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ELS COMPTES  DE LA PARRÒQUIA  

CORRESPONENTS AL TERCER TRIMESTRE 

 
Una vegada més presentem els comptes de la parròquia. Avui, els que 

corresponen al tercer trimestre. En el capítol d’ingressos, cal fer notar que en 
l’apartat de “col·lectes ordinàries” falta comptabilitzar algunes col·lectes dels 
diumenges del mes de setembre, però es faran constar en els comptes  

corresponents al quart trimestre. D’altra banda, durant els mesos d’estiu s’han 
rebut diversos donatius per misses i això ha permès que, durant els mesos de 
juliol, agost i setembre, cada dia de la setmana hi ha hagut una intenció de 

missa, amb la seva almoina corresponent, que són 10 euros, tal com van 
establir els bisbes de Catalunya, i que s’ha lliurat, tal com és preceptiu, al 
mossèn celebrant.   

 
Pel que fa al capítol de despeses, hi ha hagut dues despeses relativament 
crescudes: la de les reparacions i la quantitat que s’ha de lliurar, cada trimestre, 

al “Fons comú diocesà”. Per a constituir aquest fons totes les parròquies del 
bisbat, cada trimestre, han de lliurar a l’administració diocesana el 33% del que 
es recull en les col·lectes ordinàries, celebracions litúrgiques i donatius, excepte 

els donatius destinats a dir misses, durant el trimestre. A canvi, la parròquia rep 
del bisbat, gratuïtament, els serveis següents: assessoria jurídica, assessoria en 
obres, assegurança de les persones que fan serveis a la parròquia, assegurança 

dels edificis i locals parroquials, el sou del rector de la parròquia, el 
desplaçament dels preveres que han de substituir el rector de la parròquia en 

un moment determinat, etc.     
 
Potser el que és més destacable de l’estat econòmic de la parròquia en aquest 

moment és que, d’una banda, la parròquia pot fer front a totes les despeses 
que té, gràcies a la vostra més que provada generositat; i, d’altra banda, fem 
tot el possible per fer les despeses imprescindibles. En els propers mesos hi 

haurà les despeses de calefacció, l’aportació al “Fons comú  diocesà” 
corresponent a aquest tercer trimestre i algunes altres menys quantioses,  però, 
de segur, que la podrem afrontar. Més endavant, si arriba la bonança 

econòmica, potser caldria emprendre una sèrie d’obres menors que afectarien 
l’església i la rectoria. Tot vindrà, si Déu vol.  
 

Una vegada més, cal agrair la vostra generositat i la vostra col·laboració. Entre 
tots hem de mantenir la nostra parròquia i mostrar, també, la nostra solidaritat 
amb els més necessitats quan se’ns demani de col·laborar en col·lectes 

extraordinàries. Moltíssimes gràcies per tot.                    
El mossèn 

 
 



 
 

 
 

  
                                                                                                   

RESUM ECONÒMIC 
 De l’1 de juliol del 2010 al 30 de setembre del 2010 

 

INGRESSOS 

Col·lectes ordinàries 2.176,85 

Església Pietat  145,00 

Llantions 325,49 

Intencions de misses 1.060,00 

Full diocesà i Full parroquial     317,62 

Interessos Caixes 0,05 

Lloguer pisos 277,89 

Funerària 60,00 

Obres parroquials 163,56 

Celebracions 475,00 

Càritas  310,00 

Mans Unides  200,00 

Capelletes 39,81 

Quota i varis 340,98 

Total ingressos 5.892,25 

 

DESPESES 

Aigua  118,17 

Electricitat 228,19 

Catequesi               90,77 

Misses celebrades 920,00 

Pa i vi eucaristia 43,00 

Telèfon i ADSL 241,59 

Flors església 139,00 

Full diocesà i Full parroquial 135,20 

Manteniment Caixes estalvi 3,00 

Reparacions 928,12 

A Càritas 310,00 

A Mans Unides 200,00 

Túniques escolans             143,43 

Varis  102,00 

Fons comú segon Trimestre 2010 1.131,09 

Quilom. i gratificació mossens col·labor. 257,00 

Total despeses 4.990,56 

 

Saldo Caixes 30-6-10  4.664,07 

Ingressos 
Despeses 

Resultat positiu 

5.892,25 
 4.990,56 

 
 

901,69 

Saldo Caixes 30-9-2010  5.565,76 

 

 


