
St. Bernadette Church 

Income Statement 

July 1 through June 30, 2012 

      

   2012  2011 

Revenue     

 Offertory   $     276,744    $     301,111  

 Fund Raising           76,041            52,801  

 Grand Annual           43,307            34,926  

 Religious Education           23,667            21,911  

 Catholic Ed Collection             9,508            12,709  

 Capital Improvement                952              3,234  

 Gifts and Bequests           19,647            28,593  

 Energy Collection           19,372            17,601  

 Other*           53,814            50,191  

Total Revenue   $     523,052    $     523,076  

      

      

      

Expenses     

 Salaries & Compensation   $     294,189    $     298,204  

 Utilities           42,714            44,692  

 Central Ministry Tithe           30,468            28,968  

 Pastoral & Office Supplies           28,676            28,402  

 Maintenance           19,020            23,473  

 Capital Improvments           46,699            16,830  

 Meetings & Workshops           13,821            15,022  

 Property Insurance           15,353            14,265  

 Charitable Giving           13,173            13,170  

 Books & Pamphlets             9,982            10,306  

 Fundraising Events             8,676              6,148  

 Household             8,002              6,129  

 Professional Fees             3,562              3,225  

 Miscellaneous             6,512              5,063  

Total Expenses   $     540,849    $     513,896  

      

Net Surplus/(Deficit)   $        (17,797)   $        9,180  

      

Capital Improvement Fund   $19, 690   $        7,940  

      

      

*No individual amount greater than:     

    For 2012 - $14,546  

    For 2011 - $17,434  
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Dear Parishioners and Friends, 
 

In this special year of the 75th Anniversary of our Parish, we have had 
much to celebrate. 
Thanks be to God that we have been able to continue to spread the 
good news of our Catholic faith. Our ancestors would be proud to see 
our great Parish that has lived on, despite the closing and merging of so 
many. 
 

Of course, we must be realistic and know that in the years ahead we 
may see changes on how Parishes will be administered. Mainly due to 
the looming priest shortage, declining attendance at Mass and  
financial difficulties, Churches will be ministered under one Pastor with 
the help of a “Pastoral Service Team.” We have been paired with our 
neighbor, St. Mary’s, and I want you to know that we have been meeting 
with their staff regularly throughout the year. We have already planned 
many spiritual, and social events together. With the Holy Spirit to guide 
us we will have a smooth transition with whatever we are called to do. 
 

We are a great community of faith, and I have been blessed to come to 
know so many of you in my three years here as Pastor. Together, we 
have improved the property and updated our Facilities and  
Liturgical Space. All this despite tough economic times.  
I have included in this letter a copy of our Financial Report for the last  
fiscal year.  
 

As you can see, it has been a tough one. But, just like in your own 
homes, much work still has to be done. We are switching our  
antiquated heating system in the rectory over from oil to gas in hopes 
that we may see some savings. In the near future, we must address the 
boiler in the Religious Education building as well as replace the Church 
roof . We will be closely monitoring all cash purchases as well as look for 
other cost - savings measures in the year ahead. 
 

Your participation in our once -a- year Grand Annual Collection will help 
to accomplish these goals. I ask that you consider making a tax -
deductible donation of $250 from each family. This collection will be 
taken up on the weekend of October 6 & 7.  
 

Please pray for our parish. Give whatever you can comfortably afford. 
Some may give more, others do what you can. You can also spread  
payments over time if that is easier for you. An envelope is included for 
your convenience. 
 

God Bless you, and please know that I keep all of you in my daily 
prayers.  
 

Gratefully, Your Servant in Christ, 
 
 
 

Rev. Linh T. Nguyen 
Pastor 

Quý Ông Bà và Anh Chị Em thân mến, 
 

Trong năm đặc biệt mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Giáo xứ, chúng ta có thật 
nhiều điều để ăn mừng. 

