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Pastor’s Column
Parish Financial Update 09/22/19
Today I have good news to share. And I will have even
better news to share with you.
And with your continued help and support, I will even have
better, better,news to share with you!
But first some history as to how we got into our financial
difficulties.
As we began to build the Church, and after utilizing our
saved resources of $5.4 million, we needed a loan from the
Diocese for $6.6 million to complete our project.
The Diocese was not able to give us a loan due to their own
financial difficulties because of the clergy sexual abuse
settlements.
The Diocese informed us that we must get our mortgage
from the National Office of the Knights of Columbus.
Their mortgage interest rate was almost a full point and a
half higher than that of the Diocese. Diocesan rate: 4%;
Knights of Columbus rate: 5.4%.
Normally, a mortgage would begin to be paid down upon
completion of the project. But with the K of C mortgage,
we had to begin paying immediately upon receipt of the
loan.
So for 15 months we were paying our monthly mortgage of
$44,500 while we were still building and paying all of the
building costs.
A second factor was that we ended the Church project with
a dispute over costs. The contractor wanted an extra $1.4
million. It took almost two years of negotiations before a
settlement was reached. We settled for $400,000.
During those two years, we could not begin a new Capital
Campaign because we did not know how much our final
settlement would be. Once we settled, we began a new
Capital Campaign in January 2018 labelled “The Seasons
Campaign.”
To pay the $400,000 settlement, we needed to borrow that
money from the Diocese. As we did, we then had two
mortgages, one from the Knights of Columbus and the
second from the Diocese. Our new monthly mortgage bill
amounted to $57,000 a month.
There were some other factors as well, but these were the
major ones that brought us to our financial difficulties.
So now to the present moment: On July 1, 2018, we began
FY 2018-2019 with a realization that if we did not begin to
make immediate budget reductions, we would end the year
$235,000 in debt.
With the help of Deacon John, our Business Manager at the
time, and our Parish Finance Council, budget cuts in
spending were implemented immediately.
Continued on page 2.

Cập Nhật Tài Chánh của Giáo Xứ Ngày
22 tháng 9, năm 2019
Hôm nay tôi có tin vui để chia sẻ. Và tôi sẽ có tin vui hơn để chia sẻ
với Ông Bà và Anh Chị Em ("ÔBACE").
Và với sự liên tục giúp đỡ và hỗ trợ của ÔBACE, tôi sẽ có tin vui
hơn, vui hơn nữa để chia sẻ với ÔBACE!
Nhưng trước hết là chuyện xảy ra trong quá khứ đã đưa chúng ta đến
sự khó khăn tài chánh.
Khi chúng ta bắt đầu xây nhà thờ, và sau khi dùng số tiền để dành
$5.4 triệu, chúng ta cần mượn $6.6 triệu từ Giáo Phận để hoàn tất dự
án của chúng ta.
Giáo Phận đã không thể cho chúng ta mượn vì Giáo Phận có khó
khăn tài chánh riêng vì sự giải quyết vụ kiện các giáo sĩ lạm dụng
tình dục.
Giáo Phận đã thông báo cho chúng ta phải mượn từ văn phòng Quốc
Gia của hội Knights of Columbus.
Tiền của họ cho mượn có phân lời gần 1.5% cao hơn tiền cho mượn
từ Giáo Phận. Tiền lời của Giáo Phận là 4%. Tiền lời của hội
Knights of Columbus là 5.4%.
Thông thường, tiền trả nợ sẽ bắt đầu trả khi xong dự án. Nhưng với
tiền nợ từ hội Knights of Columbus, chúng ta đã phải bắt đầu trả
ngay khi chúng nhận được tiền mượn.
Như vậy trong 15 tháng chúng ta vừa trả nợ mỗi tháng là $44,500
vừa xây cất và trả các phí tổn xây dựng.
Dữ kiện thứ hai là chúng ta ngừng dự án nhà thờ do sự tranh cãi về
phí tổn. Nhà thầu khoán đã muốn thêm $1.4 triệu. Phải mất gần 2
năm thương lượng mới đạt được sự thoả thuận. Chúng ta đã thoả
thuận trả $400,000.
Trong hai năm đó, chúng ta không thể bắt đầu một Chiến Dịch gây
quỹ mới vì chúng ta không biết số tiền cuối cùng thoả thuận trả là
bao nhiêu. Ngay sau khi thoả thuận, chúng ta đã bắt đầu một Chiến
Dịch gây quỹ mới mà chúng ta đặt tên "Chiến Dịch Mọi Mùa" bắt
đầu từ tháng Giêng năm 2018.
Để trả số tiền thoả thuận $400,000, chúng ta phải mượn Giáo Phận.
Như thế, chúng ta đã có hai cái nợ, một từ hội Knights of Columbus
và cái thứ hai từ Giáo Phận. Tiền trả nợ mới hàng tháng là $57,000.
Cũng có nhiều điều khác nữa, nhưng những điều này là những điều
chính đã mang đến sự khó khăn tài chánh cho chúng ta.
Do vậy cho đến hiện nay: Ngày 1 tháng 7 năm 2018, chúng ta bắt
đầu năm tài chánh 2018-2019 với nhận thức rõ rằng nếu chúng ta
không bắt đầu cắt giảm ngân sách ngay, cuối năm chúng ta sẽ nợ
$235,000.
Với sự giúp đỡ của Thày Phó Tế John, Giám Đốc Kinh Doanh lúc
đó, và Hội Đồng Tài Chánh của Giáo Xứ, những cắt giảm ngân sách
cho việc chi tiêu được thực hiện ngay tức khắc.
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Xin xem tiếp trang 2.

