
CHRIST THE REDEEMER PARISH 
Manville, NJ 

Financial Report for the Fiscal Year 2020 (July 1, 2019 - June 30, 2020) 
 

REVENUES 
 

Ordinary Revenue:  Fiscal Year 2019 Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2021 
Forecast  

     
Weekend Collections  $ 600,600 $ 559,034 $ 600,000 
Holy Day/Holiday Collections  $ 68,241 $ 57,976 $ 50,000 
Other Donations/Offerings  $ 105,133 $ 79,814 $ 50,000 
Rental Income  $ 56,904 $ 24,150 $ 20,000 
Fund Raising-net  $ 52,754 $ 57,278 $ 30,000 
Other Income  $ 45,673 $ 37,193 $ 35,000 
Total Ordinary Revenue:   $ 929,305 $ 815,445 $ 785,000 
     

Investment Income-net  $ 96,514 $ 57,555 $ 60,000 
     

TOTAL PARISH REVENUE:  $ 1,025,819 $ 873,000 $ 845,000 
 

EXPENDITURES 
` 

Ordinary Expenditure:  Fiscal Year 2019 Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2021 
Forecast  

Salaries: Lay  $ 238,720 $ 232,400 $ 240,000 
Salaries: Clergy  $ 79,050 $ 68,149 $ 70,000 
Employee Benefits  $ 121,618 $ 116,175 $ 120,000 
Utilities  $ 65,891 $ 53,325 $ 65,000 
Insurance*  $ 47,405 $ 51,937 $ 52,000 
Repairs/Maint./Renovations  $ 49,213 $ 41,120 $ 60,000 
Contracted Services  $ 80,401 $ 71,102 $ 75,000 
Religious Education/Parish 
Ministries 

 $ 47,719 $ 47,959 $ 40,000 

Diocesan Assessments  $ 153,600 $ 153,200 $ 153,200 
Diocesan Collections  $ 31,160 $ 22,272 $ 20,000 
Other General & Administrative  $ 63,156 $ 59,918 $ 60,000 
Total Parish Expenses Only  A $ 977,933 $ 917,557 $ 955,200 

     
Excess of Expenses-Parish 
Operation without cost of 
operating School facilities  

 $47,886 $(44,557) $ (110,200) 

     
Net Cost of operating School 
facilities (insurance, utilities, 
salaries) 

B $ 141,436 $ 119,437 $ 120,000 

     
TOTAL PARISH EXPENDITURE:  A+B $ 1,119,369 $ 1,036,994 $ 1,075,200 
     
TOTAL SURPLUS/(DEFICIT)  $ (93,550) $ (163,994) $ (230,200) 

 

Note: 
*   The total insurance bill for fiscal year ending June 30, 2020 is $136,833 
      (Parish-$51,937; CTK School-$59,200; SH Cemetery-$25,696) 
  



Dear Parishioners, 

Our CTR Parish Annual Financial Report for the fiscal year ending June 30, 2020 has been finalized and is summarized 
below.  But first, I want to thank you for your weekly contributions and your financial support of our parish fund-raising efforts.  Your 
on-going financial support is critical to the future of Christ the Redeemer Parish as we continue to provide a Roman catholic 
presence in our community into the next century.  I especially want to thank our parish volunteers; while it is impossible to quantify 
the dollar savings we realize from their efforts, we know that without our volunteers our operating costs would be even greater.   

Last fiscal year our total revenue was $873,000 and expenditures of $1,036,994 which resulted in a parish deficit of 
($163,994) that can be explained as follows:  the parish had a ($44,557) deficit of revenue vs. expenses; Christ the King School deficit 
of ($119,000). Although the parish expenses were reduced by $60,376 from FY2019, the reduction in revenue of $152,819 from 
FY2019 was too large to be covered by the savings in the expenses. Please keep in mind that the deficit of $163,994 does not just 
magically disappear; it was paid by drawing down our parish investment accounts.  We recognize that the main purposes of savings 
are to meet emergency situations and fund special projects.  Certainly, the Corona virus pandemic qualifies as an emergency; 
however, we cannot continue to deplete our savings to fund the normal operational costs of the parish.  

