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PREPARANT LA CAMPANYA DE GERMANOR (1) 
 

El diumenge 19 de novembre tindrà lloc la col·lecta de “Germanor”, dins la Campanya 
Permanent per l’autofinançament de l’Església Diocesana. Després de la Col·lecta del Domund 
aquesta és la més important, i hauríem de pensar que no és una mera col·lecta dominical sinó 
que cal situar-la dins un  procés de conscienciació permanent. Les nostres Esglésies Diocesanes 
depenen en un 75% del seu pressupost actual de les aportacions dels fidels. 
 
Els nous acords de finançament assolits entre l’Església Catòlica i l’Estat han comportat 
l’augment del percentatge que el contribuent destinarà a l’Església dels impostos que ja li toca 
pagar. El percentatge augmentarà des del 0,52 fins al 0,7 %. L’Estat ja no hi afegirà cap 
quantitat en compensació. L’Església es finançarà bàsicament amb les aportacions dels 
contribuents que així ho desitgin i amb les soles aportacions dels fidels en les col·lectes 
ordinàries als temples o a les diòcesis. És la nostra  llibertat, però també és més clarament l’hora 
de la nostra responsabilitat. 
 
Cal tenir en compte que si d’una banda el percentatge de l’IRPF serà augmentat, part d’aquest 
increment revertirà a l’Estat en forma d’IVA. Haurem guanyat, sobretot, en transparència. 
L’Església haurà de presentar una Memòria econòmica de les seves activitats. I quan ho faci, 
molta gent que fins ara, induïda per certs mitjans de comunicació, s’han escandalitzat dels 
diners de l’Església, se sorprendran de com i a on es gasta l’Església els euros.  
 
Aquests dies ha sortit la informació d’allò que les diverses institucions eclesiàstiques estalvien a 
l’Estat: prop de 8.000 milions d’euros, xifra que equival  a l’ 1 per cent del PIB. Més de tres 
milions i mig de persones es beneficien d’aquests serveis sanitaris i assistencials. L’Església, 
doncs, no és un “paràsit”, sinó, per contra, una “gran benefactora” de la nostra societat.  
 
Hi ha altres xifres també determinants. La Conferència Episcopal rebrà, per via de l’IRPF, 150 
milions d’euros, quantitat inferior al pressupost de Càritas, que puja a 170 milions. En general 
l’aportació de l’Administració es cinc vegades menor que la inversió de l’Església en promoció 
social. D’altra banda, cal aclarir una cosa molt important: l’Església, des del punt de vista 
administratiu i jurídic, no actua com un ens únic que gestiona tot el patrimoni eclesial. El que 
existeixen són les institucions de l’Església (diòcesis, parròquies, ordres i congregacions 
religioses, associacions, fundacions, etc.). Són més de 40.000 institucions a tot l’Estat. 
Cadascuna d’elles funciona amb el seu propi estatut econòmic i autonomia. 
 
La diada de “Germanor” té per objecte conscienciejar els fidels sobre la necessitat de sostenir  
econòmicament la seva diòcesi, sigui directament sigui aportant una quantitat fixa a la seva 
parròquia, la qual col·labora contribuint al Fons Comú Diocesà  amb el 37%  dels seus recursos. 

 
 



 

 

LA MISSA AL CEMENTIRI DE SARRIÀ. La va presidir, com sabeu, el Sr. Arquebisbe, el dia de Tots 
Sants. Unes 200 persones van participar-hi. La Missa va ser seguida amb molt de respecte i atenció. Tots 
vàrem poder comprovar, però, una vegada més, l’estat deteriorat de la capella del nostre cementiri. 
“Cementiris de Barcelona” hauria de restaurar la capella i que, quan convingués, pogués ser utilitzada per 
celebrar-hi l’Eucaristia.  
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grup del Divendres, de 21:00 a 22:30, format per joves 
universitaris i professionals. Aquest proper Divendres, tindrà lloc un debat sobre: Per què l’Església té 
tanta riquesa cultural i material, si la seva missió és predicar la pobresa? Grups del Dijous , de 21:00 a 
22:30, dos grups per a adolescents i joves, de 16 a 18 anys; i de 21:30 a 22:30, un grup per a joves de 18 a 
21 anys. En acabar, els grups del dijous es troben junts per compartir una breu estona de meditació i 
pregària. Les trobades tenen lloc a la Sala de la Rectoria. 
 

GRUP DE MATRIMONIS DELS DILLUNS. Té la seva trobada el proper Dilluns  a les 21:30 a la Sala 
de la Rectoria. Aquest grup es troba cada quinze dies, i actualment treballa la Carta a les Famílies de Joan 
Pau II. El proper document serà l’Encíclica “Deus caritas est” del Papa Benet XVI. Els qui estigueu 
interessats, podeu adreçar-vos a Mn. Joan.  
 

GRUP DE PASTORAL DE LA SALUT. Tindrà la seva trobada mensual el proper Dimarts 7 de 
novembre , a les 10:30 a la Sala de la Rectoria. 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella de la Puríssima, mitja hora de 
pregària silenciosa davant Jesucrist – Eucaristia, pregant especialment per les vocacions sacerdotals. 
  
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. És una estona de meditació de la Paraula a través de les lectures del proper Diumenge. Aquest 
proper Dimecres 8 de novembre anirà a càrrec de Mn. Manel. 
 

EXPOSICIÓ SOBRE EL CENTENARI DE L’ESTEL DE NATZARET. Durant els dies de la Festa 
Major, es va projectar una  petita mostra reduïda de la veritable exposició, que ara  ja podeu visitar a la seu 
del Districte. S’hi mostren objectes i vestits que utilitzen els personatges de l’Estel; fotos antigues i noves; 
articles i programes de mà. Aquesta interessant i recomanada exposició està ubicada a la planta baixa de la 
Casa de la Vila fins al 28 de gener de 2007. Que realitzem  alguns dels actes del Centenari de l’Estel a la 
Casa de la Vila té el seu sentit: significa fer-nos presents en l’espai públic per excel·lència.  
  
ASSAIGS PER AL ROSARI PASTORIL. Des de fa més de 100 anys els sarrianencs ens trobem el 22 de 
gener (festa de Sant Vicenç, màrtir) per cantar el Rosari Pastoril. Els qui desitgin participar-hi us esperem 
cada Dimecres. Els assaigs s’inicien aquest proper Dimecres 8 de novembre  a la Sala de la Rectoria (o 
també podeu trucar a Mamen: 93 280 45 28). L’horari és de 21:30 a 23:00.   
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i mitja hora abans de les Celebracions de la Missa. 
Despatx Parroquial: Dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). 
Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07.  
                Centre Parroquial – c/ Pare Miquel de Sarrià, 8. 08017 – Barcelona. Tel: 93 203 97 72. 
Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. 
Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net   o   mnjoanobach@parroquiasarria.net. 
 

 

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
 

Els Delegats de Pastoral Vocacional de les  deu Diòcesis amb seu a 
Catalunya ens proposen novament que preguem perquè es desvetllin 
vocacions a la vida cristiana compromesa, a la vida consagrada i a la 

vida sacerdotal que tant necessitem. 
 

Per aquest motiu, a la nostra Parròquia, 
el proper Dimecres 8 de novembre, 

tindrem mitja hora de pregària, de 19:30 a 20:00, 
davant Jesucrist – Eucaristia.  