In September, 2018, I gave a Financial Update to the Parish
and informed the Parish that with the budget cuts already
implemented, the projected shortfall was reduced to
$165,000.
That was good, but more still needed to be done. With that,
we knew that the most difficult decision still had to be
made. There needed to be a significant reduction in the cost
of staff salaries and benefits.
The Finance Council and I struggled with this, and a
number of suggestions were made.
Finally, I needed to make the decision that all the staff
would remain, but all of us would take a reduction in
salaries and/or hours. This was not a decision that all the
members of the Finance Council agreed with, but again, I
was the one who needed to make the decision.
I did so because it is my belief that the quality of this Parish
was and is due to the quality of the entire staff working
together as we have done, and not just a few of us.
It was and is our combined efforts that help to make
St. Thomas More Parish the vibrant Parish that it is.
Also with this decision, it afforded time for those among
the staff who would find it difficult to live with these
financial changes to seek other employment.
So in February 2019, I gave an updated Parish Financial
report announcing these cuts in Staff salaries/hours.
With these adjustments in Staff salary and benefits
reductions, we were able to end the FY 2018-2019 with a
balanced budget! An amazing accomplishment—from
$235,000 in debt to zero debt.
I just shared with you the good news, now I want to share
with you the even better news!
In recent discussions with the Diocese, we will be
refinancing the two mortgages we have with the Knights of
Columbus and with the Diocese.
Final approval will happen at a Diocesan meeting in
November. With this refinancing, our mortgage payment
will be lowered by an estimated $17,000 per month!
We will be able to breathe again!
That is the better news!
With that better news, I now am seeking your help in
making this better news into better, better news!
I ask you to allow me to share with you all the ways that
you can continue to help us grow and become financially
stable.
We need your ongoing support and financial commitment!
For all that you have done, and for all that you will be
willing to do in the future, I say “Thank You!”
Now here are the ways that you can help…

