költségvetésében: így a lelkipásztor lakhatásával
és a munkatársak jövedelmével kapcsolatos kiadások. Ezen felül
programok szervezésére is fordítjuk ezeket az összegeket, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségünk életébe minél többen be tudjanak kapcsolódni. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden
évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

Befizetés módja:
•

„Adószedőnél”: személyesen keresi fel a híveket. (A vírus helyzetben ez a legtöbb helyen elmaradt.)

•

Személyesen: a csácsbozsoki plébánián, vagy a szentmisék után
a sekrestyében,

•

Banki átutalással: a www.csacsiplebania.hu oldalon megadott
lehetőségeken - név, cím és évszám feltüntetésével a közleményben. (pl: Példa Tamás és felesége, Zalaegerszeg, Példa u. 1, 2021 év)

Egyházi Hozzájárulás elmaradása esetén kérjük igyekezzen az elmaradt évek befizetését is pótolni.
A befizetés összege személyenként a következőképpen alakul:

Az egyházközségi hozzájárulás mértékét a Veszprémi Főegyházmegye
Gazdasági Hivatala határozza meg minden évben. Évente szükséges
rendezni.
A megadott adatok a minimális ajánlott összeget tartalmazzák. Amenynyiben valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy ennél nagyobb
mértékben támogassa plébániánkat, nagylelkűségét hálásan köszönjük.

További kérdéssel, észrevétellel bizalommal keressen a plébánia honlapján megadott elérhetőségeken!

