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Sensibles a les
qüestions econòmiques
Aquesta setmana passada, tal com anunciàvem al darrer Full, va celebrar-se la trobada
amb els consells d’economia de les parròquies a la Casa de l'Església
Un cop a l’any i abans de la celebració del Dia
de l’Església Diocesana que serà —si Déu
vol— diumenge vinent, la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va convocar totes les seves
123 parròquies, amb els seus rectors i membres del Consell d’Economia de les parròquies, per informar de la gestió econòmica
resultant de l’exercici anterior 2017 (el 2018
encara no està tancat).
En aquesta trobada, es van explicar els ingressos obtinguts i les despeses suportades, que representen els recursos econòmics
per desenvolupar la nostra tasca conjunta de
bisbat i parròquies.

0,7% es destina a l’Església Catòlica (i un
0,7% a altres entitats socials, entre les
que també n’hi ha que són titularitat de
l’Església), i si no es posa les creuetes
aquests ingressos queden a la caixa de
l’estat.
O dit a la inversa, si es deixen de posar, estem reduint els ingressos que les diòcesi
tenen i amb els quals paguen tant les persones (preveres i laics) com els béns i serveis que són necessaris per al funcionament de l’Església diocesana i de les parròquies.
La diada de germanor és cada any un esforç de transparència i corresponsabilitat
en la gestió de l’economia. Fer pública la
informació econòmica ja ho demanava des

Gràcies a Déu i a la bona gestió tant
dels responsables generals com dels
responsables de l’economia de cada
parròquia, es van poder equilibrar les
despeses i els ingressos adequadament.
Alhora, però, se’ns va informar que
havent fet des de fa molts anys esforços i campanyes per a l’autoﬁnançament de l’Església, l’economia de les
diòcesi encara depèn molt fortament de
l’assignació tributària que resulta de posar la
creueta “Església catòlica” en la declaració
de la renda. I el nombre de “creuetes” de la
campanya del 2017 va ser sensiblement inferior al d’anys anteriors, tot i que l’import
no va ser inferior perquè hi havia més creuetes en les rendes més altes.
Ho hem dit cada any, però si cal insistim, que
posar la creueta de l’Església Catòlica a la
declaració de la renda que cada un fa o encomana a un gestor (i posar la creueta a altres
ﬁnalitats socials, perquè es poden posar les
dues a la mateixa declaració) signiﬁca pagar
exactament el mateix; la diferència és que
si es posa la creueta, un percentatge del

de fa molts anys el codi de dret canònic, i
així ho anàvem fent. Però aquesta transparència que ja exercíem per convicció, ve
avui exigida per la Llei de transparència i
és una obligació per totes les institucions.
A més d’aquesta rendició de comptes, en
la proximitat a la Diada de l’Església Diocesana, la reunió del passat dimarts va
servir per mantenir un diàleg entre parròquies i Administració Econòmica general, i
per agrair el suport d’aquests serveis diocesans a l’hora de gestionar la creixent
complexitat tècnica de la gestió econòmica de les parròquies.
Josep Torrente Bruna

SESSIONS DE FAMÍLIES. Aquesta propera setmana hi haurà la
primera sessió de formació per a les famílies dels infants de segon any de catequesi, en el mateix dia i horari que els infants es
troben amb el seu grup, a cada centre catequètic.
CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. Reunió aquest
dissabte 3 a les 17.00h.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 11 de novembre a les 17.30h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
CELEBRACIÓ DE SANT CARLES. En escaure’s en diumenge, la farem l’endemà, dilluns, després de la missa de les 9.00h a Sant
Pere i sant Pau.
JUNTA INTERPARROQUIAL DE CÀRITAS. La setmana passada la
vam ajornar i serà el proper dilluns 5 a les 18.30h a la rectoria de
sant Pere i sant Pau.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Hi ha reunió el proper dimecres 7 de
novembre a les 18.00h a la sala sant Pere.
ELS PROFETES, QÜESTIONS ACTUALS. Reunió del grup a l’escola de la MD del Carme a les 19.00h.

MISSA PELS DIFUNTS DEL MES D’OCTUBRE. Com que el primer
divendres de novembre era la commemoració de tots els fidels
difunts, la celebració de la missa de funeral per les persones que
han mort el passat mes d’octubre serà aquest proper divendres
dia 9 a les 20.00h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
JORNADA D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA. A la casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, organitzada per la Delegació de
pastoral litúrgica, el proper dissabte 10 des de les 10.00h a les
13.00h.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge 11 a les 11.00h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
CAMPANYA DE GERMANOR. La celebrarem el proper diumenge
11 de novembre. Aquest diumenge ja repartirem els sobres perquè
cada persona, a consciència, pensi quina ha de ser la seva aportació a l’economia de la nostra església diocesana.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. Les obres començaran aquest dilluns, si Déu vol. L’import de les obres és de 12.329€ Hem recollit fins al moment
4.554,31€ (37%). Aquest primer diumenge de mes posem sobres
a disposició per a fer les vostres aportacions.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 27 d’octubre Pablo LOZANO CERRATO de Alejandro i Juliana, Francisco DIALLO MOLINA de Aliou i
Noelia, Lucas GARCÍA MOLINA de Iban i Noelia, Adrián MUÑOZ PADILLA de Ivan i Monica, Jeremy Danilo CASTRO TENELEMA de
Wilmer Danilo i Magaly Fernanda.

Fermín ANTÚNEZ QUINTA (77), Encarnación GONZÁLEZ CABEZA (92), José RADUA TENA (92).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h.
famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. David GINABREDA FEU, Sergi PEJOAN,
Iosif DUMEA, Marcel ANTILÍ, Ioan STELICA, Iosif ANTALUCA,
Cecilia i Marcel, Veronica i Ioan i difunts de les famílies, Ana
DEL MORAL, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA. 12.30h. família PI,
Eloi LUCAS.
DIVENDRES 9. 9.00h. Roc MAS. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS.
Gregorio FONT MUNNÉ, Florencia DURÁN MACÍAS, Antonio
DÍAZ MORENO, Juan Manuel CAMPO GALÁN, Maria Rosario
OJER SANTESTEBAN, Antònia PUIG GINABREDA, Miguel

AMAT PÉREZ, Mariano MORENO PLAZA, Antonia NÚÑEZ
CAMPANARIO, Luis GINER FANDOS, Rosita SELMA, Isabel
HARO CAMACHO, Luisa GUTIÉRREZ MERINO, Isabel GÓNGORA MOLINA, Maria del Carmen PEÑA DEL TORO, Josefa MORALES MORENO, Juan PADILLA BARÓN, Dimas LUCHA OLIVARES, Anastasia LARA CASTILLO, Leandro SÁNCHEZ RUS, Ascensión CHARNECO RUIZ.
DIUMENGE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA,
Antonio CARO, Ana DEL MORAL.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 11. 11.00h. Gerard LÁZARO RUIZ.
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