Vào tháng 9, năm 2018, tôi đã đưa ra bài cập nhật tài chánh cho
Giáo Xứ và thông báo Giáo Xứ rằng với sự giảm ngân sách vừa thực
hiện, sự thiếu hụt ngân sách dự liệu đã giảm xuống còn $165,000.
Điều này tốt, nhưng cần phải làm hơn nữa. Với điều đó, chúng ta đã
biết quyết định khó nhất cần phải làm. Cần phải giảm nhiều phí tổn
tiền lương và phúc lợi của nhân viên.
Hội Đồng Tài Chánh và tôi phải đấu tranh với điều này, và một số đề
nghị được đưa ra.
Cuối cùng, tôi đã quyết định rằng tất cả các nhân viên vẫn giữ
nguyên nhưng chúng tôi giảm 10% tiền lương/số giờ. Đây không
phải là sự quyết định mà mọi người trong Hội Đồng Tài Chánh đã
đồng ý, nhưng một lần nữa, tôi là người cần phải quyết định.
Tôi làm như vậy bởi vì tôi tin rằng chất lượng của Giáo Xứ này đã
và đang có là do chất lượng của toàn thể nhân viên làm việc chung
với nhau như chúng ta đã làm, và không phải chỉ do một vài người
mà thôi.
Chính những nỗ lực tổng hợp chung của chúng ta từ trước đến nay
đã giúp cho Giáo Xứ St. Thomas More thành Giáo Xứ đầy nhiệt
huyết như hiện có.
Cũng với quyết định này, nó đã giúp những nhân viên bị khó khăn
trong cuộc sống vì sự thay đổi tài chánh này có đủ thời gian đi tìm
công việc khác.
Như vậy tháng 2 năm 2019, tôi đã đưa ra một bản cập nhập tình hình
Tài Chánh của Giáo Xứ tường trình cắt giảm tiền lương/số giờ của
nhân viên.
Với những điều chỉnh về tiền lương và sự cắt giảm phúc lợi của nhân
viên, chúng ta đã có thể quân bình ngân sách cho tài khóa 2018 2019! Một sự thành tựu đáng ngạc nhiên - từ món nợ $235,000 đến
không còn nợ.
Tôi chỉ muốn chia sẻ với ÔBACE tin vui, bây giờ tôi muốn chia sẻ
với ÔBACE tin vui hơn nữa!
Trong những cuộc bàn luận gần đây với Giáo Phận, chúng ta sẽ
mượn nợ mới thế cho hai món nợ từ hội Knights of Columbus và từ
Giáo Phận.
Sự chấp thuận sẽ xảy ra trong buổi họp Giáo Phận vào tháng 11. Với
món nợ mới, tiền nợ mỗi tháng sẽ giảm khoảng $17,000!
Chúng ta có thể thở lại được!
Đó là tin vui hơn!
Với tin vui hơn đó, tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của ÔBACE làm tin vui
hơn đó thành tin vui hơn, hơn nữa!
Tôi xin ÔBACE cho phép tôi chia sẻ tất cả cách thức mà ÔBACE có
thể tiếp tục giúp chúng ta phát triển và ổn định tài chánh
Chúng tôi cần sự nâng đỡ liên tục của ÔBACE và sự cam kết tài
chánh!
Tôi xin nói lời “Cám Ơn!” những gì ÔBACE đã làm, và những gì
ÔBACE sẵn lòng làm trong tương lai.
Sau đây là cách thức mà ÔBACE có thể giúp ...
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Sacrificial Giving

Dâng Hiến

Is there a thought process that you use to determine your weekly
gift to St. Thomas More Parish?

Có quá trình suy nghĩ mà ÔBACE dùng để xác định món quà
hàng tuần cho Giáo Xứ St. Thomas More không?
Nó có phải là một phần trong kế hoạch tài chánh tổng thể của
ÔBACE không? Hay món quà của ÔBACE chỉ là những gì
“còn thừa” vào cuối tuần hoặc cuối tháng?
Dâng Hiến là từ ngữ được Giáo Hội dùng để chỉ món quà mà
ÔBACE đã suy nghĩ thận trọng và quà tặng của ÔBACE cho
nhà thờ là một phần trong kế hoạch tài chánh tổng thể của
ÔBACE với tất cả nghĩa vụ tiền bạc của ÔBACE.
Dâng Hiến cũng biểu lộ món quà của ÔBACE phát xuất từ lòng
tin. Một khi ÔBACE quyết định tỷ lệ phần trăm cho nhà thờ là
bao nhiêu, món quà ấy phải được ưu tiên trước tất cả các nghĩa
vụ tiền bạc khác.
Do đó món quà của ÔBACE là một hành động của sự tín cậy và
niềm tin mà Chúa sẽ ban cho!
Sau đây là bản Hướng Dẫn về Dâng Hiến. Xin ÔBACE dành
thời gian để cầu nguyện và thực hiện hành động đức tin ấy với
phần trăm lợi tức của mình mà ÔBACE cảm thấy phù hợp nhất
trong lúc này:

