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COL·LABORAR EN EL SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LA PARRÒQUIA 

 
Tota parròquia hauria de tenir els recursos econòmics suficients per a poder 

desenvolupar les seves activitats pastorals i poder dotar-se d’aquelles 
instal·lacions i serveis que li permetin d’atendre les persones a les quals es 
vol adreçar i les persones que sol·liciten un servei litúrgic o un acte 

administratiu. Normalment aquests recursos econòmics provenen de les 
fonts següents: les col·lectes ordinàries que es fan a la parròquia els 

diumenges; els donatius dels fidels; les  celebracions d’un bateig, d’un 
casament, de la primera comunió, etc. A més, hi ha parròquies, que tenen 
pisos, camps, garatges, etc. dels quals també en treuen un rendiment.  

Amb tots aquests recursos una parròquia pot cobrir les seves despeses de  
funcionament i, a més, pot pagar al bisbat una quantitat de diners 

proporcional als diners recollits que en diem “l’ajuda al fons comú diocesà”.  
També hi ha les col·lectes extraordinàries (per la fam, per Càritas, etc.), 
però, com se sap, són diners que no són per a la parròquia sinó que es fan 

arribar als seus destinataris.   
 

Per tant una parròquia viu, sobretot, de caritat, de la generositat dels seus 
fidels habituals. Tanmateix, i per tal que no tot ho hagin de pagar els fidels 
que habitualment van a missa, en el bisbat de Vic, com en d’altres bisbats, 

s’ha establert un barem d’ofrenes i taxes (amb unes quantitats molt 
moderades per als fidels habituals  i un xic més crescudes per als fidels 

esporàdics), que uns i altres han de pagar quan es demana un servei 
concret a la parròquia (un bateig, un casament, un certificat de baptisme, 
etc.). L’ideal sembla que seria poder arribar a la gratuïtat de tots els serveis 

religiosos, però, de moment, no és possible. 
 

En el cànon 222 del Codi de Dret Canònic, de la llei de l’Església, es diu  que 
“els fidels tenen l’obligació de subvenir les necessitats de l’Església, a fi que 
aquesta disposi dels mitjans necessaris per al culte diví, les obres 

apostòliques i de caritat i la convenient sustentació dels ministres”. I en un 
altre cànon, el 848,  del Codi de Dret Canònic es diu que cal “vigilar sempre 

que els pobres  no quedin privats de l’ajut dels sagraments per raó de llur 
pobresa”. Per tant, d’una banda cal ajudar econòmicament la parròquia i, 
d’altra banda, a ningú, encara que no doni res, no se li pot negar rebre uns 

serveis religiosos. 
 

El Concili Provincial Tarraconense (1995), en la seva resolució núm. 167, 
estableix que es doni als fidels informació clara i transparent de la gestió 

econòmica de l’Església, de la parròquia. Per tal d’anar en la direcció que 
indica aquesta resolució del Concili, avui, oferim els comptes de la parròquia 
corresponents al primer trimestre del 2010 i ho aprofitem per agrair 

sincerament la vostra generositat. Moltes gràcies a tots.  
El mossèn              

       


