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UNA ESGLÉSIA
QUE ÉS FAMÍLIA

UNA ESGLÉSIA QUE
ÉS TRANSPARENT

UNA ESGLÉSIA QUE
COMPARTEIX I AJUDA

Tots tenim una missió per
complir, uns dons per posar
al servei de la construcció
de l’Església i del regne de
Déu.

Oferim el compte de resultats
2017 amb els ingressos i les
despeses. La generositat de
tots continua fent possible la
tasca de l’Església.

Milers de persones troben en
l’Església un missatge de fe
i d’esperança que dona sentit a tota la seva vida cercant
una societat millor.
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AMB TU, SOM UNA GRAN

† Enrique
Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

FAMÍLIA
Carta a la diòcesi

E

l 11 de novembre celebrem la Jornada de “Germanor”. Aquesta jornada anual pretén ser una contribució a enfortir i envigorir el nostre sentiment de pertinença a l’església diocesana. Tots formem part de l’Església universal per mitjà del
Poble de Déu que viu en una església particular, en el nostre cas en
l’Església diocesana de Tortosa. En ella hem rebut el baptisme que
ens fa fills de Déu, celebrem els sagraments rebent l’aliment de vida
eterna en la Paraula i l’eucaristia, especialment, i vivim la caritat en
el servei als germans, d’una manera particular en els més necessitats.

Però aquest servei eclesial, aquests dons que rebem de l’anunci de
l’Evangeli, suposen la implicació de tots els creients, de tots els batejats, en el sentit de formar part de la família dels fills de Déu i de la
necessitat que el Senyor vol tenir de nosaltres per poder transmetre la
Bona Nova a tothom.
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El ser i sentir-se comunitat cristiana porta a la participació, a la collaboració, a interessar-se per l’Església diocesana. I aquí estan les diferents formes de sostenir i fomentar la vida eclesial: la pregària, la
catequesi, la litúrgia, Càritas... i la
col·laboració econòmica.
Tots els creients participem, en la
mida de les nostres possibilitats i
d’acord amb les nostres qualitats,
en la vida de l’Església. Com a bisbe
de la diòcesi de Tortosa agraeixo tot
el que feu: pregària, ajudar en la litúrgia de la parròquia, la catequesi,
els grups, Càritas, l’economia i tants
d’altres serveis que presteu d’una
manera silenciosa. Però també us
animo a seguir en aquestes tasques
que fan possible que l’Església pugui continuar duent a terme la missió que li va confiar Jesús.
Que el sí que proclamem personalment i comunitària cada diumenge
en la celebració de la missa, ens dugui a viure en l’Església com autèntica família que s’implica, es preocupa i col·labora.
Amb la meua benedicció i afecte.

Que el sí que proclamem
personalment i
comunitària cada
diumenge en la celebració
de la missa, ens dugui a
viure en l’Església com
autèntica família que
s’implica, es preocupa i
col·labora.
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INGRESSOS I D

DIÒCESI DE

INGRESSOS ORDINARIS
APORTACIONS DELS FIDELS (1. col·lectes, donatius, subscripcions i serveis)

571.272,67 €

RENDIMENT DEL PATRIMONI (2. lloguers, interessos, museus...)

243.591,33 €

APORTACIONS PER ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA I SUBVENCIONS
PER ACCIONS CONCRETES

1.812.628,85 €

ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL INGRESSOS

33.213,26 €

2.660.706,11 €

 21,47%
Aportacions dels fidels

 9,15%
INGRESSOS:
2.660.706,11 €

Rendiment del patrimoni

 68,13%
Aportacions per assignació tributària i
subvencions per accions concretes

 1,25%
Altres ingressos extraordinaris

Estat d’ingressos i despeses 2017 / 5

DESPESES 2017

E TO R TO S A

DESPESES ORDINÀRIES
PERSONAL (retribució del clergat, personal laic i Seguretat Social)

1.036.923,38 €

DESPESES DE FUNCIONAMENT (culte, conservació d’edificis)

345.109,44 €

ACTIVITATS PASTORALS I APORTACIONS SOLIDÀRIES
(aportacions a entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials)

295.151,90 €

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
(obres extraordinàries, adquisició de béns i amort., remodelació seminari)

203.958,44 €

TOTAL DESPESES

1.881.143,16 €

 55,12%
Personal

 18,35%
DESPESES:
1.881.143,16 €

Despeses de funcionament

 15,69%
Activitats pastorals i aportacions solidàries

 10,84%
Despeses extraordinàries
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ACTIVITAT PASTORAL /
ACTIVITAT CELEBRATIVA
I EVANGELITZADORA
«La vida de Crist es comunica als creients, els quals estan units a Crist pacient
i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, ens configurem a Crist.
(…) Participant realment del Cos del Senyor en la fracció del pa eucarístic,
som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El pa és un de sol, i per
això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem
d’aquest únic pa” (1 Co 10, 17). Així tots nosaltres ens convertim en membres
d’aquest Cos (cf. 1 Co 12, 27) “i som membres els uns dels altres” (Rm 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Sacerdots

18.164

96

Religiosos

53.918

5 religiosos
194 religioses

Missioners

13.000

17

Parròquies

23.019

141+1

Monestirs

812

9

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017
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Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Baptismes