Is it part of your overall financial planning? Or does your gift
consist of whatever is “leftover” at the end of the week or
month?
Sacrificial Giving is a term used by the Church to indicate that
your gift is deliberately “thought-through” and your Church gift
is part of your overall planning with all your other monetary
obligations.
Sacrificial Giving also indicates that your gift comes from a
place of faith. Once you decide what your percentage to the
Church will be, that gift comes first before all other monetary
obligations.
Thus your gift is an act of trust and faith that God will provide!
Below is the Sacrificial Giving Guide. Please take time to pray
over it and make that act of faith with that percentage of income
that you feel is most appropriate at this time:

Tithing

Đóng góp Thập Phân

Tithing is a misunderstood concept. A “tithe” is not just a Church
donation of any amount.

Đóng góp thập phân là khái niệm bị hiểu lầm. Đóng góp thập
phân không chỉ là tặng cho Giáo Phận bất cứ khoản nào.
Đóng góp thập phân là 10% của lợi tức gia đình ÔBACE cho bất
cứ cơ quan Từ Thiện hoặc Bất Vụ Lợi nào.
Trong trường hợp của chúng ta, là đóng góp cho giáo xứ St.
Thomas More 8% lợi tức của gia đình ÔBACE và 2% cho những
cơ quan Từ Thiện khác ÔBACE chọn.
Nếu ÔBACE quyết định ₫óng góp thập phân, xin liên lạc ông
Ron Briseno, Business Manager/Director of Development qua email RonB@stmoside.org hoặc điện thoại 760.758.4100 x104.
Ông ta sẽ giải thích tất cả những gì đóng góp của ÔBACE sẽ bao
gồm.

A “tithe” is 10% of your household income to any Charity or
Non-profit. In our case, a “tithe” to St. Thomas More Parish is
8% of your household income to STM and 2% to any other
Charity of your choice.
If you decide to tithe, it is important that you notify Ron Briseno,
our Business Manager/Director of Development, at
RonB@stmoside.org or 760-758-4100 x104.
He will explain to you all that your tithe covers.
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St. Thomas More “Special Ops” Projects
Our Parish Center is now 18 years old, and our Church is
four years old. Besides regular maintenance, there are
major repairs that arise unexpectedly and need to be
attended to from time to time.
These repairs are not scheduled or planned for so they are
not reflected in the Parish budget.
Your special gift to any one of the “Special Ops” Projects
will be greatly appreciated and will help us to balance the
Operations Budget.
1.

The Main Doors of the Church
Estimated repair cost: $10,000
The door hinges need to be replaced with stronger
hinges that will better carry the weight of the doors.

2.

Roof Repair on the northeast side of the
Parish Center
Estimated Cost: $40,000
The roof drain in that location does not adequately
take care of the water when it rains and the water runs
down the wall of the building.

3.

More Security Cameras are needed in a variety of
places in our buildings
Estimated cost: $5,500
The safety of all the people who use our buildings must
be a top priority.

4.

Painting for number of places
inside and outside our buildings
Estimated cost: $2,500.
The labor for this project will be donated by our own
Parishioners. The only cost will be that of the needed
materials.

5.

Slurry Seal of Parking Lot abd
Adding More Handicap Spaces
Estimated cost: $10,000.
To protect the parking lot, it is important that it is resealed every few years. It is time now.

If you would like to give a special gift (any size of gift is
appreciated!) and direct it to anyone of these “Special Ops”
projects, please contact Ron Briseno, our Business
Manager/Director of Development: RonB@stmoside.org or
760-758-4100 x104.

