Badalona, maig de 2020

Benvolguts i benvolgudes,
Aquests dies, la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, ha remès una carta a
totes les diòcesis en la qual assenyalen, entre altres coses, la seva preocupació per l’economia diocesana i parroquial davant la interrupció de les col·lectes i la previsió d’una disminució dels ingressos
habituals i de l’assignació tributària en els propers exercicis. Davant aquestes circumstàncies, criden a
tothom a assignar a favor de l’Església en la Declaració de la Renda. També recorden que és possible
fer aportacions econòmiques de manera senzilla a les diverses institucions eclesials, incloses les parròquies.
Com dèiem en el document “Economia transparent”, que vam distribuir el passat mes de novembre, “el nostre fet diferencial és no ser una parròquia cosa que fa que depenguem únicament de la
nostra capacitat de generar ingressos, ja que no comptem amb les entrades habituals d’una parròquia
que els assigna la diòcesi. Les nostres entrades només són pels serveis pastorals, nòmines de jubilació, col·lectes, intencions de misses i donatius.”
La crisi del Covid-19, amb el tancament provisional de la nostra església, ha minvat les possibilitats
d’obtenir ingressos al no poder comptar amb el que es recollia habitualment en les col·lectes durant
les celebracions litúrgiques, i en altres serveis pastorals.
La nostra comunitat és cosa de tots, frares i fidels que vivim la nostra fe en comunió amb tota l’Església de Crist. És per això que ens permetem demanar la vostra col·la-boració pel seu sosteniment,
amb la pregària i el compromís solidari personal i econòmic. Per això gosem proposar-vos dues maneres de col·laboració:
- Fent una aportació única puntual, que permetria rescabalar-nos una mica de la manca d’ingressos de les col·lectes. Es podria fer, si es desitja, de forma anònima i amb la quantitat que lliurement
s’assigni cadascú, amb un ingrés al nostre compte de CaixaBank ES 77 2100 3030 3622 0009 8188,
o entregant el donatiu en mà a la porteria, a la sagristia o a les caixetes de l’església. Recordeu que ,
de moment, l´església és oberta diàriament de les 18h. a les 19h.
- Assignant-vos una quota solidària fixa (personal o familiar), un sistema que ja vam iniciar fa uns
mesos i al qual es van adherir algunes famílies. Per a aquesta opció, us demanem que ompliu la butlleta adjunta i la dipositeu a la recepció/porteria del convent o a la sagristia.

Moltes gràcies per la vostra ajuda i col·laboració,
en nom de la Comunitat Carmelitana de Badalona

DONATIU A FAVOR DE LA COMUNITAT CRISTIANA DELS CARMELITES
DESCALÇOS DE BADALONA
Quotes solidàries

Autoritzo, fins a nova ordre, a la Comunitat Cristiana dels Carmelites Descalços
de Badalona a carregar al meu compte, en la periodicitat que s’indica, la quantitat assenyalada, com a aportació al sosteniment econòmic de la mateixa.
Nom: ........................................... DNI/NIF: ......................................
Cognoms:....................................................
Domicili:..................................................... Número/Pis: ...................
Codi Postal: ..................... Població: ................................................
Telèfon: .......................................
Banc/Caixa: .............................................................................................................
Domicili: .............................................................................................................

Número de compte IBAN:
Codi europeu Entitat

Sucursal

Donatiu :

Número de compte

Signatura

10 euros

Mensual

20 euros

Trimestral

50 euros

Anual

...... euros

Dígits

