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Una economia parroquial
al servei de l’Evangeli
Amb aquest títol presentem aquest cap de
setmana a Sant Pere i sant Pau —com ja vam
fer fa unes setmanes a la MD de la Mercè—
un fulletó-tríptic amb la informació dels moviments econòmics de la parròquia corresponents a l’any 2017.
Una primera motivació per fer-ho és la necessària transparència en l’administració
econòmica i patrimonial que es va normalitzant en totes les institucions i que en molts
cassos prescriu la llei.
Però hi ha una segona motivació més evangèlica que és la de prendre consciència de la
necessitat dels recursos econòmics aportats
entre tots per a desplegar les activitats
d’evangelització, celebració de la fe, atenció
fraternal i de gestió i administració dels
béns parroquials.
Tant a la parròquia de la MD de la Mercè com
a Sant Pere i sant
Pau (que inclou
l’economia de l’Esplai i de la comunitat de sant Jordi)
enguany hi ha hagut un petit superàvit que ens permet
eixugar —a Sant
Pere i sant Pau—
una part del dèﬁcit
que hi va haver l’any
passat i ens permet
plantejar algunes
activitats noves i algunes intervencions
necessàries en el
patrimoni.
A més, l’economia de cada parròquia també
ha de sostenir aquells serveis de la diòcesi
(delegacions diocesanes, i altres serveis) i
les ajudes a les economies de les parròquies
petites, algunes d’elles molt precàries o directament deﬁcitàries, o a aquelles parròquies que han d’afrontar obres, rehabilitacions o qualsevol tipus de despesa que no po-

den assumir totes soles. D’aquí que la
quantitat més alta que trobareu a les despeses és justament la de la quota del Fons
Comú diocesà.
També a Sant Pere i sant Pau hi ha un pes
important dels salaris (un de trenta hores
setmanals, l’altre de 5) per a tasques de
sagristia, neteja de locals i rectoria i conservació del jardí.
Finalment és bo de saber que el sou dels
capellans que servim aquestes parròquies
no surt de l’economia parroquial sinó que
prové de la diòcesi (i una part important
d’aquests diners la diòcesi els rep per la
creueta de la declaració de la renda), i que
els ingressos de serveis funeraris pels enterraments que fem els capellans que vivim a la rectoria de sant Pere i sant Pau els
incorporem íntegrament a l’economia de

la parròquia per compensar aquelles despeses personals que ocasionem d’aigua,
llum, telèfon, neteja, etc.
Sentim-nos tots responsables de l’economia de la nostra Església, i si ens sembla
que podem començar o modiﬁcar la nostra
aportació, fem servir la butlleta adjunta.
Josep Torrente Bruna, rector

RECÉS PARROQUIAL. Aquest dissabte al matí hem tingut el

recés interparroquial a sant Cosme i sant Damià. Si la quaresma és un temps de conversió, hem reflexionat sobre allò
que ens podem plantejar per caminar cap a una vida comunitària més viva: incorporar l’experiència de comunitat a la meva
vivència cristiana, trobar gestos senzills que ho concretin (on
sec, a qui m’acosto, com participo en els cants, en les respostes, en altres serveis..), adonar-nos de les persones que per raons de salut deixen de venir i oferir-nos a visitar-les perquè no
perdin el vincle amb la parròquia, veure si puc enriquir amb la
participació en algun grup existent o nou la meva experiència
de fer camí junts, fer de la parròquia un espai que es distingeixi
per unes relacions humanes properes i càlides.
GRUP SALMÓ. Aquest diumenge 18, reunió a la sala sant Pau

a les 11.00h.
XIV JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT. A Montserrat, de dilluns 19 a dimecres 21, convocades per a tot el clergat
al bisbat de sant Feliu de Llobregat.
DESPATX PARROQUIAL. Justament per causa d’aquestes jornades, aquesta setmana no hi haurà despatx a la parròquia de
la MD de la Mercè el dimarts. Disculpeu les molèsties i si és
quelcom urgent, envieu-nos un correu electrònic i mirarem de
resoldre-ho. Trobareu el correu de la parròquia al peu
d’aquesta plana.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Aquest proper dimecres 21 a les
18.00h a la sala de sant Pere.
INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió del grup a les Carmelites missioneres el proper dijous a les 19.00h.
GRUP DE CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Reunió el proper dijous 22

a les 20.00h.
JORNADA DE DEJUNI I PREGÀRIA PER LA PAU. Convocada pel
papa Francesc durant l’àngelus del passat 4 de febrer. Se celebrarà aquest proper divendres 23 de febrer, amb la intenció
particular de pregar per les poblacions de la República democràtica del Congo i del Sudan del Sud. Ho farem en totes les
eucaristies.

SOPAR DE LA FAM. Coincidint amb aquesta jornada de dejuni i
pregària, divendres vinent celebrarem una nova edició del sopar de la fam, fent-nos ressò de la campanya d’enguany de
Mans unides en favor d’un projecte educatiu a Angola. Serà a
l’Institut Ribera Baixa, a les 19.00h. Com altres anys hi haurà
una dinàmica de presentació del projecte i un sopar simbòlic
amb pa i oli, convidant els assistents a donar per a Mans Unides allò que hagués costat un sopar convencional.
VIA CRUCIS. Recordem el res del Via-crucis a la parròquia de la

MD de la Mercè els divendres de quaresma a les 19.15h i a la
parròquia de sant Pere i sant Pau els dissabtes a les 19.15h.
CONVIVÈNCIES DE LA CATEQUESI. Per segon any consecutiu

organitzem unes petites convivències per als infants dels tres
centres catequètics (Sant Pere i sant Pau, MD de la Mercè i
Sant Jordi) aquest proper cap de setmana, 24 i 25 de febrer, al
Pare Manyanet de Begues. Els infants marxaran dissabte havent dinat i els pares són convidats a participar-hi el diumenge, acabant amb el dinar.
COL·LECTA ESPECIAL QUARESMA–SETMANA SANTA. El tercer

diumenge de quaresma (3 i 4 de març), farem una col·lecta especial per sufragar les despeses extraordinàries de la quaresma, Setmana Santa i Pasqua, entre les que hi ha: el ciri pasqual i les candeles, les flors i ornamentació del monument de
dijous sant i pasqua, aplec parroquial i enguany de manera extraordinària l’adquisició d’un nou Sant Crist, més lleuger de
pes pel Viacrucis. Tot plegat pot suposar una despesa d’uns
1.600€. Comptem amb la generositat de tothom per fer-ho
possible.
50 ANYS DE LA MORT DE MN. JOSEP FARRÉS. Estem preparant
un senzill acte de record i homenatge a Mn. Josep Farrés en
ocasió del 50è aniversari de la seva mort. Consistirà en una eucaristia extraordinària el dijous 1 de març a les 19.00h i el descobriment d’un petit testimoni d’aquest aniversari a la cripta.
També, aprofitant l’ocasió voldríem arranjar el lateral de la MD
de Montserrat i renovar la il·luminació.

Isabel BOU CERVERA (94)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 24. 19.00h. Antonio REBOLLO ANAYA

DIUMENGE 18. 9.00h. Joan SANS i famílies, Rafel MAS i Montserrat PUGÉS, Elia PRIETO.

DIUMENGE 25. 11.00h. Cristina DÍAZ FEIJOO

DISSABTE 24. 9.00h. Laura DÍAZ. 20.00h. famílies COMPANYSOLÀ, Jorge EZCURRA GIL.
DIUMENGE 25. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS
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