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ELS COMPTES DEL SEGON TRIMESTRE DEL 2012 

 

Per causes imprevistes hem hagut de presentar, amb retard, els 
comptes de la parròquia corresponents al segon trimestre del 2012. 

El fet més destacable d’aquest trimestre és que, finalment, hem 

pogut retornar els préstecs sense interessos que generosament ens 

van fer per tal de poder pagar el més aviat possible les factures dels 
industrials que van portar a terme la instal·lació de les vitrines. Ara, 

com podreu veure en el gràfic que hi ha penjat entrant a l’església, a 

l’esquerra, ja falta molt poquet per acabar de pagar-ho tot.    

 

Del capítol d’ingressos, fem notar en primer lloc i com a més 
important, que de les col·lectes manades per a aquest segon 

trimestre l’import més crescut ha estat la col·lecta destinada a 

Càritas. Això indica que tenim consciència clara que la pràctica de la 

caritat, sobretot en aquests moments de dificultats econòmiques per 
a moltes persones, és un deure essencial per a tot cristià i per a 

l’Església sencera. “L’exercici de la caritat –escriu Benet XVI- és una 

activitat de l’Església com a tal i que forma part essencial de la seva 

missió originària, igual que el servei de la Paraula i els Sagraments”.  
I, en segon lloc,  veureu que l’import ingressat pel llum de les vitrines 

durant el trimestre ha estat baix. Per tant, això vol dir que són pocs 

els turistes o visitants que entren a l’església i s’interessen per mirar 

detingudament els objectes litúrgics que tenim exposats. Haurem de 
mirar de fer-ne més propaganda.  

 

Pel que fa al capítol de despeses, no hi ha res d’excepcional  a 

destacar. Tal com hem anat repetint, no es fa cap despesa 

extraordinària i, per tant, podem anar pagant les despeses 
indispensables i habituals.     

 

Tornem a recordar, com vam fer en el darrer full informatiu, que 

seria bo de suggerir el nom de dues o tres persones que, juntament 
amb el mossèn, poguessin i volguessin tenir cura de l’administració 

dels béns de la parròquia, béns que són els que consten en aquest 

full de comptes que repartim cada trimestre.   

 
Agraïm molt sincerament el vostre suport a la parròquia i la vostra 

generositat. Moltíssimes gràcies a tots.    

El mossèn 



 
RESUM ECONÒMIC 

Del 31 de març al 30 de juny de 2012  

   

INGRESSOS 

Col·lectes ordinàries 1.849,35 

Col·lecta TERRA SANTA 99,51 

Col·lecta MITJANS C. SOCIAL 81,57 

Col·lecta CÀRITAS 926,00 

Llum vitrines 27,00 

Caixeta obres parroquials 94,16 

Lloguer pisos 1.580,00 

Església Pietat (llantions i donatius) 99,30 

Llantions 158,67 

Intencions misses 360,00 

Donatius i col·lectes per a les Vitrines 833,61 

Full diocesà i parroquial 175,79 

Celebracions  130,00 

Total ingressos 6.414,96 

   

DESPESES 

Aigua  180,97 

Electricitat 357,07 

Misses celebrades 360,00 

Pa i vi eucaristia 11,00 

Catequesi 388,60 

Reparacions i manteniment 875,81 

Telèfon  78,27 

Full diocesà i full parroquial  347,34 

Cera  264,98 

Retorn préstecs sense interessos 3.500,00 

Impostos i taxes 514,90 

Altres 116,40 

Col·lecta TERRA SANTA  99,51 

Col·lecta MITJANS C. SOCIAL  81,57 

Col·lecta CÀRITAS 926,00 

Al Fons comú diocesà 971,31 

Total despeses 9.073.73 

   

Saldo Caixa 31-3-2012   5.381,33 

Ingressos 6.414,96   

Despeses 9.073.73   

Resultat    -2.658,77 

Saldo Caixa 30-06-2012   2.722,56 

Viladrau, 30 de juny de 2012 

 

 