226.125

1.065

Comunions

238.671

1.041

Confirmacions

128.832

710

Matrimonis

50.805

200

Unció de malalts

24.637

1.222

Catequistes

105.622

450

2.591

10

Centres educatius catòlics

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017
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ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL /
ACTIVITAT EDUCATIVA /
ACTIVITAT CULTURAL
«Una caritat que, en una societat globalitzada, ha de buscar el bé comú de tota
la família humana, és a dir, de tots els homes i de tots els pobles i nacions. No
es tracta tan sols ni principalment de suplir les deficiències de la justícia, encara
que a vegades és necessari fer-ho. Ni molt menys es tracta d’encobrir amb una
suposada caritat les injustícies d’un ordre establert i assentat en profundes

Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Centres socials
i assistencials

9.110

34

Persones ateses

4.765.869

10.755

76.808

713

84.449

666

3.786.071

10.755

Voluntaris Mans Unides

5.089

106

Projectes de cooperació
al desenvolupament

941

3

Béns immobles d’Interès
Cultural

3.168

12

Parròquies rurals

11.396

118

• Persones grans,
malalts crònics,
persones amb
alguna discapacitat
Voluntaris Càritas
Persones en exclusió
social ateses

* Dades nacionals
recollides de
la Memòria
d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi
corresponents a 2017
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arrels de dominació o explotació. Es tracta més aviat d’un compromís actiu i
operant, fruit de l’amor cristià als altres homes, considerats com a germans, a
favor d’un món just i més fratern, amb especial atenció a les necessitats dels
més pobres».
(Església, servidora dels pobres, n. 30).
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SER SANTS PER A CONSTRUIR
UN MÓN MÉS JUST

L

a Campanya 2018 ve emmarcada
per l’exhortació apostòlica Gaudete et exsultate amb què el papa
Francesc desitja fer ressonar una
vegada més la crida a la santedat, procurant
encarnar-la en el context actual amb els seus
riscos, desafiaments i oportunitats (n. 2).
Jesús anomena «feliços» els qui tenen el
cor pobre, on el Senyor pot entrar amb
la seva constant novetat. Quan el cor se
sent ric, està tant satisfet de si mateix
que no té espai per a la Paraula de Déu
ni per a estimar els germans (n. 68).
El nostre món és ple de veus reclamant
justícia, però la set de justicia que Jesús
elogia comença per ferse realitat en la vida de
cadascú essent justo en
les pròpies decisions, i
acabat s’expressa cercant la justicia per als
pobres i febles (nn. 7879).
Certament el criteri per
avaluar la nostra vida és
el que hem fet amb els
altres: «Vaig tenir fam
i em donàreu menjar»
(Mt 25, 31s). Objectiu
imposible sense un bon
motor: L’oració que es
preciosa si alimenta un

lliurament quotidià d’amor. El nostre culte agrada a Déu quan deixem que el do de
Déu que hi rebem es manifesti en la donació als germans (n. 104).
Visquem “la santedat de la porta del costat”, deixant-nos estimular pels signes de
santedat que el Senyor ens presenta a través dels més humils (nn. 7-8). Estimem la
nostra Església: la santificació és un camí
comunitari, on la comunitat és cridada a
crear aquest “espai teologal en què es pugui experimentar la presència mística del
Senyor ressuscitat” (nn. 141-142).
José-Luis Arín Roig
Vicari general de Tortosa
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DADES BÀSIQUES DE LA SUBSCRIPCIÓ PERIÒDICA A FAVOR DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA
Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat
o parròquia a enviar al banc del subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat
assenyalada. El subscriptor podrà sol·licitar la devolució. Aquesta haurà de sol·licitar-se dins de les vuit
setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte del subscriptor.
Cognoms/Surname
Nom/Name
NIF / DNI
Domicili/Adress
Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Població/City

Província/Town
País/Country
Telèfon/Phone
Banc o Caixa/Bank or savings bank
Domicili/Adress

Núm./Number

CP/Postal Code

Població/City

Província/Town

Número de compte IBAN
Codi europeu

Banc

Sucursal

Dígit Control

Número de compte

E S
Se subscriu amb la quantitat de ...................................... euros al

□ Mes □ Trimestre □ Semestre □ Any
A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui
(Dia) ......................... (Mes) .......................... (Any)...........................
(Marqui amb una X
l’opció escollida)

□ Arquebisbat/Bisbat de .........................................................................................
□ Parròquia de (nom) .............................................................................................
Població de ...........................................................................................................

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

□ Sí □ No

Firma del subscriptor

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les seves
dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb l’Arquebisbat / Bisbat
o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició) dirigint-se per escrit
al responsable del tractament. Aquest Butlletí de subscripció està adaptat a la normativa d’Adendos SEPA (zona única de pagaments).

La teva ajuda amb un CLIC

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com o des de quin dispositiu el facis, només has d’entrar
a www.donoamiiglesia.es i fer el teu donatiu amb un clic.
I tu tries a quina parròquia o diòcesi vols destinar el teu donatiu, o
si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.
Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Disseny
The Corporate Agency

Edició
Diòcesi de Tortosa
Col.laboració
Conferència Episcopal Espanyola

Bisbat de Tortosa
Cruera, 5. Apdo. 16
43080 Tortosa (Tarragona)

Maquetació
ARTS&PRESS

Secretariat per al Sosteniment
de l’Església

www.bisbattortosa.org
www.portantos.es

Coordinació
Miguel Ángel Jiménez

