16 de NOVEMBRE de 2014
DIUMENGE 33 de durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

DIADA DE
GERMANOR i
AJUDA EXTRA A
LA PARÒQUIA.

Núm.
1.526

Avui es dóna la
informació i els
sobres per
GERMANOR. Fer
un fons comú
d’ajuda entre les
parròquies del
bisbat. Molt
important.
I també donem els
números de la
nostra parròquia de
gener a octubre. La
setmana que ve ho
explicarem més.
Com veieu estem en
números vermells,
els ingressos no
pugen i en canvi les
despeses sí. Mirem
de fer una
administració
curosa, però si no
augmentem els
ingressos no hi
haurà res a fer. Hem
de canviar hàbits: la
col·lecta dominical
hauria de ser una
aportació molt més
significativa, els qui
fan subscripcions,
revisar la quantitat
que resulta a la
setmana o al mes. I
sobretot ens calen
unes ajudes extres,
però extres de
veritat. Agraïm els
qui ja han respost.
Però necessitem
eixugar aquest
dèficit abans
d’acabar l’any.
Gràcies

MOVIMENT ECONÒMIC DE L'ANY 2014
GENER a OCTUBRE
TOTAL INGRESSOS
Donatius i Almoines

71.253,37
21.467,95
Bateig

2.825,00

Bodes

1.245,00

Exèquies

2.860,00

Intencions

4.826,40

Donatius

9.557,55

Fotògrafs

154,00

Col·lectes Dominicals
Activitats (catequesi, cera, etc.)
Quotes Fixes (subscripcions)
Arrendaments (Pàrquing)
Altres Ingressos (capellania, despeses banc)
Col·lectes Manades (a retornar)

18.802,00
13.809,59
8.549,03
2.264,77
790,03
5.570,00

Càrites

1.425,00

Fam al mon

1.245,00

Missions

1.860,00

Seminari

845,00

Llocs Sants

195,00

TOTAL DESPESES
Aportació Diòcesi
Personal i Seguretat Social
Subministraments

78.427,98
21.080,00
18.634,30
15.013,83

Reparacions i conservació

5.151,15

Aigua

581,06

Gas

3.517,39

Electricitat

5.287,03

Altres

477,20

Accions Pastorals (romeries, etc.)
Despatx (mat. oficina, telèfon, etc.)
Compres (mat. culte, cera, flors, etc.)
Despeses Financeres
Imposts i Taxes (iva, irpf, etc)
Retorn Col·lectes Manades

5.544,89
6.601,98
5.338,09
114,31
530,58
5.570,00

Càrites

1.425,00

Fam al mon

1.245,00

Missions

1.860,00

Seminari

845,00

Llocs Sants

195,00

RESULTAT (de Gener a Octubre 2014)

-7.174,61

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
JAIME i LUANA CASAS NEPOMUCENO
BAPTISMES

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
RAMON DELGADO CAMPILLO (76);
ASCENSIÓN ORTEGA GÓMEZ (95)

EXÈQUIES

DISSABTE 15
DIUMENGE 16
DILLUNS 17
DIMARTS 18
DIJOUS 20
DISSABTE 22

INTENCIONS
MISSES





DIUMENGE 23

a les 19
a les 9
a les 20
a les 9
a les 9
a les 9
a les 19
a les 9

Antonio Palma Márquez.
esposos Miquel Domènech i Rosa Ruiz.
Ramon Deza i Figuera.
Elia Prieto; Família Siré – Llevat.
Octavio Dalmau.
Vicente Vinuesa.
Antonio Hidalgo.
Josep Pejoan i Guillem, els seus pares Josep i Elisa.

HORARIS DE MISSA
Diumenges: Eucaristia a les 9, a les 11, a les 12 (a Sant Jordi), a les 12’30 i a les 7 del vespre.
Dissabtes: eucaristia al matí a les 9, i al vespre, missa de vigília a les 7 del vespre.
Dies feiners: Cada matí a les 9 a la cripta. Dies feiners per la tarda, cada dilluns i divendres,
a les 20 h del vespre a la Cripta. A la capella de Sant Jordi, cada dimecres a les 8 del vespre.

INFORMACIONS

 Dijous dia 20, grup de Bíblia i Litúrgia, a les 7 de la tarda, a la rectoria.


Dissabte que ve dia 22 de novembre tindrem la trobada de consells pastorals de les
parròquies del Prat. Al vespre, després de missa, de les 8’15 a les 10’15. És un moment
d’intercanvi, formació i coneixença mútua. Es fa cada cop a una de les parròquies. Aquesta
vegada serà a Sant Pere i Sant Pau.




El nostre Consell Pastoral ens reunirem el dimarts 25 de novembre, a les 7 de la tarda.
MES DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS: agafeu els punts de llibre de les taules.
Dediquem uns dies especials a pregar per aquesta intenció tan important. El 9, el 19 i el 29.

RUTA TERESIANA. Petit viatge pels llocs de Santa Teresa de Jesús: Àvila, Alba de Tormes,
visita a Salamanca. El mes de març del 2015, del 6 al 9, divendres sortida a les 8 matí, dissabte i
diumenge visita, dilluns retorn al vespre al Prat. Allotjament a Àvila al Cites, confortable
residència, pensió completa. Preu: 280 euros (Tot inclòs). Informació i inscripcions:
dimecres 3 de desembre, de les 17.30 a les 18.30, al despatx de la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau, amb una paga i senyal de 80 euros.



El mateix 3 de desembre es farà la inscripció per la sortida a Santa Llúcia del dia 12.

