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EL FINANÇAMENT DE L’ ESGLÉSIA, CANVI DE XIP 
 

Avui celebrem la Diada de Germanor, dins la Campanya permanent d’autofinançament de l’Església Diocesana.  
Quina és la novetat d’enguany? Doncs, que amb el recent acord entre el Govern i la Santa Seu, s’ha produït  un 
canvi substancial en el model de finançament de l’Església. Les  nostres aportacions personals i el 0’7 % de la 
nostra Declaració de la Renda, si marquem la casella de l’Església, seran els ingressos mínims de l’Església. 
L’Estat no farà ja cap aportació directa que completi un seu finançament insuficient. Amb aquest canvi es tanca 
un període i se n’obre un altra, per al qual cal que estem preparats. Un canvi que demana un canvi de “xip”. 

A partir d’ara haurem d’aprendre a viure per nosaltres mateixos. És la nostra llibertat, la nostra independència, 
però també és la nostra responsabilitat. Tenim l’obligació de sostenir l’Església, poc o molt, però el que importa 
és que tinguem la convicció de col·laborar en la seva missió. A partir d’ara, l’Església, més que mai, ha de 
publicar els seus pressupostos a tots els nivells – el “Full Dominical” inclou avui els comptes de l’any 2006 
de l’Arquebisbat de Barcelona- i, sobretot, cal que arribem a una comunicació cristiana de béns entre les 
parròquies i institucions més afavorides i les mancades de recursos. Aquest és l’objectiu de la col·lecta 
extraordinària d’avui per al Fons Comú Diocesà, dins de la Campanya permanent de Germanor. A 
l’ofertori de totes les misses es passaran les bosses. En entrar es lliuraran als fidels els sobres.  

Un intent de renovació de l’Església sense un canvi de relacions econòmiques no serà real, romandrà reduïda a 
l’àmbit de les consciències privades. Les relacions econòmiques en el seu conjunt reflecteixen les efectives 
relacions en una societat. Només podrem assegurar la credibilitat de l’Església i tutelar la seva identitat i 
llibertat si les relacions econòmiques intraeclesials responen a allò més profund de l’Església, és a dir, a la 
comunió. Tenim una gran tasca que dur a terme i un llarg camí a recórrer. I no el podrem realitzar si no ens hi 
impliquem. No es tracta de que qui no té, doni d’allò que no té. Cada u ha de contribuir amb el que la seva 
consciència estimi que pot i ha de donar. Qui és conscient de la seva pertinença a l’Església, fins al punt que 
pensa que la causa de l’Església és la seva pròpia causa, contribuirà amb alegria donant gràcies a Déu per 
poder-ho fer. Siguem generosos! 

Cal que prenem consciència de les diverses maneres, que no s’exclouen sinó que es complementen, de fer les 
nostres aportacions: 

1. La quota periòdica o subscripció bancària és la millor forma de col·laborar amb l’Església. És tan fàcil 
com dir al nostre Banc o Caixa que tots els mesos o cada trimestre ingressi en el compte parroquial o en el 
compte diocesà la quantitat que nosaltres, en consciència i amb generositat, hem decidit aportar.  Poc a poc va 
augmentant el nombre dels qui ho fan, però seria bo que més persones es decidissin per aquest procediment. 

2. Els donatius a les bústies del temple o al despatx parroquial, les ofrenes amb motiu de les pregàries pels 
difunts, no només puntualment amb motiu dels serveis prestats, sinó amb una periodicitat que permeti una 
millor planificació econòmica. L’inconvenient és que, atesa la mobilitat i els desplaçaments, hi ha certs períodes 
de l’any –pensem en l’estiu o en els ponts- que repercuteixen negativament en l’economia parroquial. 

3. Els llegats testamentaris. En les disposicions testamentàries hi ha fidels que no s’obliden de deixar alguna 
cosa per a les necessitats pastorals. Es recorden de la família espiritual a la qual pertanyen.  A la nostra 
Parròquia, aquest gest ens ha ajudat considerablement. 

4. Un gest mínim –necessari, encara que insuficient-: posar la X en la casella de l’Església catòlica quan 
fem la Declaració de la Renda, cosa que és compatible en posar també la creueta a la casella destinada a d’altres 
finalitats socials (d’això se’n beneficia Càritas, per exemple). El canvi substancial és que ara serà el 0’7%  el 
que es desviarà cap a l’Església del que ja pagarem en la Declaració de la Renda, i no el 0’54 % com era 
darrerament.  

 



 

EXPOSICIÓ DE SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, i cada 
diumenge, mitja hora de pregària i adoració silencioses davant Crist-Eucaristia. Pregària per les vocacions. 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de10:30 fins a 11:00 h, a la Capella del 
Santíssim, en acabar la missa de les 10:00 h. Dirigeix la trobada Mn. Manel. 

CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts, a les 18:00 h, al Centre Parroquial, reunió mensual de les 
associades.  

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Els divendres, de 21.00 a 22.30 h a la rectoria. Un espai dedicat a la 
formació de joves cristians a partir dels 20 anys. L’estudi d’evangeli, l’aprofundiment en temes d’interès per a 
la joventut, documents eclesials, i la exposició del Santíssim Sagrament l’últim divendres de mes formen la 
estructura dels Cercles d’Estudi. 

ESPLAI PARROQUIAL. Els dissabtes de 18.00 a 20.00 h. Les tandes de l’esplai van des dels més petits, a 
partir de P5, fins al més grans de 3º-4º d’ESO. Les activitats es desenvolupen als locals del Centre Parroquial, 
o a l’aire lliure. Excursions, sortides, visites...., i al final de les activitats ens trobem tots, nens, famílies i 
monitors a les 20.15 h a l’església per celebrar junts l'Eucaristia Dominical  ¡Vine a l’Esplai: t’esperem! Pots 
visitar-nos al nostre blog: http://www.esplaistvicenc.blogspot.com El proper cap de setmana del 1-2 de 
desembre marxem d’excursió de cap de setmana a Gualba ¡T’hi apuntes! 

PELEGRINATGE DIOCESÀ A ROMA PER ACOMPANYAR EL NOU CARDENAL. L’Arquebisbat 
de Barcelona organitza un pelegrinatge a Roma per acompanyar el nou cardenal Martínez Sistach, el nostre 
estimat arquebisbe i participar en els actes previstos amb el Sant Pare. El Consistori inclou actes el dissabte 
24 de novembre, l’endemà  diumenge i el dilluns. Les persones interessades en aquest pelegrinatge es poden 
dirigir a “Amics de Catalunya Cristiana”, carrer Comtes de Bell- lloc, 67-69. 08014 Barcelona. Tel. 934 092 
700 i correu electrònic amics@catcrist.com. Si algú té previst ana r-hi pel seu compte, ha de tenir present que 
per disposar de les entrades als actes previstos a Roma s’han de dirigir a la Secretaria general de 
l’Arquebisbat de Barcelona, c. del Bisbe, 5, tel. 93 270 10 12.  

CONFERÈNCIA I RECÉS A LES BENETES (c/ Anglí, 55). El divendres 23 de novembre, Fra Jordi 
Cervera, caputxí, a 2/4 de 8 del vespre parlarà sobre la “Vocació d’Isaïes”. Les vespres s’avançaran a les 
19:00 h. Tanmateix, el dissabte 24 de novembre, de 10 del matí a 5 de la tarda, tindrà lloc un recés d’Advent. 
Tema: “Creure en Déu”, a càrrec de Marcel Capellades, ermità de Sant Salvador.  

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. Dimecres 21 de novembre, a les 20.30 h. Tertúlia: Conviure 
en una societat pluricultural, amb Joan Gómez, sociòleg i  secretari de Justícia i Pau. El proper dissabte 24 
de novembre a les 22 h. i diumenge 25 a les 18 h. Teatre: "Plumes Nocturnes", de Ivan Krustotov, a càrrec 
de l’Elenc teatral J.V. Foix. Espectacle còmic. 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies  de festa: 18:00 i20:15. Diumenges:  8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. 
Confessions: dies feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00,  i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. 
Jnbb 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. 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    

 

DIUMENGE VINENT, AMB LA FESTA DE CRIST REI, 
CULMINA L’ANY LITÚRGIC 

Diumenge vinent, 25 de novembre, celebrem la festa de Crist Rei. Es tracta, evidentment, d’una reialesa 
molt distinta de la dels reis i sobirans de les nacions. Jesús, tot i  essent el Senyor de tot el món i el 

Regne sense fronteres, afirma la seva reialesa no des d’un tron, sinó des de la Creu, no amb un corona 
d’or, sinó   d’espines, no amb el ceptre del poder, sinó amb una canya que li és posada entre les mans 
pels soldats romans per tal de mofar-se d’Ell. Aquesta és la manera de regnar de Jesús. Ell sofreix per 

nosaltres, renunciant a la seva autèntica reialesa, a fi que nosaltres puguem regnar amb Ell. 
MISSA SOLEMNE A LES 13:00 H., 

    AMB LA PARTICIPACIÓ DE LA CAPELLA DE MÚSICA DE LA PARRÒQUIA 
(Integrada pels membres del Cor de Cambra Diapasó) 


