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20 de febrer de 2022

VIDA DE LA COMUNITAT

CONSELL PARROQUIAL DE FEBRER
1-2-22
S’inicia la reunió amb la pregària i tot seguit es
passa a l’ordre del dia:
QÜESTIONS PRÈVIES
La cúpula. S’informa que la documentació per
reparar la cúpula ja està enllestida. Tot plegat
s’està retardant però s’ha de seguir el protocol
per poder començar les obres. El pressupost
serà elevat i tot i que es parlarà amb el Bisbat i
l’Ajuntament, caldrà solidaritat entre els feligresos per tal de poder assolir el pagament.

•
•

Confirmacions. Mn. Joan comenta que dissabte 29 de gener faran la confirmació un grup de
vuit joves de la nostra parròquia que tenen com
a catequista la Mercè Biosca.
Valoració de les festes de Nadal. Se’n fa una
valoració molt positiva i s’agraeix la tasca de totes les persones que les van fer possible.
Plaques solars. A proposta d’algunes persones
de la parròquia i de la comissió de Justícia i Pau
de posar plaques solars, Francesc Macià amb
l’ajut de Santi Vea han fet les gestions pertinents
i l’Ajuntament ha acceptat la proposta.
INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS
CONSELL ARXIPRESTAL. En l´última reunió
del Consell Arxiprestal es va parlar de:
•

La necessitat que totes les parròquies treballin el tema de la Sinodalitat.

•

El canvi de dia de la Trobada de Parròquies
que es farà durant el més de maig.
L’Aplec Pasqual. Tot i que el dia 17 de febrer tenen una reunió per concretar.
La Romeria a Montserrat que també s’ha
posposat pel mes de maig pel tema Covid.
Serà els dies 14 i 15

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Valoren molt positivament la Pregària commemorativa dels 21 anys de pregàries.
Les activitats que s’havien de fer durant la Setmana per la Unitat dels Cristians s’han posposat
pel més de maig.
CATEQUESI FAMILIAR. Van fer la celebració
de la festa de la Candelera el dia que els tocava
grup. Va anar molt bé. Van convidar als pares
també a participar-hi.
Estant fent una crida per mitjà d’unes cartes que
enviaran a més de 100 famílies que havien portat els infants a la catequesi per tal de fer una
trobada.
Les Primeres Comunions se celebraran durant
el mes de juny.

VIDA CREIXENT. El grup es continua reunint
seguint i treballant el llibre L’harmonia de la teva
vida.
COMISSIÓ DE JOGUINES. Agraeixen la generositat de tothom que va fer possible repartir
més de 3.500 joguines durant la campanya de
Nadal.
ARXIU-MUSEU. L’exposició dels esbossos de
Fidel Trias que es va inaugurar el dia de la Puríssima va anar molt bé. També la venda del calendari ja que només en queden un parell.
De la venda de la Loteria Nacional i de la Grossa van quedar per la parròquia uns 1.600 euros
que es destinaran a Càritas.
Per Quaresma volen fer la inauguració dels decorats de l’obra Ponç Pilat que es troben penjats
al tram d’escala que porta a l’arxiu. Se’n donarà
més detalls.
També es faran visites dels esbossos de Fidel
Tries els diumenges 6 de març, 5 de juny i 4 de
setembre, d’onze a una del migdia.
GRUP D’ESPLAI LA TREPA. Han hagut d’aplaçar algunes activitats commemoratives del 45è
aniversari.
Col·laboraran amb la festa de Pasqüetes.
JUSTÍCIA I PAU. Recorden la presentació del
llibre Sortir de la presó: una aventura incerta que
es farà a l’auditori dijous dia 3 de febrer.

Per Quaresma prepararan els escrits de reflexió
i es posaran també les parades de llibres religiosos a les entrades de l’església.
ECONOMIA. Han tancat l’exercici de l’any
2021 amb un increment d’ingressos d’un 9%.
Les col·lectes manades han augmentat un 32%.
Han preparat un comentari per acompanyar els
comptes del 2021.
CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Encara no poden
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anar a visitar als avis a les residències ni hi poden fer cap activitat degut a la pandèmia, per
tant des d’abans de Nadal van començar a fer
trucades a voluntàries ja grans per tal de fer-lis
una estona de companyia; aquesta activitat de
moment ha quedat com a activitat fixa fins que
no es pugui tornar a la normalitat.
Precs i Preguntes. Es recorda que dimarts dia
15 de febrer Mn. David Abadies vindrà a la parròquia per parlar-nos del tema de la Sinodalitat
que haurem de treballar les parròquies per desig
del Papa Francesc; Mn. Joan Nadal demana a
tots els feligresos l’esforç d’assistir-hi per tal de
poder-se informar.
CONVOCATÒRIA
PER LA PROPERA REUNIÓ
El consell queda convocat per dimarts 1 de
març, a les 6 de la tarda.

