
BALANÇ ECONÒMIC DE LA PARRÒQUIA: ANY 2010 

Entrades: 

Catequesi .................................................................... 2.015,00 
Culte (cera…) ................................................................. 935,00 
Publicacions (FD, CC…) ................................................. 1.297,45 
Quotes fixes ................................................................. 3.273,90 
Col·lectes dominicals (a les misses) ....................................32.470,13 
Col·lectes extraordinàries ................................................ 7.791,75 
Donatius i almoines .......................................................11.452,33 
Càritas parroquial .........................................................12.834,13 

 Total ingresos 2010 ..................................................... 72.069,69 € 
 Romanent de l’any 2009 .................................................10.710,32 
 Total entrades final 2010 ............................................... 82.780,01 € 
Sortides: 

Culte (cera, pa i vi…) ..................................................... 2.587,54 
Publicacions  ................................................................ 1.297,45 
Remuneración de personal ............................................... 9.288,00 
Personal auxiliar  ........................................................... 1.863,50 
Reparacions ................................................................. 4.683,12 
Subministraments (aigua, llum…) ...................................... 4.352,68 
Neteja esglésies ............................................................. 5.750,25 
Comunicacions ................................................................ 884,69 
Accions pastorals (catequesi,…) ........................................ 2.015,00 
Càritas parroquial .........................................................12.834,13 
Aportació a Germanor (FCD) ..........................................19.762,26 
Entrega de col·lectes extraordinàries* ................................. 8.791,75 

 Total despeses 2010..................................................... 74.110,37 € 

* Col·lectes extraordinàries: 

Càrites diocesana ............................................................. 1.300 
Fam del món .................................................................... 300 
Germanor (FCD) ............................................................... 983 
Missions (DOMUND) ....................................................... 2.679 
Seminari .......................................................................... 150 
Sants Llocs ....................................................................... 120 
Haití (terratrèmol) ......................................................... 3.259,75 

 Total col·lectes extraordinàries 2010 .................................. 8.791,75 € 
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SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

FULL PARROQUIAL  

SOBRE LA FESTA DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR 

En el marc del temps pasqual, 
diumenge vinent celebrem la fes-
ta de l’Ascensió del Senyor. Des 
del segle IV se celebra a tota l’E-
sglésia. Fins fa pocs anys, se cele-
brava el mateix dia 40è després 
de la Pasqua, el dijous de la sise-
na setmana amb tota solemnitat. 
Amb raó es deia: “Hay tres jue-
ves en el año que lucen más que 
el sol, Jueves Santo, Corpus 
Christi, y el día de la Ascensión”. 
Quan s’han anat suprimint al ca-
lendari civil les festes religioses, 
la Solemnitat de l’Ascensió s’ha 
traslladat al diumenge següent. 

Com a tast de 
la festa del 
proper diu-
menge, us  
ofereixo per a 
la vostra me-
ditació d’aq-
ests dies, una 
hermosa poe-
sia de Fray 
Luis de León: 

¿Y dejas, Pastor santo,  
/ tu grey en este valle hondo,  
/ escuro, con soledad y llanto;  
/ y tú, rompiendo el puro aire,  
/¿te vas al inmortal seguro? 
 

Los antes bienhadados,  
/ y los agora tristes y afligidos,  
/ a tus pechos criados,  
/ de ti desposeídos,  ¿a dó  
/ convertirán ya sus sentidos? 
 

¿Qué mirarán los ojos /que  
vieron de tu rostro la hermosura,  
/ que no les sea enojos?  
/Quien oyó tu dulzura, /¿qué no  
tendrá por sordo y desventura? 
 

Aqueste mar turbado, /¿quién le 
podrá ya freno? ¿Quién concier-
to / al viento fiero, airado? / Es-
tando tú encubierto, /¿qué norte 
guiarà la nave al puerto? 
 

¡Ay!, nube envidiosa, / aun deste 
breve gozo, ¿qué te aquejas?/
¿Dó vuelas presurosa?/¡Cuán 
rica tú te alejas! / ¡Cuán pobres y 
cuán ciegos, ay, nos dejas! 



AVISOS I NOTÍCIES 

 1res. Comunions i final de la Catequesi d’aquest curs 
Aquesta propera setmana conclou la Catequesi de primera co-
munió. Enguany 34 nens de la nostra parròquia han rebut la pri-
mera comunió durant el mes de juny. Agraim als pares la seva 
confiança en la parròquia per a la preparació dels seus fills i els 
convidem a continuar l’any vinent en els grups  de post-
comunió. Les inscripcions per la Catequesi de primera comunió 
del curs vinent es podran fer  del 12-16 de setembre. Es prega 
als pares dels nens que passen al segon any de Catequesi que re-
novin la inscripció en aquestes dates al despatx parroquial. 
 

 Romiatge a l’Ermita de la Salut de comiat del mes de Maig 
Per tal d’honorar la Mare de Déu en el mes a ella de-
dicat, els joves de la parròquia aniran en pelegrinatge 
a l’ermita de La Salut (camí de Valldoreix a El Papiol) 
el proper dimarts 31 de maig, començant amb la San-
ta Missa a l’església de Sant Joan Baptista a les 20.00 i 

sortint d’allí estant. Esteu tots con-
vidats, petits i grans, a participar-hi. 
Pujarem pregant el rosari, visitarem 
a la Mare de Déu i soparem allí ma-
teix alguna cosa. Cal portar un en-
trepà i beguda, una llanterna per la 
baixada i molt amor i devoció filial a 
la nostra Mare del cel. 

 

 Preparant ja la Jornada Mundial de la Joventut 

Tenim els dos tríptics perquè us apunteu per a la Jornada Mun-
dial de la Joventut. Un tríptic és per apuntar-se a la acollida aquí 

a la parroquia dels joves que vindran 
d’arreu, com a família acollidora o com 
a voluntari, per als dies 12 al 15 d’agost. 
L’altre tríptic és per a que s’apuntin els 
joves que vulguin venir del 17 al 21 
d’agost a Madrid a participar en la JMJ i 
l’encontre amb el Sant Pare. Feu-ho quan abans millor. 
 

 Reunió de mares per pregar pels seus fills 

Som un grup d’oració de mares unides 
per resar per els nostres fills, nets, nebots 
o per tots aquells fills que ho son en es-
perit. 
Si sents la necessitat de pregar per ells de 
manera  especial, sobretot per que pu-
guin combatre les dificultats a les que s’-
enfronten  o altres, vine a pregar amb 
nosaltres. Unides en la oració, confiem 
amb esperança als nostres fills a l’Amor 
de Deu. 

Ens reunim els  primers dilluns de mes, de 15h a 16h,  a la par-
ròquia de Sant Cebrià (proper dia, dilluns 6 de juny).     
T’hi esperem. 
 
 Proper divendres, vetlla d’adoració per a joves 

El proper divendres 3 de juny tenim, com cada mes, la vetlla 
d’adoració per a joves. Serà a les 21:30h. Després compartirem 
també un piscolabis. 


