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EN LA DIADA DE GERMANOR  (i 3) 
 

Avui se celebra a totes les parròquies i esglésies de les nostres diòcesis la 
col·lecta de “Germanor” dins la Campanya Permanent per a l’autofinançament 
de l’Església Diocesana. “Amb el teu ajut...es construeix l’església. 
Col·labora amb Germanor”: aquest és el lema d’enguany. 

Us suggerim que us feu amb el tríptic i el llegiu. Més encara, a ser possible, i tal 
com demanen  les Delegacions Diocesanes d’Economia, us animem a contribuir al sosteniment de la 
parròquia i de la diòcesi mitjançant la quota periòdica o subscripció bancària. 
És la millor forma de col·laborar amb “Germanor”. Només cal omplir la butlleta del tríptic i 
dipositar-la en una de les bústies. Tot amb tot, la col·lecta d’avui és un acte important, per bé 
que no pot restar com una acció aïllada, sense que hi segueixi una decisió ferma de cara a una 
col·laboració sostinguda en el temps. La Parròquia i la Diòcesi ho necessiten.  
 
Es tracta d’un moment de responsabilitat i compromís. Per primera vegada, i després dels recents 
acords entre l’Estat i l’Església, aquesta se sostindrà exclusivament, i de forma directa, gràcies a les 
aportacions dels fidels i a la de totes aquelles persones que ho decideixin emplenant la casella de la 
declaració de l’IRPF amb la “creueta”. Aquesta aportació, però, es preveu que tan sols significarà el 
25% del pressupost total. L’Estat no complementarà ja el que es recapti de l’IRPF amb cap altra 
quantitat. D’altra banda, l’eliminació de la exempció de l’IVA suposarà per a l’Església una despesa 
que no tenia fins ara. 
 
Des de la Conferència Episcopal les noves mesures es contemplen amb esperança, comptant que les 
persones seran conscients de la importància de les aportacions periòdiques per tal que l’Església 
pugui continuar amb la seva tasca social i pastoral, i perquè el seu personal, especialment els 
sacerdots, puguin ser dignament retribuïts. Lluny del plantejament tan estès de que era l’Estat el que 
sostenia l’Església, i del mite popular de l’església “rica”, les xifres van demostrant que, malgrat tot,  
no és precisament l’Estat el qui sosté l’Església.  
 
Per entendre l’afirmació del paràgraf anterior cal distingir entre les necessitats de les diòcesis i les 
parròquies, difícils de cobrir en general, i sobretot en les diòcesis rurals, i les innombrables “obres” 
d’institucions, fundacions i associacions eclesials, la gestió de les quals és autònoma i que no entren 
en els pressupostos de cap diòcesi ni de la Conferència Episcopal. Sovint s’esdevé que la mare –la 
Diòcesi- és pobra, i, per contra, algunes institucions eclesials –les filles- compten amb nombrosos 
recursos.  Només sumant tot el que fa l’Església en el seu conjunt (en col·legis, hospitals, residències 
d’ancians, albergs de transeünts, atenció als malalts de SIDA, Càritas, etc.), es pot dir que estalvia a 
l’Estat uns 8.000 milions d’euros a l’any, la qual cosa suposa l’1% del Producte Interior Brut. Queda 
prou demostrat que l’Església és ben lluny de ser un “paràsit” de la societat. El “Full Dominical” de 
l’Arquebisbat de Barcelona informa avui sobre els comptes de l’any 2005. Adquiriu-lo! 
 
Les formes de sosteniment de l’Església han variat al llarg de les distintes etapes de la seva història, 
però el principi de la contribució dels fidels ha romàs inalterable com a signe i instrument obligat de 
la seva comunió amb l’Església i els seus pastors.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL. Mn. Manel, en tant que arxiprest de Sarrià – 
Les Corts ha convocat el Consell Pastoral Arxiprestal per al proper Dissabte 25 de novembre, a les 10:30 
del matí. La reunió és farà a la sala de la planta baixa de la rectoria. Aquest Consell està integrat pels 
representants dels diversos consells parroquials, d’altres esglésies, i de les associacions i de les 
congregacions religioses. El tema que es debatrà serà la transmissió de la fe als joves, primer objectiu del 
Pla Pastoral Diocesà, recentment aprovat. Per això el nostre arxiprest ha convocat també els representants 
de grups, moviments i associacions juvenils catòliques presents en la demarcació arxiprestal. A uns i altres 
els ha proposat un breu qüestionari que ajudi en la reflexió i en la recerca d’accions a realitzar (vegeu 
l’apartat següent). 
 
BREU QÚESTIONARI  SOBRE ELS JOVES. Les persones que vulguin enviar la seva reflexió a 
l’Arxiprest, per escrit o per correu electrònic, els hi estarem molt agraïts. 1. ¿Quina és la situació dels 
nostres joves i quines són les seves inquietuds? ¿Quines oportunitats veiem per animar-los a conèixer 
Jesucrist i a entusiasmar-se per la proposta evangèlica? 2. Quines accions creiem factibles i 
practicables de dur a terme a nivell arxiprestal, a partir dels diversos carismes i dinàmiques que 
caracteritzen ells diversos grups, moviments i associacions? 3. Què fem per acollir els joves allunyats, 
per contactar amb ells, per fer camí amb ells i per acompanyar -los cap a Jesús? 4. Dels punts 
suggerits pel Pla Pastoral Diocesà i a partir de les reflexions de la Carta Pastoral del nostre 
Arquebisbe, ¿què podem fer? 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grup del Divendres, de 21:00 a 22:30, es trobarà aquest proper 
Divendres 24, per fer Revisió de Vida. 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 a la Sala de la Rectoria. 
 
CATEQUESI D’INFANTS – REUNIÓ DE PARES. Aquest proper Dijous 23 de novembre, a les 20:30,  
tots els pares dels infants de la catequesi es trobaran amb les catequistes i Mn. Joan  al Centre Parroquial 
per fer la revisió i avaluació del que portem de curs.     
 
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. Estona de meditació a partir de les lectures de la missa dominical. Aquest proper Dimecres 22 
de novembre aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Joan.  
 

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.  
 

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).  
  
  
  
  
 

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. 
 

DIUMENGE VINENT, SOLEMNITAT DE CRIST REI 
 
 

Missa Solemne a les 13:00 h. 
Amb la participació de la Capella de Música 


