Any 4, núm. 12, Corpus Christi (any A), 22 de juny de 2014

Resum del Consell Parroquial
Es va reunir el passat dimarts, 17 de juny, amb l’absència de dos membres. Es tractà de:
1.Canvi de vicari: S’explicà que el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona va parlar el passat mes de maig
amb Mn. Joan i Mn. Carles, per separat, per comentar-los-hi que creia que ja era el moment que Mn. Carles
tingués una primera responsabilitat, esdevingués rector d’una parròquia, concretament la de Sant Joan
D’Àvila, i que a la nostra parròquia vingués, com a nou vicari, Mn. Santiago Cuquerella, actualment diaca,
que es preveu que serà ordenat de prevere a finals de setembre. El Consell felicità Mn. Carles pel nou
nomenament i se li va agrair la seva acció pastoral a la nostra parròquia durant aquests tres darrers anys.
2. Economia: En Jordi Eixarc va presentar el moviment econòmic de la nostra parròquia del
mes de gener al d’abril del 2014, inclusiu; donà una fotocòpia amb l’estat de comptes (el
trobareu en l’altra pàgina d’aquest Full Informatiu. Indicà que tot i que els resultat semblen
bons, queden per pagar algunes despeses. Mn. Joan expressà el desig d’encarregar de fer un
confessionari nou, en el qual el penitent pugui seure si ho desitja, hi càpiga una cadira de
rodes... Es quedà que caldrà veure el pressupost. També expressà el desig de renovar part
del mobiliari dels locals (taules, cadires...). Es concretà que s’ho miressin el grup de catequistes. Finalment
indicarà la conveniència de canviar el micròfon de la seu del presbiteri.
3. Revisió del curs 2013-14: Encara que tot es pot millorar, semblà positiu: les participacions al recés
d’Advent i Quaresma, a la Pasqua Arxiprestal, al Dinar Pasqual i el Sopar de la Fam. Es lamentà no haver
estat prou atents a participar en la “Fira d’entitats” del passat 16 de juny; fira que va ser molt interessant i
participada.
4.Informació arxiprestal: L’Agustí Villalba, representant de la nostra parròquia del Consell Pastoral
Arxiprestal i secretari del mateix Consell informà de la reunió conjunta que s’havia fet del Consell
Presbiteral Arxiprestal i el Consell Pastoral Arxiprestal. Seria llarg de transcriure tot el seu resum. Només
dir que de cara el proper curs es concretà que cada Consell Parroquial treballaria la següent qüestió: quines
qüestions preocupen a les persones de les nostres parròquies i quina resposta hem de donar com Església?
5. Sopar de fi de curs: Es fa amb les persones que han col·laborat activament a la parròquia durant el curs.
El preparen en Carles Perapoch i en Manel Matoses; s’espera que hi vagin unes 60 persones.
6. Previsions de cara l’estiu. Pel que fa als nous horaris de misses, despatx parroquial i Càritas, a la nostra
parròquia, el que es va dir ho trobareu més avall. S’ha fet un cartell amb els horaris de misses durant l’estiu
de totes les parròquies de l’arxiprestat; el Consell demanà que es passés de Din A4 a Din A3. Pel que fa a
l’entrada de Mn. Carles a la nova parròquia i a l’ordenació de Mn. Santiago hem d’esperar que se sàpiguen
les dates.
7. Precs i preguntes: - Horari de Misses de la Solemnitat de sant Joan: 12 migdia (en
castellà) i 8 del vespre (en català) se suprimeix la de les 9 del matí com l’any passat. –
D’aquí a uns dies hi haurà exemplars del llibre sobre el Dr. Modrego que va citar i
seguir el Dr. Josep Ma Martí Bonet, en la conferència anunciada en el Full Informatiu
passat; - a OSAS (Manigua 45-47) es pot adquirir el llibre del diaca Mn. Francesc
Torrebadella, sobre els 50 anys de la seva dedicació als discapacitats (15 euros).

Estat de comptes 2014
ACUMULAT A: ABRIL
ENTRADES
Catequesi
Cera
Publicacions
Fundació Sant Pius X (per l'escomesa elèctrica)
OSAS
Misses
Compte bancari del Lloguer (per unificació dels comptes)
Lloguer Immoble
Quotes fixes
Col·lectes Parròquia
Col·lecta Manada. Fam del Món
Col·lecta Manada. Seminari
Col·lecta Manada. Sants Llocs
Donatius Parròquia
Donatius Elevador
Cáritas Parroquial i Almoina Penitencial

10,00
688,40
583,50
9.800,00
3.200,00
1.997,00
6.485,99
11.995,60
1.938,20
13.244,03
1.627,78
1.085,24
591,79
680,00
50,00
3.173,11
Total 57.150,64

SORTIDES
Material de Culte (pa, vi, ciris, roba, florist…)
Full Dominical
Rectoria
Despeses bancàries
Obres manteniment i conservació
Despeses immoble c/Pardo: despeses .banc., iva, ibi, reparacions i conserv.
Neteja església i locals parroquials
Subministraments (aigua, gas, electricitat, força, gasoil…)
Administració Parròquia
Obres Majors (escomesa elèctrica)
Comunicacions (telèfon, internet), Assoc. Veïns, Coord. Entitats
Catequesi
Publicacions Parròquia. Litúrgia. Subscripcions. Accions Pastorals
Cáritas Parroquial. Obres socials (Salus)
Fons Comú Diocesà
Aportació parròquia a arxiprestat
Cáritas Diocesana (Desembre 2013)
Fam del Món
Germanor (Diferència aportació 19-11-2012)
Seminari
Sants Llocs
Total

667,45
975,00
2.877,30
316,44
5.569,98
1.869,08
2.835,90
2.438,72
2.700,00
6.596,50
1.149,23
344,89
1.134,33
3.382,49
9.446,88
50,00
2.068,00
1.627,78
65,00
1.085,24
591,79
47.792,00

Horario de verano
Misas: * Hasta el 13 de julio: Laborables: 9h y 20h. Domingos: 9h. 11,30h. 13h.20h.
* Del 14 de julio al 14 de Septiembre: Laborables: 20h. Domingos y festivos: 9 y 11.30h
* A partir del 15 de Septiembre: Laborables: 9h y 20h. Domingos: 9h. 11,30h. 13h.20h.
Despacho parroquial: Julio y Septiembre: Miércoles y Viernes, de 18 a 19,30h.
Agosto: Miércoles, de 18 a 19,30h.
Despacho Caritas: Julio y Septiembre: Martes, de 18 a 20h. Agosto: Cerrado.