COMENTARI
DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA
En aquest Portaveu trobareu el detall dels comptes de la Parròquia corresponents a l’any 2021,
que la Comissió us fa arribar amb la intenció de
que tots els feligresos pugueu estar al corrent
de com ens va l’economia. Si hom els compara
amb els de l’any anterior es pot dir que no reflecteixen gaire diferències.
Diguem, però, que els ingressos han tingut un
lleu increment, cosa molt positiva. Pel que fa
les despeses, amb el principi de no estirar més
el braç que la màniga, han variat en els mateixos percentatges, donant un curt romanent de
poc més de 6.000 euros. Ens agrada destacar,
també, que les col·lectes destinades a objectius
majors (seminari, missions, Càritas, Mans Unides, etc.) s’han incrementat notablement, reflectint la millor generositat de tots nosaltres.
De cara a l’actual 2022 no podem afluixar, ja que
les perspectives d’una obra que afecta l’estructura de l’edifici parroquial, demanarà un esforç
suplementari. I aquesta pot ser una necessitat
que s’anirà repetint, com a conseqüència de les

moltes millores i de posada al dia, que un edifici
amb més de 130 anys, demana contínuament.
Sense voler ser pesats, repetim que caldrà un
esforç més de cadascú de nosaltres per a seguir
mantenint l’equilibri de la nostra economia. Confiem, com sempre, en la vostra bona disposició.

Us volem recordar que, al marge de les col·lectes en les bosses, les subscripcions fixes ajuden, sobretot, a mantenir el flux constant d’ingressos. A les entrades trobareu butlletes per
donar-vos-hi d’alta.
Gràcies a tots.

COMPTES PARROQUIALS - Any 2021
MANTENIMENT
Entrades
Subscripcions
Col.lectes bosses
Donatius
Catequesi
Faristol
Cera
Full i Portaveu
Locals
Bústies
Arrendaments
Total

CARITAS PARROQUIAL
36.260
22.520
3.687
4.259
4.443
4.362
1.506
2.990
5.501
4.800
90.328

Sortides
Material culte
Full Dominical
Cera
Impostos i taxes
Reparacions
Aigua
Gas
Llum
Ascensor
Neteja
Conserge
Telèfon
Despatxos
Portaveu
Catequesi
Altres accions pastorals
Material arxiu
Material oficina
Fons Comú Diocesa
Total

1.526
1.562
2.417
304
2.254
441
4.175
5.156
1.778
7.246
14.214
967
697
4.296
3.361
920
770
928
24.989
78.001

Romanent manteniment

12.327

Entrades
Donatius

24.406

Sortides
Ajuda familiar
Ajuda parròquies
Revista Caritas
Medicaments Veneçuela
Ajuda farmàcia
Beques
Fruita Rebost
Total

16.296
600
34
1.650
317
290
1.906
21.093

Romanent

3.313

OBRES MAJORS
Entrades
Subscripcions i donatius

30.233

Sortides

39.714

Dèficit

-9.481

COL·LECTES MANADES
Caritas-Corpus
Caritas-Nadal
Mans Unides
Germanor
Domund
Seminari
Altres
Recaptat i enviat

1.726
1.464
2.190
1.168
1.533
1.258
607
9.946

Romanent total

6.159
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY. 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.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 21 de
febrer, a les 7 de la tarda, trobada amb el grup
Sant Mateu i el mateix dia a les 8 del vespre amb
el grup Sant Marc. Dimarts dia 22, a 2/4 de 8 del
vespre, trobada amb el grup Sant Joan.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
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.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 22, a les 6 de la
tarda, reunió seguint el tema L’harmonia de la
teva vida.
RECOLLIDA DE MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua la campanya de recollida de
medicaments. Podeu fer els vostres donatius al
despatx parroquial. Gràcies.

Lc 6,27-38

Dóna a tothom qui et demani,
i no reclamis allò que és teu als qui t’ho han pres.
Feu als altres allò que voleu que ells ho facin.
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