VII DIUMENGE DE PASQUA. 7 de Maig de 2016
Estat de comptes de l’any 2015
Concepte
Material de culte i publicacions

Entrades
Sortides
1.120,00
3.418,35

Rendes del Patrimoni Immobiliari

10.503,04

Fons Comú Diocesà

8.378,43

Col·lectes

13.897,00

Donatius i Almoines

17.128,66

Personal

329,22

Despeses financeres

366,53

Subministraments i conservació

27.566,01

Adquisicions i obres majors

718,65

Despeses de funcionament

1.857,29

Accions pastorals

1.631,34

Obres asistencials

35,00

Comunicació de béns

5.671,60
14.061,30

Total

51.062,13€

55.620,29€

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 7:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns dia 8: Per els qui pertoca
Dimarts dia 9: per els qui pertoca
Dimecres dia 10: Cristina Camps
Graupera
Dijous dia 11: per els qui pertoca
Divendres 12: José
Dissabte 13: per els qui pertoca
Diumenge dia 14:
10:00h: Pedro y Pilar
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Per els qui pertoca
Reunió arxiprestal
Després de l’aprovació dels estatuts
arxiprestals per part del bisbat,
comencem a fer les primeres
reunions després de la constitució
formal de l’arxiprestat. Així doncs,
el proper dilluns tots els
catequistes de l’arxiprestat es
reuniran als locals de la parròquia
de la Verge de Natzaret.
Reunió arxiprestal
En la mateixa línia, el dimarts es
reuniran els encarregats de la
Càritas de totes les parròquies.
Despatx parroquial
Hi ha despatx parroquial tots els
dimarts i divendres de 18h a 19h. Tot i
això, si els vostres horaris no us
permeten de venir en aquests horaris,
podeu contactar el rector al tlf.
605.68.71.56.

Reunió amb Càritas
El dimecres hi ha una reunió amb
els encarregats de Càritas de
l’arquebisbat. Qualsevol cosa o
pregunta que volguéssiu que els
transmetéssim, comenteu-la al
rector.
Coral
Cada dimecres, després de la missa,
tots aquells que vulguin, poden venir a
preparar els cants de la litúrgia del
diumenge. Diu sant Agustí que qui
prega cantant, prega dues vegades!
Catequesi confirmació
El proper dijous, un grup de joves
de la parròquia es reuniran per
preparar la seva aproximació al do
de l’Esperit. Encomanem-los!
Adoració al Santíssim Sagrament
Aquest diumenge és tercer de mes, per
la qual cosa, els qui vulgueu, podeu
passar a fer una estona d’adoració a la
capella del Santíssim a les 17:30h
Campanya de la renta
Recordeu de marcar la casella de
l’ajuda a l’església en la vostra
declaració. Tots aquells que feu
donacions i les vulgueu desgravar,
comuniqueu-ho al rector.
Matriculacions a l’escola
Recordeu que podeu demanar classe
de religió per als vostres fills, sigui
quina sigui l’escola a la que vagin. Hi
teniu dret. Si hi teniu alguna dificultat,
poseu-vos en contacte amb delegació
diocesana d’ensenyament.

http://www.ensenyamentbcn.org