Những Dự Án Đặc Biệt "Ops" của Giáo Xứ
St. Thomas More
Hội Trường của Giáo Xứ được 18 năm, và nhà thờ chúng ta được 4
năm.
Ngoài sự bảo trì thường lệ, thỉnh thoảng có những sửa chữa lớn xảy
ra ngoài dự kiến và cần được sửa chữa.
Những sửa chữa này không có trong chương trình và trong kế hoạch
nên không được liệt kê trong quỹ chi tiêu của Giáo Xứ.
Những đóng góp đặc biệt của quý vị cho bất cứ dự án Đặc Biệt Ops
nào đều rất quý và nó sẽ giúp chúng ta quân bình Ngân Sách Hoạt
Động.
1. Cánh Cửa Chính của Nhà Thờ
Phí tổn phỏng đoán là $10,000
Những bản lề của cánh cửa cần phải thay bằng những bản lề
cứng cáp hơn để chịu sức nặng của cánh cửa.
2. Sửa Mái Nhà phía Đông Bắc của Hội Trường Giáo Xứ
Phí tổn phỏng đoán là $40,000
Máng xối ở phía ấy không phù hợp để thoát số lượng nước khi
mưa và nước mưa chảy xuống tường của hội trường.
3. Cần Thêm Máy Hình An-ninh Cho Nhiều Chỗ Khác
Nhau Trên Các Cơ Sở Của Giáo Xứ
Phí tổn phỏng đoán là $5,000
Sự an toàn cho mọi người dùng các cơ sở của chúng ta phải
được ưu tiên hàng đầu.
4. Một Số Nơi bên trong và bên ngoài của Các
Cơ Sở Giáo Xứ Cần Được Sơn Lại
Phí tổn phỏng đoán là $2,500
Công lao động cho dự án này sẽ từ sự đóng góp của các giáo
dân chúng ta. Phí tổn phỏng đoán ở trên là phí tổn vật liệu.
5. Tráng Lai Nhựa Đường của Bãi Đậu Xe và Làm Thêm
Chỗ Đậu Cho Người Tàn Tật
Phí tổn phỏng đoán là $10,000
Để gìn giữ bãi đậu xe, quan trọng là cứ vài năm là phải tráng
lại nhựa. Bây giờ là lúc phải làm.
Nếu quý ÔBACE muốn đóng góp (nhiều hay ít đều được quý trọng!)
cho bất cứ dự án nào của "Đặc Biệt Ops", xin liên lạc ông Ron
Briseno, Giám Đốc Kinh Doanh/Phát Triển: (điện thư)
RonB@stmoside.org hay (điện thoại) 760-758-4100 x104.
Ông Ron sẽ rất vui để giúp ÔBACE trong việc trợ giúp Giáo Xứ chu
toàn những trách nhiệm về tài chánh.

He will be very glad to assist you in helping our Parish
meet its financial responsibilities.

You may also donate to this effort online.
Go to: www.stmoside.org/online-giving
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The “Did You Know?”Campaign
The “Did You Know?” Campaign continues.
Each week, on the front page of the Bulletin, we
list an Operations Budget item: the amount of
something for which we have budgeted or the
cost of something on which money has been
spent.
The “Did You Know?” Campaign helps us to
remember that St. Thomas More Parish is a
business under the Cross! We need to employ
good business practices and we are obligated to
follow the national, state, and local business
laws.
Your gift of any amount, when given to the “Did
You Know?” Campaign will be directed to the
Parish Operations Budget and will help to keep
it in balance.
When making your donation, use a “Did You
Know?” Campaign envelope. They are available
at the Information Table on the Plaza after
Masses, in the back of the Church near the
doors, or in the Parish Office during the week.
Also a plain envelope with your name and
parish ID number will work just as well as you
identify it for the “Did You Know?” Campaign!
For further details and more information contact
Ron Briseno, our Business Manager/Director of
Development, at RonB@stmoside.org or 760758-4100 x104.

Did You Know …
that the cost of
wine and hosts
is $4,827
year-to-date.

Did You Know …
that we have
budgeted $9,000 this
fiscal year just for
blank paper, which is
used to support all of
our ministries, from
worship aids to faith
formation to mailings
to office use.

Did You Know …
that our average
water bill is
$2,620 per month.

Did You Know …
that we have
budgeted $4,500 for
HVAC maintenance
for the next fiscal
year. This is in line
with the current fiscal
year. This does not
include any
necessary repairs!

