IMACULADA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO
ANUAL DE 2015

Carta do Pastor.

A paz de Cristo esteja convosco.
Enquanto eu escrevo esta carta à vocês o chão esta coberto de neve e esta muito frio lá fora . No
entanto, dentro das igrejas está quente e os estacionamentos das igrejas estão limpos. As missas,
eventos sociais e liturgicos tudo acontecerá como está planeado , graças a generosidade de todos vós
que contribuem para paróquia.
Nas páginas que se seguem, encontrarão o Relatório Financeiro da Paróquia para o ano 2016 para a
Paróquia da Imaculada Conceição . Irá incluir todos os detalhes das receitas e despesas, para nossa
paróquia para o ultimo ano fiscal (1 de Julho de 2015 à 30 de Junho de 2016) Assim como
informação importante para o futuro .
* Resumindo, a Paróquia da Imaculada Conceição continua a operar com grande prejuizo, embora este
ano o prejuizo tenha sido menor que os anos anteriores . Este ano quase que operamos dentro do
orçamento , quando inesperadamente a máquina de aquecimento quebrou, causando uma grande
despesa . A substituição desta máquina cousando-nos um grande prejuizo.
* Eu tenho trabalhado muito com a nossa comunidade financeira para encontrarmos maneiras de
diminuir os gastos e aumentar a receita.
* Em Maio de 2016, eu tive que fazer uma decisão muito difícil e inevitável, a redução do número de
empregados na colaborativa, pois não conseguiria comprir a folha de pagamento baseado na atual
coleta da paróquia.
* Nós continuamos a procurar maneiras de aumentar os rendimentos além do ofertório semanal. A
Festa de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo teve muito sucesso este ano , gerando mais do que
$15.000 para paróquia .
* Eu também formei um Comitê de Desenvolvimento Paroquial, que continuará a encontrar maneiras
de angariar suportes financeiros atravez de ofertas, legados, testamentos etc .
Ainda assim, a maior parte do lucro operacional deve vir do ofertório semanal durante a primeira coleta
da missa e é Nesta área que eu venho pedir sua maior colaboração .
Por favor tire um momento para refletir como podes aumentar sua contribuição semanal para a
Imaculda Conceição, a sua casa espiritual. Neste lugar santo , meus amigos, que os momentos mais
importantes e de maior significado nas nossas vidas acontecem. É na igreja que os nossos filhos
iniciam sua vida na fé atravez do Sacramento do Batismo . É aqui que recebemos o mais valiuoso
presente o Corpo e o Sangue de Jesus na Eucaristía . É aqui que temos a experiência de receber a
mais abundante misericórdia do Senhor atravez do Sacramento da Reconciliação. Aqui nós
compartilhamos os nossos momentos de alegria e tristeza amparando uns aos outros. Minha maior
esperança, é que possamos continuar a fazer isto por muitos anos e no futuro , mas para isto acontecer
nós precisamos da sua ajuda.
Nas próximas semanas e meses, vocês irão ouvir mais sobre o nosso programa Doação Online . É uma
maneira de doar muito segura , fácil e consistentemente para sua sua paróquia. Se por acaso não
tiver um computador , por favor peça os envelopes para o ofertório . De qualquer maneira, se estiver
for a da paróquia algum fim de semana (visitando parentes ou de férias) assim traz a certeza que a sua
paróquia continua a receber a sua ajuda financeira. Sua ajuda é muito importante, não só para as
despesas do dia a dia , mas também para os seu próprio crescimento. Por favor, junta-te a mim na
contribuição para o nosso futuro financeiro .
Muito obrigado pela a vossa generosidade e dedicação à Imaculada Conceição. Gostaria que soubessem
que estarão nas orações diárias do Pe. Eduardo, Pe. Derek e nas minhas orações.
A paz do Senhor esteja sempre covosco .
Pe. Joe Mazzone
Pároco das Igrejas Católicas de Stoughton.