 

Cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta được tiếp tục rao giảng Tin Mừng của Đức 
Tin Công giáo. Tổ tiên chúng ta sẽ tự hào khi thấy Giáo xứ tốt đẹp của chúng ta 
vẫn đang sống  trước việc đóng cửa và việc sát nhập của nhiều Giáo xứ khác. 
 

Tuy vậy chúng ta cũng phải thực tế và biết rằng trong những năm sắp tới có lẽ 
chúng ta sẽ thấy những thay đổi về việc điều hành trong các Giáo xứ. Lý do 
chính yếu là vấn đề thiếu Linh mục, số giáo dân tham dự thánh lễ giảm sút và 
khó khăn về mặt tài chánh. Các Giáo xứ sẽ hoạt động dưới sự điều hành của 
Ban Điều Hành Mục Vụ. Giáo xứ chúng ta sẽ sát nhập với Giáo xứ lân cận là 
Saint Mary. Và tôi cũng xin cho Anh Chị Em được biết là chúng tôi cũng đã 
thường xuyên có những buổi họp chung của Ban Điều Hành Mục Vụ. Chúng tôi 
cũng có chung những chương trình sinh hoạt đạo đức và xã hội. Với sự hướng 
dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta sẽ có một sự chuyển tiếp tuần tự với bất 
cứ điều gì mà chúng ta được mời gọi để làm. 
 

Chúng ta là một Cộng đoàn Đức Tin vững mạnh và tôi được vinh hạnh quen 
biết rất nhiều người trong Quý vị qua 3 năm trong tác vụ Linh mục Chánh xứ ở 
đây. Chúng ta đã cùng nhau bảo quản tài sản, tân trang, thiết bị các bất động 
sản và các cơ sở phụng tự mặc dù chúng ta đang ở trong giai đoạn kinh tế khó 
khăn. 
Tôi cũng xin đính kèm trong lá thư này một Bản Báo Cáo Tài Chánh của năm 
vừa qua. 
 

Như Anh Chị Em thấy, đó là một năm thật khó khăn! Nhưng Quý vị cũng thấy rõ 
như công việc nhà của Quý vị là rất nhiều công việc đã được làm hoàn tất. Kế 
đó phải kể đến hệ thống “sưởi dầu” quá cũ kỹ của Nhà xứ cần được thay thế 
bằng hệ thống  “sưởi gaz” với hy vọng sẽ tiết kiệm hơn! Chúng tôi cũng phải 
giải quyết các nồi hơi trong Trường Giáo lý thật sớm; đồng thời cũng phải thay 
mái nhà thờ trong tương lai  gần đây. Chúng tôi sẽ theo sát việc chi tiêu tiền 
mặt cũng như tìm các biện pháp tiết kiệm các chi phí khác trong năm kế tiếp. 
Việc Quý vị tham gia vào Chương Trình Quyên Góp Qui Mô hằng năm sẽ giúp 
hoàn thành các mục tiêu này. Tôi xin Quý vị xét lại việc đóng góp Khẩu Trừ 
Thuế mỗi gia đình là $250. Việc quyên góp này sẽ được thực hiện vào cuối 
tuần 6&7/10. 
 

Xin Quý vị cầu nguyện cho Giáo xứ chúng ta. Xin đóng góp bất cứ điều gì mà 
Quý vi có thể làm được. Có những người có thể cho nhiều hơn, còn những 
người khác thì hãy làm bất cứ điều gì mà Bạn có thể làm được. Quý vị cũng có 
thể trả theo định kỳ, nếu điều đó dễ dàng hơn cho Quý vị và cũng có kèm theo 
một phong bì để quý vị sử dụng cho việc này. 
 

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý vị. Và xin biết rằng trong kinh nguyện hằng 
ngày tôi nhớ đến Quý vị và gia đình Quý vị. 
Xin được tri ân Quý vị. 
 

Người phục vụ Anh Chị Em trong Chúa Kitô. 
Linh mục  Giuse Nguyễn Tuấn Linh, Chánh xứ 

 


