
ELS VOLUNTARIS
El passat diumenge 17 de juliol a Sant Jaume, les par-
ròquies de Gràcia i Santa Maria agraïen als seus volunta-
ris el seu treball generós i abnegat en bé de les nostres co-
munitats parroquials. Així ens trobàvem al migdia, prop 
d’un centenar de persones, per compartir un dinar com a 
símbol de l’agraïment de les parròquies a aquests grups 
de gent que generosament ofereixen part del seu temps 
per ajudar a la comunitat parroquial. A més de compartir 
taula, compartíem plenament la nostra amistat.

Era una tarda calorosa, però amb els nostres sen-
zills recursos vàrem poder mitigar una mica el sol i així 
l’estada era ben aprofitada per tots.

ELS VOLUNTARIS DE LA 
NOSTRA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA
Sovint passa desapercebut el treball d’aquests voluntaris. 
Molts potser creuen que tot una colla de treballs que es 
fan a les parròquies són retribuïts pagant, quan la veritat 
és que la gran majoria d’activitats són portades per vo-
luntaris. En faig un resum.

Els Consells parroquials. El Consell parroquial està 
compost per 12 persones que cada dos mesos es troben 
per parlar de les possibles activitats a fer a la parròquia. 
Són els representants dels diferents grups parroquials. De 
les seves decisions en van sortint els plans de Pastoral i 
les maneres de portar-ho a terme. Hi ha també un petit 
Consell que prepara l’ordre del dia de cada reunió i que 
té cura de les actes de cada reunió. 

També a l’hora d’agafar compromisos que po-
den suposar despeses importants es reuneix el Consell 
d’Economia. Aquest Consell està format per 3 persones 
i se’l manté informat de tot el moviment econòmic de la 
nostra parròquia. 

La catequesi. Aquest curs passat han sigut 11 els/les cate-
quistes que han tingut cura de tots aquests infants i joves 
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que es preparen per rebre els sagraments. Setmanalment 
dediquen una hora a la catequesi amb els infants, però 
a més a més hi ha les trobades de preparació i el treball 
personal de cadascú per tenir el tema ben preparat. Són 
ells els animadors i els que preparen les nostres misses 
familiars.

La Litúrgia. Al voltant de les nostres misses dels diumen-
ges i de les festivitats s’hi mouen tot una colla de gent 
que ajuden a fer la Litúrgia més participada. El grup de 
Litúrgia, 4 persones, que procuren preparar bé les cele-
bracions dels dies importants: Setmana Santa, Pasqua, 
Festa Major, Pentecosta i Nadal.

Els cants. És molt important la participació amb el 
cant a la Litúrgia. L’harmònium, la Coral els altres ani-
madors del cant formen també un grup ben important. 
Setmanalment es troben un dia setmanal per preparar els 
cants del diumenge. Tots aquests formen un grup de 12-
15 persones.

Els lectors. Unes 21 persones aporten també la seva 
aportació a les misses dels diumenges, llegint les lectures 
de la missa o dirigint les pregàries.

La Caritat. És una activitat primordial a les nostres pa-
rròquies. El treball de Càritas és molt important, actual-
ment Càritas de Manlleu treballa conjuntament amb les 
tres parròquies. Fins ara hi ha un equip de 6 persones que 
es reuneixen d’una manera periòdica per tractar dels di-
ferents temes i fer l’acollida de la gent que demana ajuda. 
S’aporta tot una ajuda a “El Sarró”, amb 7 persones que 
són allà per fer distribució d’aliments i portar el control 
de totes les ajudes.
Servei d’ornamentació i neteja. Són 9 les persones que 
procuren tenir l’església neta i endreçada. Hi ha un servei 
de sagristia i un servei de neteja que diàriament o bé cada 
15 dies procuren tenir l’església ben neta i ornamentada.

La redacció del Full. Hi ha un equip de redacció i de pre-
paració del nostre Full dominical. Són 5 persones que amb 
els seus articles i il·lustracions ens ajuden a tots a conèixer 
la nostra història i les nostres activitats parroquials.
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ESTAT DE COMPTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2016
ENTRADES
Col·lectes 7.272,94
Quotes parroquials 4.592,57
Full diocesà i parroquial 2.515,17
Funerària 2.160,00
Lampadaris 1.286,13
Pàgina Web (altres parròquies) 156,24
Donatius  3.348,82
Culte 99,00
Celebracions  (bateigs,...) 830,00
Interessos 50,01
Capelles Sagrada Família 922,36
Lloguer Tris Tras Ajuntament 4.588,16
Lloguer pis 639,18
Misses  3.667,51
Mans Unides 1.543,97
Pastoral 1.450,00
Per Càritas  (Dijous Sant, donatius) 6.167,42
Col·lecta Serveis eclesials 208,20
Col·lecta Seminari 607,88
Col·lecta Terra Santa 387,77
Col·lecta Òbol de Sant Pere 176,75
Des de la parròquia de Gràcia 856,37
De Cuberta (electricitat cementiri) 754,50
Col·lecta per Ucraïna 195,52
Total 44.476,47

DESPESES
Catequesi i Pastoral 3.132,74
Culte 1.385,86
Telèfon 667,36
Fons comú Bisbat 6.730,22
Full diocesà i parroquial 1.557,72
Catequesi 400,10
Obres i manteniment 14.174,02
Força i llum 2.349,32
Material oficina 47,10
Aigua 158,95
Gas – oil 2.187,50
IVA lloguer Ajuntament 640,05
Col·lecta i donatius per Càritas 5.731,42
Misses 3.655,00
Campanyes i Col.lecta Mans Unides 3.898,97
Col.lecta Seminari 607,88
Terra Santa 387,77
Despeses Banc 96,60
Total 47.808,58

Romanent 30/06/2016 88.131,15

Encara n’hi ha altres que tenen cura de l’arxiu, que tenen 
el dia els llibres parroquials de Baptismes i Defuncions i 
porten l’economia de la parròquia en la seva part comp-
table.

Aquesta és la nostra realitat parroquial. És veritat que 
algunes persones es repeteixen en dues o més tasques, 
però el fet és que hi ha desenes de persones que se sen-
ten la parròquia molt seva i ajuden a anar-la tirant enda-
vant. El treball d’aquestes persones avui més que mai és 
d’agrair. 

Joan Serrabassa

ALTRES NOTÍCIES
Mn. Marcel Nsanzineza, que ha estat vicari de la nostra 
parròquia durant 9 mesos, ha estat nomenat vicari de Ri-

poll i d’unes altres parròquies de l’entorn. Li agraïm el 
seu treball a la nostra parròquia i li desitgem bon treball 
a Ripoll. Aquest curs que ve combinarà el seu treball a 
Ripoll amb estudis bíblics al Seminari de Barcelona.

Una part dels baixos de la Rectoria està llogada a 
l’Ajuntament on s’hi ubica el Centre de Desenvolupament 
i Atenció precoç Tris Tras, servei que presta l’Associació 
Sant Tomàs-PARMO, una altra part però, quedava sense 
utilitat. La parròquia ha fer arreglar aquesta sala que que-
dava, arreglant també els lavabos, i ara queda una sala, 
que es pot dividir en dues, on hi podrem fer també reu-
nions i conferències. Les persones que tenien dificultat a 
pujar a les escales de la rectoria, ara les seves reunions 
les tindran a peu pla.

Joan Serrabassa


