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VIDA DE LA COMUNITAT

COMENTARI DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA
Com és costum, la comissió us fa arribar el detall de tancament de l’economia parroquial l’any
ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2020
Manteniment parroquial
Fons parroquial

Ingressos

Bosses i bústies

17.854,87

Subscripcions

34.000,00

Donatius

Despeses

7.659,87

Ingressos per serveis
Catequesi

5.217,02

Cera

2.723,19

Full dominical
Locals
Arrendaments
Total ingressos

824,87
3.420,00
4.980,00
76.679,82

Compres
Material culte

1637,34

Cera

2.461,75

Full dominical

1.132,00

Taxes municipals
Reparacions

(Continua al darrera)
Càritas parroquial
Bústies i donatius

Manteniment
Despeses financeres

2020. Aquest ha estat un any summament irregular ja que, com tothom recordarà, les activitats normals van quedar aturades durant més
de dos mesos.
Els diferents grups comptables de la Parròquia,
com podreu veure en el detall, han tingut comportaments desiguals: el Manteniment, que és
on es reflecteixen les entrades i despeses de
les activitats corrents, mostra superàvit. Això es
deu, per un costat, a les moltes aportacions rebudes fora de les col·lectes normals, així com
a l’actitud del Bisbat renunciant a la quota del
Fons Comú Diocesà durant dos mesos.
L’esmentat superàvit l’hem pogut dedicar a compensar els imports del compte d’Obres Majors
fent realitat diversos projectes: aire condicionat a

25,00
347,99
15.983,46

Ajudes familiars

Diversos

Neteja

5.400,56

Fruita Càritas
Totals

Telèfon

1.293,97

Publicacions

2.640,62

Despatx parroquial
Ascensor

34,56
1.968,39

Accions pastorals
Catequesi

19,68

Coral

240,00

Comunicació de bens
Fons comú diocesà
Total despeses
Saldo positiu de l’any

21.660,62
67.005,10
9.674,72

443,48
1.399,06
29.855,53

1.080,00
28.989,93
865,60

Saldo positiu de l’any
Obres majors
Subscripcions i donacions

28.120,30

Obres majors
Totals

28.120,30

34.193,25
34.193,25

Col·lectes trameses al bisbat

3.219,32

Altres

1.230,00

Beques

8.469,46
470,38

24.837,39

Ajudes parròquies

Aigua, gas i electricitat
Material divers

29.855,53

Càritas - Corpus

1.417,54

Càritas - Nadal

1.872,50

Mans Unides

1.703,70

Germanor

1.169,34

Missions
Total

1.364,24
7.527,32

les sales del primer i segon pis, posar en condicions la sala de monitors de la Trepa, instal·lar eixugamans als diferents lavabos i reforçar les possibles entrades exteriors per a evitar robatoris.
Per tant, podem dir que, malgrat els problemes

derivats de la pandèmia, s’ha aconseguit anivellar l’economia de l’any.
Per això la Parròquia dóna les gràcies a tots els
feligresos que, amb la seva generositat, ho han
fet possible.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Grup
Sant Mateu, es reunirà dilluns 12, a les 7 de la
tarda; Grup Sant Marc: dilluns dia 12, a les 8 del
vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. PASQÜETES. Dissabte dia 17, a les 6 de la tarCada dia a les 8 del vespre.
da, celebració de la Pasqua adaptada als infants.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di- FE I CULTURA. Hem incorporat ja en l’apartat
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
de Fe i Cultura de la nostra web quatre vídeos
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

corresponents a quatre meditacions de Xavier
Morlans des de la Parròquia de Santa Anna de
Barcelona. Primera: Les Xarxes i el teu punt dèbil. Ira, orgull, vanitat. Segona: La infelicitat i el
teu punt dèbil. Enveja, avarícia i por. Tercera: Ja
coneixes el teu punt dèbil. Gola, luxúria, mandra.
Quarta: Té solució el teu punt dèbil?.

Jo. 20, 19-31

El vespre d`aquell mateix
diumenge els deixebles eren
a casa amb les portes tancades
per por del jueus. Jesús entrà
i els digué Pau a vosaltres.
Després ensenyà les mans
i el costat i els deixebles
s’alegraren de veure el Senyor.
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