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Benvolguts:  

Com bé sabeu, l'actual crisi sanitària ens impedeix portar a terme les celebracions 
litúrgiques i les activitats pastorals. Amb l'esforç de tots, i fent ús de les noves tecnologies, 
busquem les maneres de mantenir la vida de la comunitat. Però evidentment hi ha moltes 
dificultats; una d'elles és l'econòmica. 

Durant les últimes 6 setmanes hem deixat de recollir les col·lectes a les misses, 
especialment s'han perdut les aportacions de les celebracions de Setmana Santa, tampoc 
tenim els ingressos per les intencions de difunts (tot i que n'hem fet moltes a la missa per 
internet), compra de ciris, publicacions, donatius a les caixetes... Tampoc tenim les 
aportacions per exèquies; i a partir d'ara tampoc tindrem els donatius per casaments, 
batejos, primeres comunions... Tot això ha comportat una reducció important dels 
ingressos en l'economia parroquial. 

En canvi, continuen les despeses de subministraments (llum, aigua, gas, telèfon...), 
despeses fixes (alarmes, ascensors, taxes, subscripcions...), reparacions i manteniment, 
neteja, personal, aportació al bisbat... Per la qual cosa ens trobem amb un important dèficit 
en el fons econòmic dels moviments ordinaris de la parròquia. 

Davant de tot això, apel·lant a la corresponsabilitat i generositat de tots els fidels, i per tal 
de mantenir la sostenibilitat econòmica, proposem una col·lecta extraordinària per al 
proper cap de setmana (primer del mes de maig), que es faria a través de transferència 
bancària al compte de les parròquies de Vilafranca (ES03 0075 0769 3106 0060 5344). 

Us demanem que feu extensiu aquest comunicat a tots aquells fidels que considereu que 
poden estar sensibilitzats en aquesta col·laboració amb les parròquies de Vilafranca. 

Així mateix, aquells fidels que pertanyeu a altres parròquies de l'Arxiprestat o d'altres 
indrets, us animem que us poseu en contacte amb els vostres rectors o responsables 
d'economia per fer igualment la vostra aportació a la parròquia corresponent. 

Esperant veure acollida la nostra petició, rebeu una afectuosa salutació en el Crist. 

Xavier Aymerich, en nom del consell d'economia de les parròquies de Vilafranca 


