7 de JUNY de 2015
DIUMENGE DEL CORPUS / B

FULL PARROQUIAL

El Prat de Llobregat

Any XXX

núm.
1.555

ELS NÚMEROS
DE LA
PARRÒQUIA DE
L’ANY PASSAT.
Normalment donem
els comptes de la
parròquia amb
motiu de la jornada
de Germanor que es
fa al novembre.
Però enguany ens
volem avançar una
mica perquè abans
de les vacances
d’estiu sapigueu
com estem de
economia. Sabeu
que a finals de
l’any passat vam fer
una crida de socors
perquè estàvem en
números vermells.
Gràcies a l’ajut de
molts de vosaltres
en la campanya
d’ajuda extra a la
parròquia vam
poder remuntar. I
també s’han fet
noves subscripcions
a quotes fixes de
col·laborador i
molts dels antics
han augmentat la
quantia. Tot plegat
va permetre acabar
bé l’any, amb un
lleuger superàvit i
també els primers
mesos del 2015 els
podem afrontar
amb equilibri. Això
ens ensenya que si
tots col·laborem
generosament
podem de veritat
sostenir la vida i
l’acció de la nostra
parròquia.
Moltes gràcies a
tots i seguim així !

MOVIMENT ECONÒMIC DE L’ANY 2014
de Gener a Desembre

TOTAL INGRESSOS

100.809,32

Donatius i Almoines

34.577,45

Bateigs
Bodes
Exèquies
Intencions
Donatius
Fotògrafs
Campanya Extra Ajuda Parròquia

Col·lectes Dominicals
Activitats (catequesis, culte, cera, etc.)
Quotes Fixes (subscripcions)
Arrendaments (pàrquing)
Altres Ingressos (capellania, interessos)
Col·lectes Manades (a retornar)
Càrites
Fam al mon
Germanor
Missions
Seminari
Llocs Sants

3.015,00
1.525,00
4.070,00
5.696,40
12.647,05
164,00
7.450,00

24.246,50
16.212,37
10.341,43
4.529,54
1.170,03
9.732,00
4.842,00
1.245,00
710,00
1.895,00
845,00
195,00

TOTAL DESPESES

98.892,05

Aportació a la Diòcesi
Personal i Seguretat Social
Subministraments

25.380,00
23.282,96
16.155,38

Reparacions i conservació
Aigua
Gas
Electricitat
Altres

Accions Pastorals
Despatx (oficina, telèfon, etc.)
Compres (culte, cera, flors, etc.)
Despeses Financeres
Imposts i Taxes (iva, irpf, etc.)
Adquisicions i altres
Retorn Col·lectes Manades
Càrites
Fam al mon
Germanor
Missions
Seminari
Llocs Sants

RESULTAT ( de Gener a Desembre 2014)

5.343,65
720,40
3.562,53
5.956,16
572.,64

8.512,43
7.817,18
6.544,09
125,08
530,58
812,35
9.732,00
4.842,00
1.245,00
710,00
1.895,00
845,00
195,00

1.917,27

"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"
Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:

MATRIMONIS

ESTEBAN GONZÁLEZ TRONCOSO amb BELEN MARTÍ PULGARIN

"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:
IZASKUN UDARAUZ FUERTES (83); ROSARIO PORCEL IBÀÑEZ (95).
EXÈQUIES

INTENCIONS
MISSES


INFORMACIONS



DISSABTE 6
DIUMENGE 7

a les 20
a les 9
a les 19

DIMARTS 9
DIJOUS 11
DIVENDRES 12
DISSABTE 13

a les 9
a les 9
a les 9
a les 9

famílies Torres-Llauradó.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Adelaida Siré.
Antonio Alcalá; Mariano Alcalá; Luisa Hernández;
Fermín Tapias; Maria Navas.
Roc Mas.
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Miquel Busquets i Quimeta Cheto.
Antoni Tragant; Antoni Domingo Ribas.

CORPUS, solemnitat del Cos i la Sang de Crist. La missa principal serà a les 7 de la tarda, i tot
seguit la processó pel recorregut tradicional del centre de la vila, amb les catifes de flors i els
altars de les diverses entitats, els gegants, la banda de música de la Unió Filharmònica i la
col·laboració de molta gent.
CORPUS és també el dia de la Caritat fraterna, el recordatori del manament de l’amor:
estimeu-vos els uns els altres tal com jo us he estimat. Tothom coneixerà que som del Crist si
ens estimem com a germans. Per això CÀRITAS ens fa avui una crida a la col·lecta especial en
benefici dels germans necessitats. I des de la parròquia recordem i agraïm també especialment
la tasca dels voluntaris de Càritas i del qui fins ara n’ha estat el coordinador durant molt anys,
en Joan Colominas Casas.

HORARIS DE MISSA EN EL MES DE JUNY







DIUMENGES: a les 9, a les 11, a les 12 a la capella de Sant Jordi, a les 12’30 i a les 8 del
vespre.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: fins al final del curs escolar, a les 7’20h del matí a la capella del Col·legi
Mare de Déu del Carme.
A les 9h del matí cada dia a la Cripta. Els dilluns a les 8h del vespre a la Cripta.
Els dimecres a les 8 del vespre a la capella de Sant Jordi.



DIUMENGE QUE VE DIA 14, AMB MOTIU DE LA ROMERIA A MONTSERRAT, NO HI
HAURÀ MISSA A SANT JORDI, NI TAMPOC A LES 12’30h A LA PARRÒQUIA.
Santa Unció, el diumenge 21, a la missa de les 11h. per a gent gran i malalts que puguin venir
al Temple, acompanyats. Doneu-nos el nom o apunteu-vos als mossens al final de les misses.
Aquest dimarts dia 9, de 19’30 a 21’30, a l’Artesà, trobada dels voluntaris d’acció social de
les diverses obres d’Església que actuen al Prat. Les fundacions Saó, Francesc Palau,
Comitè Solidari del Col·legi Mare de Déu del Carme i Càritas interparroquial del Prat.
Una estona de música, berenar i testimonis sobre l’acció social dels voluntaris cristians. Una
estona de convivència i festa per celebrar i fomentar el voluntariat dels grups d’església.



Ja us ho podeu reservar, dilluns 29, Sant Pere i Sant Pau. 25 anys ordenació Fermín i Pepe.



