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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

DEL MISSATGE DEL SANT PARE PER A LA
51a. JORNADA MUNDIAL
DE LES COMUNICACIONS SOCIALS
Comunicar Esperança I Confiança en els Nostres Temps
«No Tinguis Por, Que Jo Sóc Amb Tu» (Is 43,5)

Convido a tots a oferir als homes i les dones del nostre
temps narracions marcades per la lògica de la «bona
notícia».
La vida de l'home no és només una crònica asèptica
d'esdeveniments, sinó que és història, una història que
espera ser narrada mitjançant l'elecció d'una clau
interpretativa que sàpiga seleccionar i recollir les dades

més importants. (...)Tot depèn de la mirada amb la qual
és percebuda, del «vidre» amb el qual vam decidir
mirar-la. (...) Per als cristians, les lents que ens permeten
desxifrar la realitat no poden ser altres que les de la
bona

notícia,

partint

de

la

«bona

nova»

per

excel·lència: el «Evangeli de Jesucrist, Fill de Déu».
PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església

COMPTES ANY 2016
INGRESSOS

TOTAL

Catequesi …...........................................................................3.104,00€
Llànties...................................................................................12.147,44€
Publicacions …..........................................................................733,34€
Altres …....................................................................................3.197,35€
Servei hospital.........................................................................6.000,00€
Col·lectes per la parròquia …...............................................7.715,14€
Fons Comú per l'autofinançament.....................................58.953,06€
Total Col·lectes manades pel Bisbat..... ..............................5.923,95€
Caritas Diocesana ….............. 2.178,19€
Fam del Món …...........................961,34€
Germanor …...............................510,23€
Missions ….....................................802,97€
Seminari …....................................490,21€
Altres (Terra santa i Ucrània).......981,01€
Donatius....................…............................................................7.873,99€
Donatius per obres assistencials........................................... 3.000,00€
TOTAL INGRESSOS............................................................. 108.648,27€

SORTIDES

TOTAL

Material culte(pa, vi, roba...) …........................................3.670,06€
Llànties................................................................................. 5.540,84€
Publicacions …....................................................................2.011,38€
Comissions bancàries ….......................................................183,66€
Impostos i taxes......................….........................................2.304,33€
Reparacions i conservacions............................................1.942,52€
Obres..................................................................................77.621,96€
Subministraments:(Aigua, gas, electricitat...) ….............5.865,64€
Despeses de neteja ….......................................................1.523,05€
Despeses ordinàries: telèfon, material oficina,...)...........2.309,66€
Catequesi …........................................................................1.639,35€
Biblioteca................................................................................386,90€
Altres activitats pastorals …...............................................2.597,50€
Traspàs a Caritas Sant Joan Despí....................................1.000,00€
Altres despeses ….................................................................693,15€
Aportació al Fons comú diocesà i arxiprestat …............9.483,64€
Estalvis per obres...............................................................58.953,06€
Col·lectes manades pel Bisbat: Caritas, fam,
germanor, missions, seminari, i altres...............................5.923,95€
TOTAL SORTIDES …..........................................................183.650,65€
RESUM
SALDO a 31-12-2015 ….....9.793,27€ (a)
ENTRADES ….......................108.648,27€ (b) (a+b) 118.441,54€
SORTIDES …......................................................................183.650,65€
DIFERÈNCIA 31-12-2016 …....................... -65.209,11€

El resultat (la diferència entre ingressos i sortides) ha
estat negatiu degut a que hem gastat estalvis que
teníem dels darrers anys per les obres i, al mateix temps,
fem una reserva de fons per a la propera fase.

PRIMERES COMUNIONS
Les cerimònies seran: diumenge 28 de maig,
diumenge 4, dissabte 10 (a les 18 :00h.) i diumenge 11
de juny a les 12:00h.
Aquests dies l’església s’omplirà per rebre les
famílies d’aquests infants, resem perquè pares i infants
descobreixin la suavitat de l’amor de Jesús i desitgin
rebre’l cada diumenge.
AGENDA
Dimecres 31: Festa de la Visitació de la Mare de Déu.
Commemoració de la advocació de la Mare de Déu
del Bon Viatge. Sta. Missa a les 19:00h. a l’ermita
Divendres 2: de 19:30h.-23:00h. Exposició del Santíssim.
Dissabte 3: a les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte
de mes a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 29: 19:00h. Dimarts 30: 7:15h./19:00h. Dimecres
31: 19:00h. Missa exequial per Rosa Soler Ribas. Dijous 1
juny : 7:15h./19:00h. Divendres 2: 19:00h. Dissabte 3:
9:00h./19:30h.

Eulàlia

Pallarés.

Diumenge

4:

10:00h./11:00h./12:00h. pels feligresos / 17:30h. Hospital
St. Joan Despí.