Bottom-line our fiscal year 2020 is unsettling and with the loss of our major fund-raiser, the annual summer festival, 
reduced offertory and other weekly collections, we can expect that fiscal year 2020/2021 to be even worse.  Therefore, I’m 
appealing to your love of Jesus and Christ the Redeemer Parish to consider making a sacrificial increase to your weekly contributions 
as well as to support our parish fund-raising efforts which historically generated substantial revenue.  Without these fund-raising 
efforts our deficit would be even greater.  Our Annual Raffle is under way and your support of this effort is vital to help recoup a 
small portion of the revenue lost by our cancelled summer festival. May God continue to sustain you now and, in the days ahead as 
we do our best to care for each other. 

In Christ the Redeemer, 

Fr. Stan 

 

 

Drodzy Parafianie, 

Zanim przedstawię Raport Finansowy Parafii Chrystusa Odkupiciela za rok fiskalny kończący się 30 czerwca 2020 r. chciałbym 
podziękować za wsparcie finansowe w ramach coniedzielnej ofiary na rzecz parafii oraz zaangażowanie w wydarzenia parafialne, 
mające na celu pozyskiwania funduszy oraz integrację naszej parafii.  Wasze wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla 
przyszłości Parafii Chrystusa Odkupiciela, dla ciągłości wspólnoty rzymskokatolickiej w Manville.  Szczególnie chcę podziękować 
naszym wolontariuszom za ich wysiłki dzięki nim nasze koszty operacyjne byłyby jeszcze większe.   

W ubiegłym roku fiskalnym nasze całkowite dochody wyniosły 873,000 USD, a wydatki wyniosły 1,036,994 USD w wyniku czego 
powstał deficyt w wysokości 163,994 USD. Na deficyt parafii składa się 44,557 USD różnicy w dochodach parafii w porównaniu z jej 
wydatkami oraz koszt utrzymania budynków Szkoły Chrystusa Króla, który wyniósł 119 000 USD. Zmniejszone wydatki parafii o 
60,376 USD w stosunku do roku finansowego 2019 nie były wstanie pokryć strat w przychodach, które wyniosły 152,819 USD w 
odniesieniu do roku fiskalnego 2019. Deficyt został pokryty z oszczędności ulokowanych na rachunkach inwestycyjnych, których 
głównym celem jest zabezpieczenie środków w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wsparcie projektów, których nie można sfinansować 
z regularnych przychodów.  Oczywiście, pandemia korona wirusa kwalifikuje się jako sytuacja nadzwyczajna nie możemy jednak 
wyczerpać naszych oszczędności, aby finansować opłacać zwykłe koszty utrzymania parafii. 

Jak sami wiecie prognozy na obecny rok 2020 są niepokojące. Z racji na pandemię nie odbył się Summer Festival, który generował 
najwięcej dochodów. Mniejsza liczba uczęszczających na coniedzielną Mszę Św. sprawiła, że zmniejszyły się dochody z cotygodniowej 
składki. Dlatego, jeśli nie uda się zatrzymać negatywnych trendów możemy spodziewać się, że rok fiskalny 2020/2021 będzie jeszcze 
gorszy od tego, który minął.  Apeluję, aby każdy w sumieniu rozważył zwiększenie swojej coniedzielnej ofiary na rzecz Parafii 
Chrystusa Odkupiciela, która jest naszą chlubą, ale i też wspólnym obowiązkiem. Bez tej ofiary nasz deficyt będzie jeszcze większy.  
Zachęcam do włączenia się w coroczną loterię Mega Raffle. Kupując bilet na loterię przy odrobinie szczęścia można wygrać trochę 
pieniędzy a także pomóc odzyskać część utraconych przez parafie dochodów.  Niech Bóg wspiera Was teraz i w nadchodzących 
dniach, kiedy czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby troszczyć się o siebie nawzajem. 

W Chrystusie Odkupicielu , 

Fr. Stan 