JULY 2015


Saint James Day



End of Mission Home



Holy Ghost Feast
August 2015


Festa Junina



Tanglewood

September 2015

October 2015

November 2015



Catechetical Sunday



Hat, Mitten & Sox Drive



Bottle & Can Drive



Eucharistic Minister Training 

Lector Training



Religious Education



Me & God



Youth Ministry Hunger Lock In



10th Grade Retreat



RCIA



20th Annual Food Drive



Our Lady of Fatima Festival 

Blessing of the Animals



Giving Tree



Rosary with Deacon Pat





Our Lady of Apara ECIA

Deacon Pat recipient of The
Cheverus Medal



All Saints & Souls Candles

December 2015

February 2016



Collaborative Youth Musical



Volunteer Luncheon



Collaborative Lessons in Carols



Blessing of the Throats



Christmas in the City





The Light is on for You

Youth Ministry
Envelope Fundraiser



Boston Pops



The Light is on for You



Celebrate Marriage Vocations

January 2016


Epiphany of the Lord

March 2016

April 2016



Catholic Appeal



10th Grade Confirmation



Baby Shower Project



Mother Olga



Saint Joseph’s Day



Lenten Jars

May 2016

June 2016



First Communion



Stoughton Day



Baccalaureate Mass



Mission Home



Rosary with Deacon Pat





Bottle & Can Drive

Celebrated our 2nd Anniversary of The
Catholic Parishes of Stoughton



Service Week with Cardinal Sean



Saint Anthony’s Feast Day
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O Futuro da Imaculada Conceição
Está muito claro na Arquidocese de Boston que a formação
de uma Colaborativa não é fácil . Nós não somos os únicos
que financeiramente demos um passo atrás para podermos ir
para frente. Os nossos numerous financeiros atuais para este
ano tem nos mostrado muitas melhorias. Na verdade ainda
assim , não é o suficiente para manter o futuro da nossa
paróquia. Para podermos ver os nossos ministérios crescer,
nós temos que primeiramente sermos capazes de atender as nossas despesas operacionais básicas. Nós
precisamos aumentar o nosso ofertório semanal para ser “ A Igreja que Nós Esperamos Ver”. Uma das
nossas prioridades no nosso Plano Pastoral é ter a certeza que a nossa paróquia poderá suportar suas
nessecidades financeiras.
Aqui estão as estatísticas atuais das contribuições para paróquia :
- A média semanal de comparecimento para as missas é de 1315 pessoas
- Somente 1 em cada 13pessoas estão dando o ofertório semanal.
- A média de doação semanal é de $13 e nós precisamos que seja de $20 para cumprirmos o nosso
orçamento
Toda a equipe aqui na Imaculada junto com a ajuda do Concelho Financeiro estão trabalhando
diligentemente para reduzir os custos o máximo possível . Nós Precisamos Sua Ajuda para aumentar o nosso
rendimento operacional.

As Paróquias Católicas de Stoughton
2016 – 2019 Plano Pastoral
Prioridades: Manter a Cultura do Discipulado
Desenvolvendo uma Fundação Financeira segura
A fim de cumprir a nossa missão colaborativa e cumprir o mandato Dado a nós por Nosso Senhor Jesus Cristo – Ïde ,
pois , fazei discipulos de todas as Nações”(Mat 28: 19) – é necessário ter uma fundação financeira forte para poder
suportar os nossos esforços para a evangelização.
Objetivo: Aumentar para 10% o número de famílias registradas que estão comprometidas a contribuir
consistentemente o suporte financeiro até 1 de Janeiro ,2018 . Festa da Santa Mãe de Deus.
Milestones
- Trabalhar com o RCAB ( Escritório de Desenvolvimento e as Paróquias Católicas do desenvolvimento de Stoughton
para desenvolver Em- pew censo do fim de semana por volta de 21 de Setembro de 2016 , Festa de São Mateus .
- Atualizar o censo para cada paróquia no ( ConnectNow) e identificar a corrente base para suporte regular a volta
de 1 de Janeiro , 2018 na Solenidade de Maria Mãe de Deus .
- Principiar o planeamento do desenvolvimento do RCAB , sistema de penhor sugerido a volta de 16 de Abril, 2017 .
Domingo da Páscoa.
- Ter um procedimento de rastreamento de penhor implantado a volta de 1 de Julho 2017 .
- Estabelecido um procedimento anual com a equipe de desenvolvimento como continuar o censo e os programa
de promessa para cada ano a volta de 1 de Julho 2017
Objetivo
Atingir um orçamento operacional balanceado para as duas paróquias até 30 de Junho de 2019 .
Milestones
* Adotar um espírito de proprietário através do estabelecimento da Equipe de Desenvolvimento da Colaborativa até 1
de Janeiro de 2017 .
Solenidade da Santa Mãe de Deus
* Com a ajuda desta equipe, e também do Concelho Financeiro da Paróquia e do Serviço de Desenvolvimento
Católico de Boston, estabelecer um plano para procurar as promessas anuais até 16 de Abril de2017 . Domingo da
Páscoa .
* Converter os relatórios financeiros e o orçamento de maneira que destaque os ministérios de cada paróquia que
possa mostrar o quanto o suporte do ofertório é importante . Completando a nossa missão até 21 de Setembro 2017 ,
Festa de São Mateus
* Aumentar a eficiência das operações e facilidades através do projeto selecionados até 1 de Julho , 2018

