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Molt bona
Pasqua!
On porta, el món?
¿Al fred, a la mort, a la fosca?
Què vol dir, ressuscitar?
¿Que el cos torni a sortir de la tomba,
amb vida altra vegada,
potser resplendent,
o deixar-se acollir confiadament
en una memòria divina i exaltada?
Les millors paraules, els millors moments,
els grans amors, la tendresa insondable,
allò inimaginable,
¿viuran finalment en un àmbit diví?
O quina altra plenitud inexpressable,
quin altre acolliment, quin altre destí?
¿Quin gust de porta oberta,
aquesta Paraula que promet i desconcerta,
aquest abandonar-se a la força d’existir!
En una alba màgica, en una llum incerta,
el que havia de ser tomba floreix com un jardí.
David Jou

ECONOMIA PARROQUIAL
Moviments de tresoreria durant tot l’any 2018
INGRESSOS
Ingressos per serveis
Retorns
Rendes del Patrimoni Immobiliari
Arrendaments
Col·lectes
Pròpies per al manteniment de la Parròquia
Per a Càritas Diocesana (Dijous Sant i Corpus)
Per a “Mans Unides” per a la Fam al Món
Per a “Germanor”
Per al “Domund” i les Missions
Per al “Seminari”
Per als “Sants Llocs” – Cristians de Terra Santa
Donatius i almoines
TOTAL INGRESSOS
SORTIDES
Compres
Material litúrgic per a les eucaristies
Cera
Publicacions per vendre
Despeses de personal laic contractat
Remuneracions en sous de laics contractats
Seguretat Social a càrrec de la Parròquia
Despeses financeres
Comissions bancàries
Subministraments i conservació
Arrendaments
Reparacions i conservació
Aigua, gas, electricitat, etc...
Despeses en personal i material de neteja
Per serveis de professionals lliures
Despeses de funcionament
Material d’oficina
Comunicacions
Relacions públiques
Publicitat, propaganda i difusió
Accions Pastorals
Publicacions pròpies de la parròquia: Full Inform.

8.616,68.8.616,68.7.312,56.7.321,56.25.059,94.17.884,94.3.035,00.1.120,00.675,00.1.390,00.535,00.420,00.6.868,76.47.857,94.-

2.991,00.495,95.47,00.2.448,05.12.731,52.9.039,60.3.691,92.194,10.194,10.14.465,02.00,00.340,77.8.413,12.5.088,00.623,13.2.081,02.297,11.1.6682,91.85,00.30,00.731,25.522,25.-

Altres activitats pastorals
209,00.Comunicació de Bens
19.909,16.Aportació al “Fons Comú Diocesà”(Quota mensual) 12.764,16.Per a Càritas Diocesana (Dijous Sant i Corpus)
3.005,00.Per a “Mans Unides” per a la Fam al Món
1.120,00.Per a “Germanor”
675,00.Per al “Domund” i les Missions
1.390,00.Per al “Seminari”
535,00.Per als “Sants Llocs” – Cristians a Terra Santa
420,00.TOTAL SORTIDES
- 53.103,07.TOTAL INGRESSOS
+47.857,94.Dèficit de l’any 2018
- 5.245,13.-

Necessitem la vostra aportació econòmica!
L’any passat (el 2018), pel que fa a la nostra pobre economia parroquial, no
l’hem acabat massa exitosament. Si bé ja portem un dèficit acumulat dels anys
anteriors, que arribava a prop d’uns 10.000,00.- €, aquest any hem tornat a
caure novament i hem generat un dèficit de - 5.245,13.- €. Per tant, des d’ara,
ja no tenim cap coixí d’estalvi que ens pugui anar eixugant aquests dèficits
acumulats. Això vol dir que, a partir d’ara, viurem al dia. Allò que surt ha de ser
només d’allò que entra. No ens podem permetre res més!
No ens hem d’espantar (perquè això ens paralitzaria), però ho hem d’afrontar
amb molta més valentia, és a dir, fent-nos càrrec -entre tots- de totes les
despeses que generem. Dit d’una altra manera: Hem d’aportar més del que
aportem! Potser n’hi hauria prou amb uns 5,00.- € cada mes per família.
En gran part ja hem fet un gran pas reduint les despeses dels subministraments
més bàsics (llum, gas, aigua, telèfon, etc.). Per la nostra part també hem fet els
deures. Fa tres anys vam reduir els subministraments en un 9%, l’any passat
vam fer una gran inversió en reduir la factura de l’electricitat amb la il·luminació
de baix consum, amb els llums LEDs. També hem reduït molt considerablement
les despeses per les compres de material. Dit ben clarament: ens estem de tot
allò que podem i estem aplicant unes dures mesures de màxima austeritat en
tot. Però seguim necessitant la vostra ajuda, que és la vostra aportació
econòmica.
Ara ens toca anar estabilitzant i consolidant la nostra economia habitual.
Recordem que en la nostra comunitat, i des de ja fa molts anys, s'ha volgut que
tots fóssim corresponsables en tot el que ens afecta i, entre altres coses, també
en la nostra contribució al manteniment de l'estructura de la mateixa. Pel que
respecta a la contribució d'aquesta estructura i més concretament a la seva
economia, en el seu dia va es va eliminar la col·lecta física al mig de les

celebracions i es va decidir posar unes caixes a l'entrada del temple, repartint
(juntament amb aquest “Full Informatiu”) un sobre, per tal que cada persona (o
família) aportés el que cregués oportú donar per a aquest manteniment.
Quan assistim a les celebracions, tots gaudim de llum, de calefacció (a l'hivern) i
de ventiladors (a l'estiu), d'un local net, d'una bona sonorització, etc... i caldria
que tots plegats penséssim si col·laborem prou, tenint en compte els grans
augments de les tarifes que hi ha hagut en aquests consums; d'altra manera
imprescindibles.
Agrairíem que cadascú faci un moment de reflexió sobre aquest tema, per tal
d'evitar tenir que tornar a la col·lecta física al mig de les celebracions, que -de
totes maneres- és el que es fa en moltes altres comunitats semblants a la
nostra. Creiem que la solució actual és la més adequada, per a persones
responsables, com volem ser, i és per això que us fem arribar aquesta reflexió.
Si us plau: Pensem-hi!

Breu calendari per al mes de maig del 2019
Dimecres

1

FESTA del TREBALL – misses a les 9:00 i a les 20:00 h

Dijous

9

PREGÀRIA ECUMÈNICA, a les 20:30 h a l’Església Evangèlica

Divendres 10

Reunió del grup de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h

Dissabte

Celebració del Perdó per als nens de la Catequesi, a les 12:00 h

11

TROBADA de la COMUNITAT – Sortida de tot el dia
al Santuari de Sant Ramon Nonat de La Segarra (preu: 25,00.- €)
- inscripcions al Despatx Parroquial i a la Sagristia – ULTIMS DIES!!!

Diumenge 12

Dilluns

20

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

21

PREGÀRIA, des de les 20:30 a les 21:00 h

Dijous

23

Catequesi per a la UNCIÓ dels Malalts, a les 19:00h a la Sala Gran

Dissabte

25

CELEBRACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS
a les 12:00 h, les 13:00 h i les 17:00 h

Diumenge 26 UNCIÓ comunitària dels MALALTS, a totes les misses
- inscripcions al Despatx Parroquial i a la Sagristia – ULTIMS DIES!!!
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