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¿I SI PARLÉSSIM DE DINERS? 
PREPARANT LA CAMPANYA DE GERMANOR (2) 

 

“I si parléssim de diners?” (Ed. Claret, 1996). És bo de llegir aquest llibret del Dr. Ramon Masnou, bisbe 
emèrit de Vic, traspassat fa pocs anys. El va dedicar “als meus pares que foren tan pobres en diners i tan rics en 
fe de l’Església, amor evangèlic i seny català”. El seu autor té la traça de tractar amb molta claredat, i 
delicadesa, un tema punyent i, segons com, enutjós: els diners. Hi ha un paràgraf que voldríem reproduir: “Heus 
ací alguns noms de coses que caldria tenir en projecte per tal de poder respondre a les necessitats de l’Església 
en els nostres temps amb vista que hi hagi més eficàcia en l’evangelització, catequesi, cultura cristiana, 
pastoral en tots els seus aspectes, obres de caritat i solidaritat, mitjans de comunicació propis o no propis, però 
d’inspiració cristiana (...) Cal que s’estudiï i se sàpiga que és el que convé per a fer bé a les persones, per a 
fer-ho amb molt d’amor, no cal dir-ho, però també amb seny, cop d’ull i empenta, i posant-hi almenys el mateix 
interès que es posa en les altres coses. Segles enrere, quan la gent era molt pobre, es construïen catedrals de 
riquesa magnífica; ara, quan es conta tot per mils i milions, ¿per què no hi ha diners per a fer coses que 
l’Església hauria de fer, per a bé de les persones, bé espiritual i corporal, i no es fan? ¿Serà perquè els qui 
parlen sovint de les riqueses de l’Església pensen que les catedrals són molt rendidores? ¿O serà perquè els 
catòlics, especialment alguns, en la pràctica no veuen prou clar com han de ser les relacions entre l’Evangeli i 
l’economia i la cultura?”. 
    

La “Campanya de Germanor” no té per finalitat la cooperació amb les congregacions religioses, associacions, 
fundacions, prelatures, escoles, etc, cada una de les quals funciona amb la seva pròpia autonomia i compta amb 
una gestió independent de les diòcesis i de la Conferència Episcopal. “Germanor” ha estat creada expressament 
per ajudar al sosteniment de les diòcesis i les parròquies, per a la conservació dels temples i per a la construcció 
de nous, per al digne sosteniment del clergat i altres agents de la pastoral eclesial. Els 1.861 sacerdots de tot 
Catalunya cobren una mitjana de 750 € mensuals. I el que arriba a l’Església de l’IRPF només cobreix el 25% 
del pressupost. Cal, doncs, prendre consciència, que sense l’aportació dels fidels no es pot anar endavant. 
L’Església diocesana posseeix temples, però aquests no rendeixen com les cases llogades; el que fan és originar 
múltiples despeses: refer teulades, altres reparacions, llum, telèfon, calefacció. Però l’Església no necessita 
diners només per raó dels edificis i el sosteniment del seu personal, sinó “pel que fa” –la pastoral- i “pel que 
hauria de fer i faria” si tingués els diners necessaris. 
 

Podem ajudar directament, si ho preferim, a l’Església Diocesana, però si no col·laborem econòmicament amb 
la Parròquia, tampoc ho fem amb la Diòcesi, atès que el 37% del que recollim ho traspassem al Fons Comú 
Diocesà. Les parròquies amb majors recursos, i on viuen fidels amb més gran capacitat adquisitiva, tenim el 
deure moral de col·laborar al sosteniment de la Diòcesi, per tal que aquesta pugui ajudar les parròquies amb 
escassos recursos. ¿Com es pot materialitzar aquesta aportació?: 
1. La quota periòdica o subscripció, domiciliada per banc o caixa, és la millor forma de col·laborar; animem a 
que us decidiu per aquesta opció; 
2. Els donatius , periòdics o extraordinaris, lliurats en les col·lectes o dipositats en les bústies del temple. Cal 
recordar que normalment a Sarrià no es passa la safata i hi ha fidels que s’”obliden” de dipositar el seu donatiu; 
3. Els llegats testamentaris : moltes coses les hem pogut gràcies a feligresos que hi ha dedicat un apartat; 
4. Posar la “creueta” en la casella quan es fa la Declaració de la Renda. Ara, l’Estat ja no hi afegirà cap 
quantitat en compensació. 
Siguem generosos, i responsables, diumenge vinent i cada mes o setmana de tot l’any! 
 
  

 
 
 

DIUMENGE VINENT, COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA  
DEL FONS COMÚ DIOCESÀ,  

LLIURANT ELS SOBRES A L’OFERTORI DE CADA MISSA



 

LLIURAMENT DELS SOBRES PER A LA COL·LECTA DE DIUMENGE VINENT. Es repartiran a 
l’entrada del temple, abans de cada missa. La col·lecta es realitzarà dins l’ofertori  de cada missa, per tal que 
la nostra ofrena per “Garmanor” tingui un sentit ben eucarístic, de comunió de béns.  
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent, 14 de novembre , a les 20:00 h, a la casa rectoral.  
 
CONCURS INFANTIL DE DIBUIX SOBRE “L’ESTEL DE NATZARET”. Avui, de 10:00 a 14:00 h, a 
la Plaça de Sarrià, per a nens i nenes fins a 12 anys. El Jurat: Artistes de Sarrià. Tots els dibuixos 
s’exposaran al Centre Parroquial del 18 de novembre del 2006 al 29 de gener del 2007. El repartiment de 
premis serà diumenge 17 de desembre a les 12:30 a la Plaça de Sarrià. Animeu la nostra mainada a 
participar-hi! 
 

EL CATECUMENAT ÉS UNA REALITAT. El “Full Dominical” inclou avui unes pàgines extra sobre el 
catecumenat, la institució que té la responsabilitat del procés ordinari per a aquelles persones, ja siguin 
adultes, joves o infants en edat catequètica o escolar, que demanen el Baptisme. Els itineraris són diversos, 
però tenen per finalitat una seva completa iniciació cristiana. Cada vegada són més els joves o adults, així 
com els infants en edat escolar que demanen el Baptisme. És important que coneguem aquesta realitat i com 
cal afrontar- la.  
 

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 estudi de l’Evangeli del Diumenge 
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. 
 

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. 
  
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 a partir de les lectures de la missa dominical. Aquest proper 
Dimecres 15 de novembre  anirà a càrrec de la Gna. Francesca, de Verbum Dei. 
 

EXPOSICIÓ SOBRE EL CENTENARI DE L’ESTEL DE NATZARET. 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 són de les 21:30 a les 23:00 a la Sala de la Rectoria (per a més informació, 
podeu trucar a la Mamen: 93 280 45 28).  
 

CENTENARI DE LA MORT DE LA BTA. ISABEL DE LA TRINITAT. Solemne concelebració 
eucarística el Dissabte 18 de novembre  a les 11:30 del matí, en honor d’aquesta gran carmelita, al Convent 
de les Carmelites Descalces del carrer Immaculada 45. 
 

 
 

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 
 

Propera estona de pregària:  
 

el proper Dissabte 18 de novembre, 
de 19:30 a 20:00 davant Jesucrist – Eucaristia 

a la Capella de la Puríssima.  


