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VIDA DE LA COMUNITAT

COMENTARI DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA
En presentar els números i resultats de l’economia
parroquial de l’any 2019, volem destacar, i això es
repeteix ja fa uns quants anys, que els ingressos

Catequesi

6.286,86

Cera

4.265,20

Full dominical

1.161,24

Locals

3.120,00

no són suficients per a cobrir les despeses corrents. Sortosament, i també ho hem de repetir,
les persones responsables de les despeses fan
el necessari per estalviar tot el possible. Els ho
hem d’agrair. Però caldrà que, entre tots, fem el
necessari perquè aquesta situació no s’allargui
més, o arribarà un temps en que ja no podrem
atendre ni les necessitats bàsiques. Som conscients que el fet de sempre demanar és una tasca
poc agradable, però insistim en que som tots els
feligresos els que hem de revertir la situació.
Els comptes de Càritas, malgrat les necessitats
que cal atendre, superiors any rere any, s’han pogut equilibrar dedicant-hi una part dels ingressos
provinents de les bosses de cada diumenge.

Arrendaments

4.980,00

(Segueix al darrera)

ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2019
Manteniment parroquial
Fons parroquial

Ingressos

Bosses i bústies

17.420,42

Subscripcions

32.740,00

Donatius

Despeses

2.017,80

Ingressos per serveis

Saldo negatiu de l’any
Total ingressos

4.434,37
76.425,89

Càritas parroquial
2154,48

Ajudes familiars

Cera

2.250,15

Ajudes parròquies

3.328,70

Beques

Full dominical
Manteniment
Taxes municipals
Reparacions
Aigua, gas i electricitat
Neteja
Material divers

1888,08
4.295,03
9.689,18
832,68

Publicacions

6.603,44
104,97
1.966,05

Accions pastorals
Catequesi
Altres

3.882,07
747,64

Comunicació de bens
Fons comú diocesà
Total despeses

1.200,00
272,70
2.122,17

Saldo positiu de l’any
Totals

27.014,64
76.425,89

31.481,04

3.208,95
31.481,04

Obres majors

10.555,37

1.113,41

Ascensor

24.677,22

Diversos

Telèfon
Despatx parroquial

31.481,04

Bústies i donatius

Compres
Material culte

Subscripcions i donacions

18.826,20

Obres majors
18.826,20

Totals

16.122,95
16.122,95

Col·lectes trameses al bisbat
Càritas - Corpus

1.006,76

Càritas - Nadal

1.507,60

Mans Unides

1.146,80

Germanor

1.171,75

Missions

1.055,93

Seminari

973,09

Llocs sants
Total

427,14
7.289,07

Pel que fa les que anomenem Obres Majors, la
modificació de les sales del primer pis executades
aquest any, amb un pressupost de prop de 21.000
euros, ja quasi l’hem pogut pagar amb els ingressos mensuals que es reben per obres, més alguns

donatius específics per aquesta finalitat concreta.
La Parròquia i la Comissió agraeixen la generositat de tothom però, un petit esforç més de cadascú de nosaltres, farà més viable la part econòmica de la nostra comunitat parroquial.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VII 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 24, a
2/4 de 9 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

VIDA CREIXENT. La trobada d’aquest mes serà
dijous dia 27, a les 6 de la tarda. Oberta a tothom.

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.

CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres 26 de febrer, reunió de les voluntàries a les 7 de la tarda.

CLUB DE CULTURA RELIGIOSA. Dijous dia
27, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala Montserrat.
MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua
la campanya de recollida de medicaments per
Veneçuela. Podeu deixar-los a les caixes de l’església o el despatx parroquial.
CANTS DEL SUD I DEL NORD. Diumenge 15
de març, a les 6 de la tarda, concert d’Ariadna
Savall amb la formació Hirundo Maris a l’església de la Puríssima. Venda anticipada d’entrades
al despatx parroquial, preu 12 €. Organitza l’Associació Amics de Sant Pau de Riu-sec.
REBOST PARROQUIAL. Últimament ens arriben de Càritas famílies que venen de Sud-amèrica per problemes greus en el seu país, però
sortosament el rebost continua rebent aliments
de les persones de la parròquia i els ho volem
agrair. També l’aportació econòmica que ens ha
fet Unió de Mares. La vostra generositat ens ajuda a ajudar. Gràcies a tots.

Mt. 5, 38-48

No us hi torneu
contra els qui us facin mal.
Estimeu els enemics i pregueu
per aquells que us persegueixen.

RECOLLIDA DE LLIBRES DE TEMES DE FE,
RELIGIÓ I ESPIRITUALITAT. ¿Teniu llibres religiosos interessants que ja us hagueu llegit i penseu que poden ser de profit per a altres persones?. Si en teniu, porteu-los a la parròquia, que
els posarem a les parades de llibres de temàtica
religiosa i espiritual que cada any situem a les
entrades de l’església durant tota la Quaresma,
a benefici de Càritas.
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