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LA NOSTRA ECONOMIA
Un any més presentem a la comunitat els números de l’economia
parroquial corresponents a l’exercici passat. Com sempre podem
observar que la nostra condició és modesta; no som una parròquia que giri
grans quantitats i, per això, la manera d’administrar es correspon a
aquesta realitat. Recordem, una vegada més, que la parròquia de sant
Llorenç no té altres ingressos que els donatius dels seus feligresos.
Així mateix, vull destacar la gran feina dels responsables de gestionar la
nostra economia; la seva vigilància dia a dia, junt a una comptabilitat
acurada fa possible que imperi la transparència i que tot s’organitzi de
forma proporcionada a les nostres capacitats econòmiques. Davant
l’arquebisbat i de l’administració d’hisenda els nostres números són
presentats puntualment i de forma precisa.
Així, doncs, ara és moment de donar les gràcies, tant als qui treballen
perquè això sigui possible, com a totes les persones que se senten
responsables de la parròquia i no dubten a compartir amb ella també els
béns materials. És gràcies a elles que aquesta parròquia és possible i pot
obrir cada dia les seves portes.
Mn. Jaume González Padrós, rector

INGRESSOS
Serveis (despatx, cera, publicacions)
Financers
Subvencions
Comunicació de béns
Quotes fixes
Col·lectes
Donatius i almoines
Adquisicions béns mobles e immobles
Altres aportacions
Caritas parroquial
TOTAL INGRESSOS
DESPESES
Compres (culte, cera, publicacions)
Personal
Financers
Impostos i Taxes
Subministraments i conservació
Obres i adquisicions
Funcionament
Accions pastorals
Altres despeses
Fons comú diocesà i col·lectes manades
Caritas parroquial
TOTAL DESPESES
Superàvit

3.305,56
0,00
0,00
0,00
19.543,64
25.486,80
11.210,54
0,00
0,00
3.040,00

62.586,54

724,96
5.656,04
51,57
0,00
15.233,16
735,91
2.951,15
246,41
2.099,00
16.224,32
3.050,80

46.973,32
15.613,22

El rector, junt amb el Consell Pastoral, tot agraint els qui fan possible el

DIMECRES DE CENDRA

manteniment de la nostra parròquia, recorden que la subscripció d’una
aportació periòdica és el que dona més estabilitat a l’economia parroquial.

El dia 2 de març començarem l’exercici quaresmal amb la imposició de

També és un gran ajut tenir present a la parròquia a l’hora de redactar

la cendra. Serà en la celebració de la missa a les 19:30h. No hi faltem!

el propi testament. A tots, moltes gràcies.
El párroco, junto al Consejo Pastoral, agradeciendo a quienes hacen
posible el mantenimiento de nuestra parroquia, recuerdan que la
suscripción de una aportación periódica es lo que da más estabilidad a la
economía parroquial. También el hecho de tener presente a la parroquia
al redactar el propio testamento. A todos, muchas gracias.

Via Crucis
Cada divendres de quaresma, després de la missa, a les 20:00h. El grup
de portants organitzaran la pregària amb els voluntaris per portar la creu
al llarg de les catorze estacions. Participem-hi.
NOS VISITA EL OBISPO AUXILIAR

El domingo 13 de marzo, segundo de Cuaresma, el obispo auxiliar de
Barcelona, Mons. Javier Vilanova, presidirá la misa a las 13:00h. Una
nueva celebración dentro del marco de nuestros setenta y cinco años de
PORTES OBERTES
A partir del 7 de març tornem a obrir l’església durant el matí, de les
10:00h a les 13:00h, per tal de facilitar que les persones puguin entrar i
pregar. Els voluntaris ja poden inscriure’s per assegurar la presència i
acolliment durant les hores d’obertura. Moltes gràcies.
MANOS UNIDAS
De la colecta del pasado domingo hemos podido aportar la cantidad de
500€ para los proyectos asignados a las parroquias de Barcelona. Gracias
a todos los que han colaborado generosamente.

vida parroquial. En esta ocasión – como en el pasado noviembre con el Sr.
Cardenal – tendremos una única celebración dominical. ¡Reservemos esta
fecha!
ENCUENTRO ARCIPRESTAL
El sábado 12 de marzo, de las 11:00h a las 13:00h, en la parroquia
de Maria Mitjancera (C/ Entença 198-200), nos reuniremos todas las
parroquias de nuestro arciprestazgo para trabajar sobre el Sínodo de la
Iglesia. Abierto a todos los interesados.
*** ***
Recordem que celebrar una missa pels nostres estimats, vius i difunts,
és la millor manera de pregar per ells i d’apropar-los
a les benediccions de Déu.

