Tudom, sok a gond és a baj,
és sokszor nagyon sok a bánat.
Mégis, mégis szeressétek,
szeressétek e drága házat:
szeressétek a templomot.
Sok értéktelen limlomot
elrabolt tőlünk ez az élet.
De légy áldott, hogy meghagyott
mi Istenünk, örökre Téged,
és meghagyta a templomot.
/Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot/

Tisztelt Híveink, Écsi Lakosok !
Az elmúlt évek során a műemlék templomunk külső felújítása és a templombelső díszítőfestés helyreállítása
történt meg. A felújítás munkák alatt derült ki, hogy a szükségessé vált a templom tetőhéjazatának felújítása
is, melyhez a szükséges terveket elkészítettük és az engedélyeket megkaptuk. A szakemberek szerint
felújítás elhalasztása tovább növelheti a tetemes költségeket és veszélyeztetheti az eddig elvégzett
restaurálási munkák eredményét is.
A tetőfelújítás költségét Egyházközségünk teljes egészében nem tudja biztosítani és az Önkormányzatunk
támogatásával együtt is csak szükséges források egy része áll csak rendelkezésünkre. A helyreállítási
munkák elvégzéséhez, anyagi forrás előteremtéséhez, pályázatot nyújtottunk be. Sajnos a saját források és a
pályázaton nyert összeg továbbra sem fedezi teljes mértékben a felújítás költségeit. Amennyiben nem tudjuk
megvalósítani a felújítási munkákat 2019. május hónapig, akkor sajnos a megítélt pályázati összeg elveszik.
Ezúton szeretnénk kéréssel fordulni azokhoz a Híveinkhez, akik még csak részben vagy még nem fizették be
az idei évi egyházközségi hozzájárulást, hogy a felújítási munkák elkezdése miatt, ha lehetséges minél előbb
teljesítsék, ezzel is hozzájárulva a tetőfelújítás megkezdéséhez és megvalósításához. A befizetés átutalással
és a Takarékszövetkezetnél teljesíthető korábbi levelünk alapján.
Tisztelettel fordulunk továbbá minden écsi vállalkozóhoz és lakoshoz, hogy lehetőségeihez mérten
vállaljanak Önnök is szerepet a TEMPLOM felújításában! A támogatás önkéntes, összege tetszőleges,
minden segítséget szívesen fogadunk.
Adományaikat a következő módon tudják eljuttatni hozzánk:



Banki átutalással:
Jogosult neve: Római Katolikus Egyház
Számlaszám: 59300223-10220395
Készpénzes befizetés a Takarékszövetkezetben Egyházközségünk bankszámlájára.

Banki utalásnál és Takarékszövetkezetben történő kézpénzes befizetéskor a közlemény rovatba kérjük
tüntessék fel, hogy a templom felújítására fizetik be a pénzt!
Minden jólelkű adakozót a Jóisten sokszorosan áldjon meg!
Écs, 2018. augusztus 23.
Bausz András
plébános

Kovács Péter
világi elnök

