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ELS COMPTES DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

Com cada  trimestre,  presentem els  comptes  de la  parròquia.  Repassant  els 
números veureu que el  saldo final  és positiu  i  notable.  Això és degut,  com 
sabeu tots, que durant els mesos d’estiu és quan hi ha més gent a l’església i 
per tant quan es recullen més diners.

Del  conjunt  dels  comptes  d’aquest  tercer  trimestre  volem  fer  notar 
especialment tres coses: la primera és que, com ja hem anat anunciant aquests 
darrers diumenges en el full parroquial, ja hem acabat de pagar la instal·lació 
de les vitrines on es guarden els objectes litúrgics d’orfebreria de la parròquia. 
Per tant, ja no haurem de fer cap més col·lecta extraordinària per a les vitrines. 
Això, és la part positiva. La part no tant positiva és que mantenir l’alarma en 
funcionament permanent té un cost que, de moment, podem anar pagant, però 
que és molt  superior  a l’import  total  que es deriva  del  que donen aquelles 
persones  que visiten  l’església  i  encenen el  llum de les  vitrines.  Durant  un 
trimestre han estat trenta-vuit les persones que han encès, pagant un euro, el 
llum  de  les  vitrines.   Potser  caldrà  fer  una  campanya  de  promoció  de  les 
vitrines, perquè els qui ens visiten s’aturin a contemplar-les.   

En segon lloc, ja tenim el tanc de gasoli ple per passar sinó tot l’hivern, sí una 
bona part. Ja ho hem pagat, consta en el capítol de despeses i, evidentment, és 
la despesa més gran d’aquest trimestre.   

I una tercera cosa és sobre la col·lecta que acostumem a fer en els funerals. 
Segurament que us haureu fixat que, en algunes parròquies, en el funeral, no 
fan cap col·lecta, no passen el plat. En d’altres parròquies, sobretot, les més 
petites, sí que fan col·lecta. Per tant, hi ha pràctiques diferents. Aquí a Viladrau 
fem la col·lecta, però fixeu-vos que, com fan també en altres parròquies, els 
diners que recollim no van destinats tots per a la parròquia sinó, com hem 
explicat moltes vegades, en fem tres parts: una part és per a celebrar misses 
pels difunts de la parròquia; una segona part, a parts iguals, la donem a Càritas 
i a Mans Unides; i la tercera part es queda a la parròquia per ajudar a pagar les 
despeses habituals. Fer la col·lecta en els funerals és una manera de recordar a 
tothom que hem de pensar a fer celebrar misses pels difunts de la parròquia; 
que hem de  pensar  a  practicar  la  caritat  fraterna,  ajudant  els  qui  més  ho 
necessiten;  i  que hem d’ajudar  també la  nostra  parròquia  a  fer  front  a  les 
despeses habituals que té. D’altra banda, cal recordar sempre que contribuir a 
les col·lectes que es fan a l’església és un acte voluntari.   

Agraïm moltíssim la vostra col·laboració, suport  i generositat.          
El mossèn. 



RESUM ECONÒMIC
De l’1 de juliol al 30 de setembre del 2012 

INGRESSOS
Col·lectes ordinàries 3.797,11
Col·lecta ÒBOL SANT PERE 242,94
Donatius a Càritas i Mans Unides 234,00
Celebracions 180,00
Llum vitrines 38,00
Caixeta obres parroquials 56,34
Lloguer pisos 1.770,00
Església Pietat (llantions i donatius) 70,00
Llantions 132,56
Intencions misses 495,00
Donatius i col·lectes per a les Vitrines 1.209,27
Full diocesà i parroquial 223,63
Donatius, devolució aigua, electricitat i altres 962,32
Total ingressos 9.411,17

DESPESES
Aigua 433,41
Electricitat 306,00
Misses celebrades 820,00
Pa i vi eucaristia 70,50
Catequesi 294,67
Reparacions i manteniment 71,10
Telèfon 79,43
Full diocesà i full parroquial 280,36
Gasoli 2.000,99
Alarma vitrines 339,11
Subscripció Butlletí Oficial  Bisbat 30,00
Altres 401,40
Donatiu a Càritas i Mans Unides 234,00
Col·lecta ÒBOL SANT PERE 242,94
Al Fons comú diocesà 1.048,18
Total despeses 6.652,09

Saldo Caixa 30-06-2012  2.722,56
Ingressos 9.411,17  
Despeses 6.652,09  

Resultat  +2.759,08

Saldo Caixa 30-09-2012  5.481,64

Viladrau, 30 de setembre del  2012


