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Így támogathatod a Katolikus.mát!

A Katolikus.ma médiamissziós portál 2017. december 31-én, Szent Család
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vasárnapján indult civil kezdeményezésként, Exc. és Ft. Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek áldásával. A médiamissziós közösség mentora, papi vezetője
Szénégető István plébános, a Marosvásárhelyi Szent Család plébánia
lelkipásztora.
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A kezdeti néhány fős médiamissziós lelkületű csapat azóta bővült, Isten
kegyelméből az oldal már igen színes tartalompalettával szolgál nap mint nap. Az
elmúlt több mint 3 évben a Katolikus.ma civil jogi háttér hiányában 0 Ft
támogatásból működött és fejlődött. A felmerülő költségeket máig az alapító
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biztosítja. Szerkesztőségünk tagjai önkéntesek, mindenki a saját szabadidejéből
áldoz az evangélium terjesztésére, a keresztény értékrend népszerűsítésére és
védelmére az online térben.
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Hálásak vagyunk az elmúlt időszakért, mert ma elmondhatjuk, hogy a Gondviselő
Istennek fontos és kedves ez a szolgálat, a Katolikus.ma, hiszen nem fulladt ki a
csapat és szépen fejlődik ez a misszió. Médiamissziós közösségünk azonban sok
ötlettel rendelkezik, szeretnénk ezt a szolgálatot bővíteni, fejleszteni, szeretnénk
mind írott, mind videós tartalmainkat szélesíteni. Az evangélium üzenete az élet
megannyi területére érvényes, és nem szeretnénk ezt határok közé szorítani.
Ezért az elmúlt időszakban több próbálkozásunk volt, hogy jogi hátteret
biztosítsunk a szerkesztőségnek. Első körben Erdélyben próbálkoztunk, de
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egyesületünk bejegyzése nem járt sikerrel. Végül Magyarországon, Pécsett talált
ránk egy lehetőség , a Pécsi Székesegyházi Plébánia révén.
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A plébánia Szent Bertalan Harangjai Alapítványa ezentúl a Katolikus.ma
szerkesztőségét fogja támogatni. Rövidesen ez az alapítvány lesz az oldal Kiadója,
mivel a plébánia átadja az alapítói jogokat, így megújul a szervezet. Új neve: Szent
Bertalan Harangjai Médiamissziós Alapítvány.
Ha fontosnak tartod missziónkat, hasznosnak, értékesnek és útmutatónak
ítéled tartalmainkat és számodra sokat jelentenek, akkor arra kérünk,
hogy segíts nekünk még jobbnak lenni. Támogasd tetszőleges összeggel
vagy adód 1%-val (amennyiben magyarországi vagy) a Katolikus.ma
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szerkesztőségét. Oldalunk reklámmentes és szeretnénk ezt a
továbbiakban is megtartani. Ez azt jelenti, hogy lemondunk bizonyos
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lehetséges bevételekről, amelyeket az oldal fenntartására, üzemeltetésére
és fejlesztésére fordíthatnánk, és amelyeket valahonnan máshonnan
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kellene biztosítanunk. Ezért célunk, hogy közösségi finanszírozású
modellre váltsunk. Fogjunk össze a Katolikus.máért!
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Utalás bankszámlára
Szent Bertalan Harangjai Alapítvány
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Erste Bank Hungary Zrt.
11992000-06365170-10000001 (Magyarországon belüli utalás esetén)
HU03-1199-2000-0636-5170-1000-0001 (külföldről történő utalás esetén)
SWIFT-kód: GIBAHUHB
Kérjük, a közlemény rovatba írd be az „adomány” szót, és add meg az e-mail
címedet, hogy személyesen is köszönetet mondhassunk, és beszámolhassunk az
összeg felhasználásáról.
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Adó
1%
felajánlása
munkavállalók számára)
Szent Bertalan Harangjai Alapítvány
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Adószám: 18322501-1-02

1%-os felajánló nyilatkozat letöltése.
Egyéb támogatást, felajánlást is elfogadunk. Ezzel kapcsolatosan kérünk, lépj
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velünk kapcsolatba, az office@katolikus.ma e-mail címen.

Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
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Köszönettel:

a

Imádat, támogatásodat, felajánlásodat előre is köszönjük!
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Harasztovics Arnold
a Szent Bertalan Harangjai Médiamissziós Alapítvány kuratóriumának elnöke
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