Chiến dịch “Bạn Có Biết Không?”
Chiến dịch “Bạn Có Biết Không?” được tiếp tục.
Mỗi tuần, trên trang nhất của Bản Tin, trong mục
Ngân Sách Hoạt Động, chúng tôi có liệt kê: số tiền
mà chúng tôi đã lập ngân sách hay chi phí của một
vài việc đã sử dụng.
Chiến dịch “Bạn Có Biết Không?” giúp chúng ta
nhớ rằng Giáo xứ St. Thomas More là một doanh
nghiệp dưới danh nghĩa Thập Tự Giá! Chúng ta cần
áp dụng các thông lệ tốt về kinh doanh và chúng ta
bắt buộc phải tuân theo luật kinh doanh của quốc
gia, của tiểu bang, và của địa phương.
Quà tặng của quý vị, bất kỳ là bao nhiêu, khi tặng
cho Chiến dịch “Bạn Có Biết Không?” sẽ được
chuyển vào Ngân Sách Hoạt động của Giáo xứ và
nó sẽ giúp cần bằng ngân sách này.
Khi đóng góp, xin hãy dùng phong bì Chiến Dịch
“Did you know?” Các phòng bì này sẽ có tại bàn
Bàn Thông Tin (Information Table) ở sân nhà thờ
sau các thánh lễ, ở phía sau nhà thờ gần cửa ra vào,
hay trong Văn Phòng Giáo Xứ vào những ngày
trong tuần.
Ngoài ra, dùng phong bì thường, ghi tên và số ID
giáo xứ của quý vị cũng được nhưng nhớ ghi bên
ngoài là “Did You Know?” Campaign!
Để biết thêm chi tiết và thông tin, xin liên lạc với
ông Ron Briseno, Giám Đốc Kinh Doanh / Giám
Đốc Phát Triển của chúng ta tại điện thư
RonB@stmoside.org hoặc điện thoại số 760-7584100 x104.

Did You Know …
that we paid just over
$18,000 for our
electric bill in first
quarter of 2019? Our
solar panels are
helping to reduce
this expense, but it is
still a big cost to the
Parish!

You may also donate to this effort online.
Go to: www.stmoside.org/online-giving
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Seasons Capital Campaign

Chiến Dịch Mọi Mùa

The Seasons Capital Campaign began in January of 2018
immediately after the final settlement with the Contractor
who built our Parish Church.

Chiến Dịch Mọi Mùa bắt đầu vào tháng 1 năm 2018 ngay sau khi đạt
được thỏa thuận cuối cùng với Nhà thầu xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ
của chúng ta.

The goals of this three-year Capital Campaign are:

Mục tiêu của Chiến Dịch gây quỹ 3 năm này là:

1.

To cover our monthly mortgages to the Knights of
Columbus and to the Diocese of San Diego:
$56,968.45/month

1.

Để trả tiền nợ hàng tháng cho hội Knights of Columbus và cho
Giáo phận San Diego: $56.968,45/tháng

2.

To raise the necessary funds to “recapture” the funds
for the Mosaic, “Jesus, Divine Redeemer and Master of
the Universe” and to raise the necessary funds to
complete the Memorial Garden in which all who have
contributed to the building of our Church will be
memorialized.

2.

Gây quỹ cần thiết cho việc “giành lại” quỹ dành cho Tấm
Khảm, “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc và Chủ Nhân của Vũ
Trụ” và gây quỹ cần thiết để hoàn thành Vườn Tưởng Niệm, nơi
tất cả những ai đã đóng góp trong việc xây dựng nhà thờ của
chúng ta sẽ được tưởng nhớ.

3.

Gây quỹ để hoàn tất việc xây dựng Văn Phòng Giáo Xứ.

3.

To raise the funds to complete the build-out of our
Parish Offices.

In viewing the graph and charts, you can see that our
Seasons Campaign is underperforming.
Presently we are raising enough money to basically just
cover our monthly mortgages.
I am asking and encouraging our Parishioners to not only
support our Operations Budget but to also make that
special sacrifice in giving to our Capital Campaign on a
regular basis.

