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CONSELL PARROQUIAL 

PER ALS ASSUMPTES ECONÒMICS 
 

Entre tots els fidels, pel fet d’estar batejats, hi ha, dins l’Església, 
una veritable igualtat de dignitat i d’acció  i això ens dóna el dret de 
cooperar a l’edificació de l’Església, segons la nostra condició de 
laics, de preveres o de religiosos. 
 
Cooperar a l’edificació de l’Església és el mateix que dir cooperar a 
l’edificació de la parròquia, ja que la parròquia és l’Església que es 
troba enmig de les cases dels homes, ficada en la societat humana i 
solidària dels goigs, les esperances i els sofriments dels homes.   
 
Hi ha dos organismes, dos grups de persones, que cooperen molt 
directament en l’edificació de la parròquia: l’un és el Consell 
Pastoral Parroquial, del qual vam parlar diumenge passat en aquest 
full, i l’altre és el que té cura de l’economia de la parròquia, i 
s’anomena Consell Parroquial per als Assumptes Econòmics.  
 
Els bisbes de Catalunya, quan expliquen com hauria d’organitzar-se 
una parròquia, parlen del Consell Parroquial per als Assumptes 
Econòmics  i recorden el següent:  
 

> El Consell Parroquial per als Assumptes Econòmics ha 
d’estar constituït en totes les parròquies i cal procurar que les 
persones que en formen part estiguin preparades degudament per a 
aquest encàrrec.  

 
> El rector de la parròquia ha de comptar amb la  col·laboració  

del Consell Parroquial per als Assumptes Econòmics en 
l’administració i conservació dels béns de la parròquia. Al mateix 
temps vetllarà perquè es doni informació clara, autèntica i 
transparent de la gestió econòmica.  
    

> Entre els béns amb què pot comptar la parròquia s’ha de 
tenir una cura especial dels que formen part del patrimoni artístic i 
cultural, i subratllar l’especial dimensió pastoral que tenen. 

 



> La gestió econòmica de la parròquia ha d’estar al servei de 
l’evangelització, ha de tenir en compte la comunió cristiana de béns, 
tant envers el manteniment de la parròquia i de la seva activitat, que 
sempre ha d’incloure l’atenció als més pobres, com en relació amb 
la comunitat diocesana.   
 

> Els béns de la parròquia han d’estar al servei de l’activitat 
pastoral de la parròquia, això és, al servei de l’anunci de l’evangeli, 
de la celebració dels sagraments i de la caritat fraterna, sobretot 
envers els qui sofreixen per manca del que és necessari. 
 
El Consell Parroquial per als Assumptes Econòmics és, doncs, una 
altre organisme de corresponsabilitat, que, si Déu vol, esperem que 
el puguem tenir ben aviat en la parròquia, i del qual n’han de formar 
part alguns fidels laics amb la voluntat de col·laborar amb el mossèn 
en la bona administració  dels béns de la parròquia.  
          El mossèn 
______________________________________________________ 
AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSA 
Dissabte, dia 30 de gener, per SANTI ARMENGOU i ARXÉ. Diumenge, dia 31 
de gener, A SANT ANTONI. Dissabte, dia 6 de febrer, per JOSEP FONT i per 
RAIMUNDA. 
 
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR 
Dimarts, dia 2 de febrer, és la festa de la Presentació del Senyor. Recordem 
que és el dia en què, a l’hora de la missa, es fa la benedicció de les candeles.   
 
INFORMACIONS 
 
COMUNIÓ ALS MALALTS 
Tornem a recordar que si en una família hi ha algun malalt i vol rebre la 
comunió només ha de fer que comunicar-ho al mossèn.  
 
MOVIMENT PARROQUIAL ANY 2009 
En la parròquia de Sant Martí de Viladrau, durant l’any 2009, hi ha hagut: 11 
baptismes; 5 casaments i 10 defuncions.  
 
LA MISSA DEL SEGON I QUART DISSABTE DE CADA MES 
Tal com ja vam dir, i mentre no anunciem el contrari, Mn. Fèlix Guàrdia vindrà a 
celebrar la missa de 2/4 de 8 del vespre dues vegades al mes: el segon i el 
quart dissabte. Començarà el dia 13 de febrer. A Mn. Fèlix Guàrdia ja el 
coneixeu. Va ser el vicari general durant els anys que Mons. Josep M. Guix 
(a.c.s.) va ser el bisbe de Vic, també ho va ser amb el bisbe actual, fins que 
una malaltia li va impedir de continuar en el càrrec. Ara ja està bé de salut i 
està disposat a ajudar-nos. Sigui, doncs, molt benvingut.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


