MARCAR LA CASELLA EN LA
DECLARACIÓ DE LA RENDA
Des del proppassat 4 d’abril es pot realitzar la Declaració de la Renda.
Això ens porta a reflexionar una vegada més sobre la importància de
marcar la casella per a la destinació del 0,7% dels impostos a les
activitats de l’Església Catòlica i també als altres fins socials. No és
excloent marcar ambdues caselles, ans al contrari, és fins i tot
recomanable fer-ho d’aquesta manera, ja que així s’assegura una
destinació més gran de béns a favor dels més necessitats i febles de
la nostra societat.
En l’exercici de l’any 2017 es va constatar un increment del 2,83%
a tot l’Estat de la quantitat destinada a l’Església Catòlica. En xifres
globals això vol dir que més de 8.5 milions de ciutadans van decidir
destinar 256,21 milions d’euros a través de la Declaració a les
activitats que realitza l’Església.
Gràcies a aquesta aportació l’Església ha pogut destinar més recursos
a les seves activitats. En el portal i l'oficina de Transparència de la
CEE es dona compte anualment de la destinació d’aquests recursos.
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La destinació d’aquests recursos és variable: una bona part (80%)
es distribueix entre les 70 diòcesis per a les activitats pròpies
(evangelització i formació, celebració de la fe, acció caritativa i social,
i manteniment del clergat). A la nostra diòcesi de Terrassa suposa,
en termes globals, el 50% dels seus recursos anuals. Tota la resta
es destina a la seguretat social del clergat, centres de formació i
ensenyament per a infants, joves i universitaris, hospitals i centres
d’atenció a la gent gran, ajut a les Càritas Diocesanes, manteniment
i construcció de temples, missioners i ajuts al Tercer Món, etc.
No és fàcil calcular l’impacte que això suposa en la nostra societat.
Ara bé, es pot afirmar que, tot i les dificultats de valorar en termes
globals aquesta aportació, es pot afirmar que comporta un estalvi de
milers de milions a l’Estat, i que es podria xifrar en termes generals
que l’Església aporta a la societat més del 138% de l’import que es
rep a través de la Declaració de la Renda.
El llibre dels Fets dels Apòstols ens recorda, en aquest temps pasqual,
que la comunicació de béns i la solidaritat ja eren signes distintius
entre els primers cristians, i ho han estat sempre. Siguem, doncs,
plenament conscients i vetllem perquè en la nostra Declaració de la
Renda estiguin marcades ambdues caselles.

celebracions
◗ Missa de cloenda del Recés d’Emmaús.
Aquest diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda,
Mons. Saiz Meneses presideix a la Catedral
la Missa de cloenda del segon Recés
d’Emmaús per a homes organitzat des de la
parròquia.
◗ Primeres Comunions. Enguany la celebració
de la Primera Comunió dels infants de
catequesi tindrà lloc els diumenges dia 20
d’abril i 6, 13 i 20 de maig a la 1 del migdia.
Prèviament, el divendres, els infants es
reuniran a l’església a les 6 de la tarda per a
la confessió i l’assaig.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 9 d’abril, en
la Missa de les 8 del vespre es pregà
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Carlos Arcas Hidalgo, Teresa
Corbera Riera, Joaquim Garcia Satlari i Pilar
Oliver Barceló. Al cel siguin.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 16 d’abril, a
les 6 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 20 d’abril,
a les 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 20 d’abril,
a les 6 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Reunió de pares de Primera Comunió i
confessions. El proper divendres, dia 20
d’abril, tindrà lloc la darrera trobada de curs
dels pares dels infants que rebran enguany
la Primera Comunió. Serà a 2/4 de 9 del
vespre a l’església. Es donaran les indicacions
darreres per a la celebració de la Primera
Comunió i es farà una Celebració de la
Reconciliació per tal que els pares es puguin
confessar.
◗ Dinar arxiprestal. Diumenge vinent, 22
d’abril, Mons. Saiz Meneses presidirà la
trobada pasqual de cristians de les parròquies
de l’Arxiprestat de Terrassa. Com en els darrers
anys, es tracta d’un dinar de germanor i el
llevant de taula a l’Hotel Milton. El preu és 19
euros. Les inscripcions es poden fer al despatx
parroquial durant aquesta setmana (dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ Peregrinació diocesana a Fàtima. Entre els
dies 24 i 27 de maig tindrà lloc la peregrinació
diocesana a Fàtima, prevista inicialment per
al proppassat mes de novembre, però que es
va haver d’ajornar. Les inscripcions es poden
fer en el Bisbat.
◗ Fer-se subscriptor de la parròquia. Una bona
manera de col·laborar en el manteniment de
l’economia parroquial és fer-se subscriptor. A
l’entrada del temple es poden trobar les
butlletes per fer-ho. Es tracta de destinar una
quantitat econòmica fixa, de manera periòdica,
a la parròquia. Així es poden assegurar uns
ingressos fixos que ajuden a estabilitzar una
economia precària, com es pot comprovar en
els estats de comptes que es publiquen
mensualment.
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