
 

COMPTES PASTORALS I PARROQUIALS 

Cada any els rectors de les Parròquies tenim l’obligació 

de presentar els comptes de l’any. Quan parlem de 

comptes ho fem en sentit ampli, no pensant només en els 

diners, sinó també en els béns materials, arquitectònics o 

litúrgics que hi ha dins una comunitat creient, integrada 

per fidels. La primera i millor riquesa són sempre les 

persones. No es tracta de molts o pocs fidels, sinó de 

fidels compromesos en diferents tasques pastorals. 

Aquesta any passat ens ha empobrit en tots els aspectes. Accions pastorals que no s’han pogut 

dur a terme; celebracions que s’ha reduït a un determinat aforament; exèquies que s’ha viscut en 

soledat; persones que per l’edat no han pogut prestar un servei parroquial; comunitats on no s’han 

celebrat eucaristies,... i el més greu és que encara continuem així i no preveiem el final. 

Quan uns mitjans fallen, se’n creen de nous. Aquesta pandèmia ens ha dut a saber fer ús de les 

tecnologies a fi d’arribar a tota la comunitat: catequesis amb els infants, reflexions sobre el 

temari de Vida Creixent, eucaristies per instagram i youtube.... Aquestes tenen cada dia més 

persones que s’hi connecten. Hem rebut molts missatges i comentaris d’agraïment; sobretot per 

part dels avis i àvies de la Residència. Tenen tres sales amb televisors que els possibiliten la visió, 

atenció i pregària. 

La gran riquesa, doncs, d’una Parròquia, sou les persones i els béns materials que han d’estar al 

vostre servei. És veritat que el voluntariat no es paga, però té unes despeses que sovint no es 

tenen en compte: material, calefacció, llum, espai adequat... i aquestes s’han de sufragar per mitjà 

dels diners que venen de les col·lectes i donatius particulars. No hi ha cap altra font d’ingressos. 

En aquest Full volem agrair tota aquesta riquesa humana que fa possible que una acció pastoral i 

litúrgica continuï endavant amb noves tècniques i amb més esforç i il·lusió. 

Les despeses d’una Parròquia es centren, doncs, en dos espais físics i des d’ells s’estenen allà on 

sigui necessari. Ens referim al temple parroquial i a la rectoria. Al temple hi ha celebracions, 

actes litúrgics, eucaristies... totes elles importen unes despeses de llum, calefacció (aquest any 

hem de connectar la pròpia alguns caps de setmana), neteja, manteniment de desperfectes i 

consum d’objectes. La casa rectoral també té espais destinats al públic: càritas, catequesis, 

despatx, sala d’assajos... tot ells tenen despeses que s’han de cobrir. 

Per tant, gràcies a aquests béns que sou les persones i que feu possible l’acció i el treball 

pastoral. En el proper Full hi aportarem els comptes a nivell econòmic. 
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REFLEXIONS DELS FIDELS 

En l’editorial d’avui parlem de la riquesa que sou les persones que doneu temps per accions pastorals 

dins la Parròquia. Una de les riqueses que massa sovint ens guardem és exposar en públic el que sentim 

i vivim a nivell de fe, família, treball, jubilació... Aquest Full està obert a aportacions de diferents 

membres de la comunitat. Quan algú s’atreveix a fer-hi un escrit, tothom el valora i ho agraeix. Perquè 

no ens hi atrevim altres a fer-ho i així enriquim la comunitat i ens comuniquem les vivències que 

sempre ens fan bé? 

Apa! Ja ho sabeu, sempre que algú hi vulgui col·laborar hi té una porta i una finestra oberta. 

 

CATEQUESIS D’INFANTS I PRIMERES COMUNIONS 

Les catequesis les anem continuant d’una manera telemàtica. 

No ens és possible la presència física que tan de bé ens fa a 

tots i a totes. Als catequistes els és molt difícil poder 

constatar fins a quin punt segueixen els temes que se’ls 

ofereix. Si, tenen l’ordinador al davant, però no veiem el que hi 

fan. D’aquí que es demana una col·laboració ben present dels 

pares i mares. Els qui puguin és bo que al moment de la sessió 

de catequesis  estiguin  amb el fill o la filla tot acompanyant-

los en l’explicació o exercici que han de fer. No ho deixeu tot a la catequista que fa més del que pot. 

Col·laboreu-hi des de casa. 

Algú ja ha demanat com seran aquest any les Primeres Comunions. Una pregunta difícil de respondre. 

Haurem de veure com es va desenvolupant o minvant aquesta pandèmia. El més normal seria que ho 

poguéssim fer com fèiem sempre: 2n i 3r diumenge de maig o tal com es varen portar a terme l’any 

passat: petits grups a fi d’evitar aforaments. Ho haurem d’anar pensant i trobar-nos algun dia per 

parlar-ne. Ja avisarem. 
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Dilluns Teresa Fa 

Dijous Vicenç Rius 

Dissabte Antonio Gomà  Albareda 

Diumenge  12h. Miquel Bureu 

SETMANA DE LA PARAULA 

Va ser l’any 2016 que el Papa Francesc va instituïa el Diumenge de la Paraula amb ocasió 

dels 1.600 anys de la mort de sant Jeroni. 

Aquest Diumenge a la Missa de 12 ho celebrarem introduint solemnement  la Paraula de Déu 

i durant la setmana en farem un breu comentari homilètic de la Paraula que proclamem 