Biểu Đồ Chiến Dịch Mọi Mùa
Khi xem biểu đồ, bạn có thể thấy Chiến Dịch Mọi Mùa của chúng
ta hoạt động kém.
Hiện tại chúng ta huy động chỉ đủ tiền trang trải cơ bản các khoản
nợ hàng tháng của mình.
Tôi xin và kêu gọi mọi giáo hữu trong giáo xứ không những chỉ hỗ
trợ Ngân Sách Hoạt Động mà còn hy sinh đặc biệt để cống hiến cho
Chiến Dịch Mọi Mùa của chúng ta một cách thường xuyên.

There still are 16 months to “catch up.”

Vẫn còn 16 tháng để bắt kịp.

Once again, thank you for your support and your
continuing generosity!

Một lần nữa, cảm ơn sự hỗ trợ và sự tiếp tục rông lượng của
ÔBACE!

You may pledge online to help.
Go to: www.stmoside.org/online-giving
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Project Update as of September 2019
Mosaic: Jesus, Divine Redeemer and
Master of the Universe

Tấm Khảm: Chúa Giêsu,
Đấng Cứu Chuộc và
Chủ Nhân của Vũ Trụ

54 panels (3’x3’) of the Mosaic were sponsored at
$5,000 per panel.
All the panels were sponsored.

54 miếng (3’x3’) của Tấm Khảm đã được bảo trợ với giá
$5,000 một miếng.
Toàn bộ các miếng này đều đã được bảo trợ.

Total Income Collected

$270,000

Tổng số thu:

$270,000

The Mosaic located in the Convent Chapel of the Sisters of
the Holy Family of Nazareth in Monroe, Connecticut is a
large artistic work: 16’ 7” in height and 28’ in length.

Tấm Khảm ở tại Nhà Nguyện của Tu Viện Các Nữ Tu Thánh Gia
thành Nazaret tại Monroe, Connecticut là tác phẩm nghệ thuật lớn
với chiều cao 16’7” và chiều ngang là 28’.

Gianfranco Tassara, a well-known mosaic artist from
Milwaukee, Wisconsin, was selected and retained by
St. Thomas More Parish to dismantle the Mosaic, ship it to
Milwaukee, and to refurbish it in preparation for its
installation in our Memorial Garden on the southwest side
of the Church, on a berm above the labyrinth.

Gianfranco Tassara là một nghệ nhân khảm có tiếng đến từ
Milwaukee, Wisconsin đã được giáo xứ St. Thomas More chọn và
thuê để tháo rời Tấm Khảm và chuyển đến Milwaukee để tân trang
lại, chuẩn bị đặt vào Vườn Tưởng Niệm bên phía Tây Nam của nhà
thờ, trên một bờ phía trên cái Mê Cung.

It was dismantled and shipped to Milwaukee where it is
now stored, waiting to be refurbished.
Total Expenses Paid to Date
Balance Remaining of the
Donations for the Project

Tấm Khảm đã được tháo rời và chuyển đến cất giữ tại Milwaukee,
đang đợi để được tân trang.
Phí tổn tới nay là:

$97,000

Số tiền còn lại từ các đóng
góp cho dự án này:

$173,000

Xin xem tiếp trang 8.

Continued on page 8
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$97,000
$173,000

Our Church was dedicated in December of 2015, and then,
after lengthy and very difficult negotiations with the church
contractor, we agreed to settle with them for a final
payment of $400,000.
At that time the Parish did not have the resources to pay the
contractor as well as some final bills connected to the
building of the Church, I made the decision to use the
$173,000 earmarked for the Mosaic to help with our final
bills.
My thinking was that leaving the money in the Diocesan
bank would give us 2% interest, and taking a 4% loan from
the Diocese to include the $173,000 would be more costly.
I saw this as a savings for the Parish.
My error in judgment was that the donors of the Mosaic
were not notified of my decision.
This was not a good “business decision” and I offer my
apologies.
With the refinancing of the Knights of Columbus Mortgage
and the Diocesan Mortgage into one Diocesan Mortgage,
we will also add the $173,000 to our Mortgage so that this
money is “recaptured,” and the Mosaic and the Memorial
Garden will be our next Church project and will begin to
take shape in the very near future.
This project will mark a very new and exciting chapter in
the buildout of our Parish!
One Panel of the Mosaic has been restored and is available
for viewing on the Plaza after Mass today.
Here is an overview of income, expenses, and what still
needs to be raised for the Mosaic and the Memorial Garden:
Income
$270,000

