PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA
COMUNICADO
Amigos:
Viver em Igreja é a maneira melhor que temos de crescer para Deus (o que é sinónimo de crescer como
pessoas) e ajudar os outros a fazê-lo também.
Todos somos Igreja. Da Liturgia à Acção Social, da Catequese à Evangelização, tudo nos diz respeito:
somos responsáveis pela qualidade da vida de toda a Comunidade.
Não é uma obrigação: é a consequência natural de percebermos como nossa a Comunidade e tudo o que
lhe diz respeito. Também a economia. E é disso que agora vos quero falar, para vos inteirardes um pouco
mais desta dimensão da nossa vida comunitária.
As receitas da nossa Comunidade são, exclusivamente, o fruto do contributo de cada um de vós.
Na quase totalidade, isso acontece através dos Ofertórios (ofertórios das missas, caixas de ofertas,
donativos por ocasião da celebração de outros sacramentos) e do Contributo Paroquial.
O Contributo Paroquial, como o temos organizado, é de instituição recente. Consiste em cada um se
responsabilizar por um contributo (mensal, semestral, anual… a periodicidade depende de cada um, bem
como o valor que se propõe dar) com que a paróquia pode contar, e destina-se a financiar todas as
despesas da paróquia.
No que diz respeito às despesas, a paróquia tem uma despesa mensal fixa de cerca de 12.250,00 €.
Destes, 9.750,00 € dizem respeito a despesa com pessoal (pároco e 9 funcionários): vencimentos
(7.410,00 €), segurança social (1.345,00), subsídio de alimentação (630,00 €) e seguro (365,00 €).
E 2.500,00 € são de manutenção ordinária (electricidade, telefone, água, contratos de manutenção…)
Para dinamizar a contribuição económica de cada um para a vida da Comunidade, no segundo fim de
semana de Junho (12 e 13) estará na Igreja, à entrada principal, antes do início dos bancos, um
recipiente seguro, devidamente identificado, para recolher as vossas ofertas.
A vossa contribuição também pode ser feita das seguintes maneiras:
•

Transferência bancária para a conta da Paróquia com o IBAN: PT50 0018 0000 0019 5093 0017 8.

•

Por MB Way para o nº 924411817, referindo tratar-se de Contributo Paroquial.

•

Em cheque passado em nome de Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima.

Quem desejar que o seu donativo seja dedutível em sede de IRS deverá indicar juntamente o seu nome,
NIF e morada completa (se a oferta for feita em dinheiro, deverá, nesse caso, colocar tudo dentro de um
envelope).
Que Deus a todos abençoe e proteja.
Lisboa, 1 de Junho de 2021
O Pároco

(Conº Luís Alberto Martins de Carvalho)

