10 RAONS PER MARCAR LA X
1 És una forma senzilla de col·laborar amb l'Església. No implica tràmits complicats.
A l'hora de fer la Declaració de la Renda, només cal marcar una X a la casella de
l'Església. I si he rebut l'esborrany a casa meva, he de comprovar que la casella apareix
marcada. En cas contrari, modificar-ho és molt senzill.
2 És absolutament gratuït. No em cobraran més per la meva declaració ni em
retornaran menys. En definitiva, no em costa res.
3 Marcar la casella demostra el meu compromís i adhesió a l'Església i a l'activitat
que realitza. Amb això, em sento una mica més membre de l’Església.
4 És una de les poques coses que puc decidir sobre els meus impostos. Ara bé, si
no ho faig, és a dir, si deixo la casella en blanc, tenint en compte que he de pagar el
mateix, serà l'Estat el que decideixi per mi sobre aquesta petita quantitat.
5 Amb el meu gest i el teu mostrem a la societat que som molts els que valorem la
tasca que l’Església realitza. Cada any 9 milions de persones assignen a favor de
l'Església, la qual cosa suposa el gest més gran d'adhesió a una institució del nostre
país de manera anual.
6 És la meva obligació com a catòlic. Marcant la casella ajudo a sostenir l'Església
en el desenvolupament de totes les seves activitats: l'anunci de l'Evangeli, la vivència
de la fe, la immensa tasca assistencial que desenvolupa i el manteniment del clergat.
7 Marcar la casella de l'Església suposa dir clarament "sí" a la llibertat religiosa, i
al seu exercici ple i efectiu en una societat plural i democràtica. Una societat
aconfessional, però que valora el fet religiós com una de les dimensions fonamentals
de la persona, tal com ho proclama l'article 16 de la nostra Constitució.
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8 És la meva decisió lliure i democràtica. Una decisió que no perjudica ningú i que
és plenament compatible amb altres opcions. En l'actualitat, es poden marcar
simultàniament les caselles de l'Església Catòlica i d'altres finalitats d'interès social.
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9 Són els diners millor invertits. Puc conèixer cada any, a través de la Memòria Anual
d'Activitats de l'Església, en què empra els seus recursos. Les xifres sobre l'activitat
celebrativa, evangelitzadora, educativa, en defensa del patrimoni cultural i històric
artístic o la immensa activitat assistencial, demostren, any rere any, l'enorme servei
que presten les institucions de l'Església a casa nostra.
10 Per això, per als no catòlics o no practicants marcar la casella suposa també
reconèixer el paper que l'Església té en la nostra societat, especialment amb els
més necessitats. En els darrers anys, les institucions de l'Església han tingut un paper
fonamental per pal·liar els efectes de la greu crisi econòmica.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Chloè
Aluventa Espurz, Valeri Campos Rodríguez, Lucas
Galindo Pérez i Júlia Roa Rodríguez.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
7 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Claudia Alcaraz Varo, Queralt
Bernades Querol, Nerea Calsina Lozano, Mateo
Casero Griñón, Rubén Casero Griñón, Jana Chico
Jover, Pol Cortina Casas, Martina Dalmases
Ortega, Grace Domènech Burgos, Nèlida
Domingo Balsera, Àlvaro Expósito Morera, Laia
Ferrer Vila, Marc Giner Bou, Hugo Hernández
Gómez, Clara Ila Valverde, Berta Lopez Baldó,
Marta Lozano Forrellat, Júlia Lozano Forrellat,
Xavier Noguera Arrufí, Eric Pérez Humet, Núria
Porta Lara, Sofia Reche Montalbán, Clàudia Reig
López, Pau Solanellas Subirà i Pep Vidal Oriach.
◗ Confirmacions. El proper divendres, dia 12 de
maig, a 2/4 de 5 de la tarda, el Sr. Bisbe
administrarà el sagrament de la Confirmació a
un grup d’alumnes del Col·legi Immaculat Cor
de Maria de Sentmenat.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge 14 de maig,
a les 6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Saiz
Meneses conferirà el Sagrat Orde del Diaconat
als seminaristes Carlos Valenciano i Víctor
Galindo. En Carlos Valenciano col·labora
pastoralment a la nostra parròquia i a la de Sant
Valentí. Encomanem-los en la pregària i
acompanyem-los aquell dia.
Amb aquest motiu la Missa de les 8 del vespre
es trasllada a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.

agenda
◗ Comissió de Corpus. Dimarts, dia 9 de maig, a
2/4 de 9 del vespre.
◗ Monitors de colònies. Dissabte, dia 13 de maig,
a 2/4 de 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la Col·lecta extraordinària mensual. Com es va
anunciar en el Butlletí de la setmana passada, les
obres urgents i necessàries que s’estan realitzant
demanen la nostra col·laboració responsable. Es pot
fer també a través de donatius al compte: 01821786- 13- 02000130534 del BBVA, o bé fent-se
subscriptor amb les butlletes que es troben a
l’entrada del temple.
◗ Inscripcions a colònies. Tindran lloc els dissabtes
6 i 13 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, després de la
Missa Familiar. Les colònies seran entre els dies 15
i 22 de juliol, a Castellnou del Bages. Les inscripcions
també es poden fer a través de la pàgina web:
www.esplai05.com.
◗ Curset CPM de preparació al matrimoni. El
proper curset de preparació al matrimoni tindrà
lloc els dies 9 i 11, i 16 i 18 de maig, de 2/4 de 10
a les 11 de la nit.
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Ingressos
Col·lecta 02/04
Col·lecta 09/04
Col·lecta 14/04
Col.lecta 23/04
Col.lecta 30/04
Sants Llocs
Quotes fixes
Publicacions
Donatius

2.885,11
1.962,65
2.721,51
1.421,27
3.115,91
200,00
4.428,25
906,50
620,00

Total entrades
18.261,20
Despeses
Personal
1.828,50
Neteja
1.544,51
Sants Llocs
200,00
Manteniment i Subministraments
7.524,41
Fons comú diocesà
4.249,69
Total sortides

15.347,11

Diferència
Dèficit acumulat

+2.914,09
3.150,83
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