Total Income Collected: 54 3’x3’
Panels @ $5,000/Panel

Expenses Actual and Projected
$ 97,000

Dismantling of the Mosaic:
Expense…already spent

$122,000

Restoration of the Mosaic:
Expense…projected

$ 38,000

Building the Wall for the Mosaic:
Expense…projected

$ 50,000

Creation of the Memorial Wall:
Expense…projected

$307,000

Total Expenses…spent and projected

Nhà Thờ của chúng ta được cống hiến vào tháng 12 năm 2015 và sau
những cuộc thương lượng lâu dài và khó khăn với nhà thầu, chúng ta
đồng ý thanh toán với họ khoản nợ cuối là $400,000.
Vào thời điểm ấy, giáo xứ không có khả năng để trả cho nhà thầu
cũng như các chi phí liên quan đến việc xây nhà thờ, tôi đã quyết
định dùng số tiền $173,000 còn lại dành cho Tấm Khảm để thanh
toán các chi phí cuối cùng này.
Suy nghĩ của tôi là nếu để tiền ($173,000) trong ngân hàng Giáo
Phận thì được lãi 2%, và mượn từ Giáo Phận với mức lãi là 4% bao
gồm luôn khoản tiền $173,000 thì sẽ tốn kém hơn. Tôi thấy như vậy
là tiết kiệm cho giáo xứ.
Cái sai xót của tôi trong quyết định này là những mạnh thường quân
cho tiền Tấm Khảm đã không được báo về quyết định này.
Đó đã không phải là một “quyết định kinh doanh” tốt và tôi gửi lời
xin lỗi.
Với việc tái mượn ngân hàng để gộp hai khoản nợ từ Knights of
Columbus và Giáo Phận thành một khoản nợ với Giáo Phận, chúng
ta sẽ thêm $173,000 vào khoản nợ để khoản tiền này được “tái
chiếm” và Tấm Khảm và Vườn Tưởng Niệm sẽ là dự án kế tiếp của
giáo xứ và sẽ bắt đầu khởi công trong tương lai rất gần.
Dự án này sẽ đánh dấu một chương mới và thú vị trong việc xây
dựng giáo xứ của chúng ta!
Một miếng của Tấm Khảm đã được tu sửa và được trưng bày trong
khuôn viên nhà thờ sau thánh lễ hôm nay.
Dưới đây là tổng quát số thu, chi, và khoản tiền cần được đóng góp
cho Tấm Khảm và Vườn Tưởng Niệm:
Thu
$270,000

tổng số thu từ: 54 3’x3’
miếng ở giá $5,000/miếng.

Chi
$ 97,000

Phí tổn tháo gỡ Tấm Khảm
Chi…đã chi rồi

$122,000

Phí tổn phục hồi Tấm Khảm
Chi…dự kiến

$ 38,000

Phí tổn xây bờ tường cho Tấm Khảm
Chi… dự kiến

$ 50,000

Phí tổn xây Bức Tường Tưởng Niệm
Chi… dự kiến

$307,000

Tổng chi phí

Tiền cần quyên góp
$ 37,000

Thu nhập mới cần được quyên góp

Still Needing to be Raised

$173,000

Thu nhập cũ cần được “tái chiếm

$ 37,000

$210,000

Tổng cộng cần để bắt đầu Dự Án Tấm Khảm/
Vườn Tưởng Niệm

New Income needing to be Raised

$173,000

Old income needing to be “Recaptured”

$210,000

Total Needed to Begin Mosaic/
Memorial Garden Project
Thank you for taking the time to review this financial update!
If you have any questions, please contact
Ron Briseno, our Business Manager/Director of Development, at 760-758-4100 x104 or RonB@stmoside.org.
Fr. Michael Ratajczak, Pastor, at 760-758-4100 or MichaelR@stmoside.org
To donate/give online, go to www.stmoside.org/online-giving
Note that the cost of printing this report was covered by an anonymous donor.
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