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VIDA DE LA COMUNITAT

ELS COMPTES DE L’ANY 2017
Comissió d’Economia
Tancat l’exercici, la comissió d’economia
presenta les dades de l’any; aquesta vegada amb la tranquil·litat de mostrar uns
números que, confrontant entrades i despeses, resulten equilibrats. El petit saldo
positiu no és pas mèrit de la comissió; la
nostra missió consisteix només en posar
les dades per escrit.
Fent comparacions veiem que les aportacions de la feligresia (bosses i subscripcions, bàsicament) ha estat un 4 % superior a les de l’any precedent. I això,
donades les circumstàncies actuals, és
realment meritori. D’altra banda, les despeses corrents, dites “de manteniment”
presenten un descens del 3 % si les comparem amb l’any 2016. Ens sembla que

aquesta dada és també digna d’elogiar,
ja que suposa, i en això portem ja uns
quants anys, un gran capteniment per
part dels responsables, a l’hora de gastar.
No voldríem que les anteriors consideracions puguin conduir-nos a pensar que tot
ho tenim resolt. La realitat és que portem
uns quants anys anant enrere, ja que si comparem les dades de fa només quatre anys,
els ingressos s’han reduït un
12 %. Recordem, també, que
aquest 2018 exigirà un esforç
econòmic més gran, de cara
a finançar els actes del 150è
aniversari.
La Comissió d’Economia seguirem l’obligació de demanar
un xic més d’esforç per part de
tothom. En aquest sentit confiem que la resposta de tots
els feligresos, com sempre,
serà positiva. Gràcies.
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ECONOMIA DE LES PARRÒQUIES
Redacció
És important juntament amb els comentaris i els comptes presentats per la comissió econòmica de la nostra parròquia,
afegir-hi alguna reﬂexió que ens pot ajudar a nivell personal a entendre que els
diners són també necessaris en les nostres comunitats.
L’economia de les parròquies ha de tenir
regust evangèlic, si no fos així no tindria
sentit. Ara bé l’església actua i viu en el
món i com qualsevol persona, família o
entitat genera unes despeses, moltes de
les quals són d’ajuda a terceres persones
en el àmbit social, però altres són de manteniment dels edificis i despeses de llum,
aigua, gas, neteja, etc. que s’han de cobrir d’alguna manera.
De fet des dels temps
dels
primers
cristians, els participants
en l’Eucaristia feien la
seva ofrena en espècies o en metàŀlic per
al manteniment de la
comunitat, pels serveis i per als necessitats. Per tant aquesta
idea de que a les parròquies tots els serveis
han de ser gratuïts,
malauradament,
és
totalment errònia. Tan
de bo és pogués donar
aquest servei de manera totalment altruista. Però ni la la llum,
ni el gas, ni les fotocòpies, ni el material
de despatx no es poden pagar amb bona
voluntat i amb pregàries. I això que hi ha
un volum de voluntaris i voluntàries que
fan tasques catequètiques i socials, així
com de neteja i de despatx de manera totalment gratuïta. Aquest fet permet donar
un servei ampli d’atenció, formació i manteniment que seria totalment impossible
sense la generositat d’aquestes persones.
Hem de considerar tots plegats que els
serveis tenen un preu no per guanyar diners sinó per no perdre’n i que és signe de
2

maduresa i de corresponsabilitat cristiana una participació responsable a l’hora
de les coŀlectes així com també a l’hora
de la utilització de locals, o bé a l’hora de
fer fotocopies o agafar el full parroquial
o/i altres publicacions que es troben a les
sortides de l’església.
Pel què fa a casaments, enterraments,
bateigs, etc., com sabeu les parròquies
no estipulen cap quantitat fixa. El que es
demana o es pressuposa és la voluntat de
contribuir mitjançant un sobre a les despeses que genera el fet d’obrir l’església.
En ocasions la voluntat és minsa i els donatius no cobreixen ni una mínima part de
la depesa generada.

En fi, si hi pensem prou veurem que és
totalment lògic el fet de donar suport econòmic a les nostres parròquies, punt de
trobada, de culte i de pregària.
Tant la redacció del Portaveu com la mateixa parròquia agraeixen tota la tasca callada i generosa de les persones que formen
la nostra comissió econòmica i que de manera puntual ens fan arribar la comptabilitat que es publica trimestralment. També
donar les gràcies a la Comissió de Nous
Projectes que tot i reunir-se amb poca
freqüència d’ella han sorgit iniciatives que
han permès activar l’economia parroquial.

ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2017
INGRESSOS

DESPESES
MANTENIMENT PARROQUIAL

FONS PARROQUIAL

COMPRES

Bosses i bústies

24.856,77

Material culte

1.598,36

Subscripcions

33.869,86

Cera

2.916,33

Full dominical

3.587,04

Donatius

3.681,44

62,408,07

INGRESSOS PER SERVEIS

MANTENIMENT

Catequesi

5.851,40

Despeses financeres

Llànties

5.087,60

Taxes municipals

Full dominical

1.662,75

Reparacions

Locals

3.100,00

Aigua, gas i electricitat

10.079,96

Arrendaments

4.874,00

Neteja

12.958,30

Subvencions

1.813,88

Despeses arrendament

Rèdits bancaris

0

22.389,63

8.101,73

33,35
338,62
2.785,08

73,44

Material divers

1.180,25

Telèfon

908,66

Publicacions

4.453,54

Despatx parroquial

292,60

Ascensor

2.251,13

35.354,93

ACCIONS PASTORALS
Catequesi

5.086,35

Altres

1.651,92

6.738,27

COMUNICACIÓ DE BENS
Fons comú diocesà
Quota zona
Total ingressos

84.797,70

27.104,94
0

Total despeses

77.299,87

Saldo positiu
Suma

84.797,70

27.104,94
7.497,83

Suma

84.797,70

CÁRITAS PARROQUIAL
Bústies i bosses
Dèficit de l’any

Total

25.189,24
93,12

25.282,36

Ajudes familiars
Ajuda parròquies

23.336,06
1.200,00

Beques

554,30

Diversos

192,00

Total despeses

25.282,36
25.282,36

OBRES MAJORS
Subscripcions i donatius

8.626,49

Electricista

Donatius Auditori

6.194,85

Paleta

Total ingressos

14.821,34

Total despeses

0,00
2.305,83

2.305,83
2.305,83

COL·LECTES TRAMESES AL BISBAT
Càritas-Corpus

688,07

Càritas-Nadal

1.501,21

Mans Unides

2.053,11

Germanor

1.606,56

Missions

1.184,13

Seminari

1.655,77

Llocs Sants
Total

184,60
8.873,45
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CULTES
DIUMENGE V DE DURANT L’ANY. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT
GRUP DE REFLEXIÓ. Dilluns 5 de febrer,
a les 8 del vespre reunió d’aquest grup.
ECONOMIA. Dimarts 6, a les 7 de la tarda, reunió de la comissió d’economia.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 6, a
2/4 de 9 del vespre, reunió del Consell.
Queden convocats els representants de
totes les comissions.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres 7, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió
a la Sala Sant Jordi.
MISSA DE LES 11 DEL MATÍ DEL DIUMENGE 11 DE FEBRER. Aquesta missa
queda suprimida amb motiu dels preparatius de la missa polifònica de les 12.
MISSA POLIFÒNICA. Dins dels actes de
celebració del 150è aniversari de la parròquia, us convidem a la missa polifònica
que se celebrarà el proper diumenge 11
de febrer a les 12 a la nostra església.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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L’Orquestra Municipal de Música Pere Burés de Rubí, conjuntament amb la Capella
de Música Santa Maria de Mollet del Vallès
acompanyaran la missa habitual de les 12
del migdia amb la interpretació de la Misa
Brevis de Léo Delibes així com peces de
Haendel, Bach, Mozart i Pau Casals. Una
ocasió única d’assistir a una missa polifònica a la Puríssima; no hi falteu!
VOLS SABER MÉS SOBRE LES XARXES
SOCIALS DE LA PARRÒQUIA I DEL
SEU FUNCIONAMENT?. Sessions informatives i totalment gratuïtes els dimarts
13, 20 i 27 del mes de febrer a les 6 de la
tarda, a l’Auditori Parroquial, a càrrec de
Núria Ollé. Destinades especialment a la
gent gran de la nostra comunitat.
XERRADA DE SOR LUCÍA CARAM A LA
PURÍSSIMA. Dijous 15 de febrer, a 2/4
de 8 del vespre i convidada per la Comissió de Festejos, vindrà Sor Lucía Caram
per parlar-nos de “Celebrar la vida: Fe i
compromís”.
PRESENTACIÓ DEL DVD D’HISTÒRIA
DE LA PARRÒQUIA. Dimecres 21 de febrer, a les 7 de la tarda, a la Fundació
Bosch i Cardellach, Salvador Fité presentarà el DVD d’història de la parròquia.

Mc. 1, 29-39

Anem a altres llocs,
als pobles veïns,
i també hi predicaré,
que aquesta és la meva missió.

Parròquia Puríssima Sabadell
purissimasabadell

