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SENSE TU NO HI HA PRESENT.
AMB TU HI HA FUTUR.
CARTA DEL NOSTRE BISBE

LES XIFRES DE L’ESGLÉSIA

AMB TU HI HA FUTUR

Ens sentim cridats a col·laborar amb la nostra diòcesi
i amb les nostres parròquies
perquè som part de la gran
família dels fills de Déu.

Cada any s’ofereix el compte
de resultats perquè el Poble
de Déu estigui informat de la
situació en què es troba la
seva diòcesi.

Pertanys a una comunitat en
la qual es viu i se celebra la
fe en esperança. Amb tu la
teva parròquia i la teva diòcesi progressen.
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Carta a la diòcesi

Sense tu no hi ha present.

AMB TU hi ha futur.

L

’Església diocesana de Tortosa, com a part de l’Església catòlica –porció del poble de Déu que peregrina per aquestes terres nostres– és
una comunitat formada per persones que, atretes per Jesús, volen
seguir el seu camí i la seva vida posant en pràctica l’Evangeli que
preguen i prediquen; els sagraments que celebren la caritat que viuen i dispensen a tota persona que s’apropa amb alguna necessitat.
Per això, en aquesta Jornada de Germanor 2019, que celebrem el dia 10 de
novembre, l’Església diocesana de Tortosa –com totes les del territori– fa
una crida a tota persona creient i a tota persona de bona voluntat, que
s’adona i reconeix la labor de l’Església, per a dir-li: «Sense tu no hi ha
present. Amb tu hi ha futur».
El mateix Jesús quan va venir a anunciar la Bona Nova no va voler estar sol.
Al contrari. Va buscar col·laboradors, no destacats per les seves qualitats,
sinó senzillament perquè van ser escollits per Ell, per poder desenvolupar
la missió que li havia confiat el Pare i que ha de continuar fins a la fi.
Així, també avui l’Església universal i les Esglésies diocesanes necessitem
col·laboradors. Millor dit, tots som col·laboradors de Crist. Per això podem

Carta a la diòcesi

dir que «sense tu...», sense tantes persones que treballem en l’edificació
del regne, mossens, catequistes, voluntaris de Càritas, lectors, els consells parroquials, els consells d’economia, els qui mantenen vius els nostres
temples parroquials..., i les que senzillament fan la seva aportació econòmica, per petita que sigui, «sense tu no hi ha present».
Som les persones les qui formem l’Església i possibilitem que l’Església
pugui continuar la missió de Jesús.
Per això us vull dir a tots: gràcies. A
les que col·laboreu més constantment i directa i també a les que, per
Encara que sabem que el
diverses circumstàncies, només ho
qui porta el timó i la vida
feu puntualment. Gràcies! Tots som
necessaris per al present.
de la nostra Església és

el Senyor, Ell ens crida a
«Amb tu hi ha futur». Perquè encara
que sabem que el qui porta el timó
col·laborar. Col·laboració
i la vida de la nostra Església és el
principal en buscarSenyor, Ell ens crida a col·laborar.
Col·laboració principal en buscar-lo,
lo, conèixer-lo, viure
conèixer-lo, viure l’Evangeli i predil’Evangeli i predicar-lo.
car-lo. Però també col·laboració material i econòmica, perquè estem en
el món, on es necessiten els mitjans
adequats per poder transmetre d’una forma actual a Jesús i el seu missatge de misericòrdia, que és el que més
necessiten els nostres germans.
Que aquesta Jornada de Germanor ens ajudi a tots a renovar la nostra
consciència de membres de la gran família que és l’Església i de que «Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur».
Amb la meua benedicció i afecte.

† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa
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Estat d’ingressos i despeses 2018
Ingressos
Aportacions dels fidels

1.555.717,08 €

Assignació tributària

1.709.728,72 €

Ingrés de patrimoni i altres activitats

2.493.092,20 €

Altres ingressos corrents

351.077,29 €

Ingressos extraordinaris

1.549.515,93 €

Total ingressos

7.659.131,22 €

% Ingressos

4,59%

Altres ingressos
corrents

32,55%

Ingressos de
patrimoni i altres
activitats

20,23%

Ingressos
extraoridinaris

Dades provisionals

22,32%

Assignació
tributària
(Fons Comú
Interdiocesà)
Per fer un donatiu visita
www.donoamiiglesia.es

20,31%

Aportacions
voluntàries dels
fidels

Estat d’ingressos i despeses 2018

Diòcesi de Tortosa
Despeses
Accions pastorals i assistencials

738.155,12 €

Retribució del clergat

1.067.513,64 €

Retribució del personal seglar

1.035.637,84 €

Aportacions als centres de formació

1.371.279,85 €

Conservació d’edificis i despeses de funcionament
Despeses extraordinàries
Total despeses

% Despeses
9,73%

998.631,78 €
2.378.525,51 €
7.589.743,74€

14,06%

Retribució del
clergat

Accions pastorals
i assistencials

13,64%

Retribució del
personal seglar

31,34%

Despeses
extraordinàries

18,07%

Aportacions a centres
de formació

13,16%

Conservació d'edificis i
despeses de funcionament

Per conèixer la tasca de l’Església
www.portantos.es
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La tasca de l’Església
a Tortosa

 Activitat celebrativa

«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santificats, Crist s’associa sempre l’Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu
Senyor i per Éll dona culte al Pare etern».
(Sacrosanctum Concilium, n. 7)
Dades diòcesi
Batejos

1.065

Dades provisionals

1.047
Confirmacions

710
200

Unció dels malalts

Primeres comunions

1.154

Matrimonis

Activitat celebrativa / Activitat pastoral / Activitat evangelitzadora

 Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort,
de la qual isqué victoriós per la seva resurrecció».
(Ad gentes, n. 5)
Dades diòcesi
Sacerdots

96
5

Catequistes

382
141+1

Religioses i religiosos

Parròquies

74
117

Diaques permanents

Seminaristes

Monges i monjos
de clausura

5
13

Monestirs

 Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’Evangeli segons l’oportunitat, la riquesa, el carisma i el ministeri de cadascú; tots,
doncs, els qui sembren i els qui seguen, els qui planten i els qui reguen han d’ésser
u, de forma que “pel fet de contribuir lliurement i ordenada al mateix fi”, esmercin
unànimement les forces en la construcció de l’Església».
(Ad gentes, n. 28)
Dades diòcesi
Missioners
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 Activitat educativa
«El mateix Estat, doncs, ha de protegir el dret dels infants a l'adequada educació
escolar, vetllar per la capacitat dels mestres i pel prestigi dels estudis, procurar la
sanitat dels alumnes i, en general, fomentar la totalitat del sistema escolar tenint en
compte el principi de l'obligació subsidiària i, per tant, excloent qualsevol monopoli
escolar, contrari als drets naturals de la persona humana i també al progrés i a la
divulgació de la mateixa cultura, a la convivència pacífica entre els ciutadans i al
pluralisme avui vigent en moltes societats».
(Gravissimum educationis, n. 6)
Dades diòcesi
9

Centres catòlics

4.833

Alumnes

 Activitat cultural
«La cultura humana cal que evolucioni de forma que cultivi equitativament tota
la persona humana i ajudi l’home en els deures, al compliment dels quals són
tots cridats, i sobretot els fidels cristians, fraternalment units en l’única família
humana».
(Gaudium et spes, n. 56)
Dades diòcesi
Béns immobles
d’Interès Cultural

18
9

Projectes de construcció,
conservació i rehabilitació

Activitat educativa / Activitat cultural / Activitat caritativa i assistencial

 Activitat assistencial

«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reconeix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist».
(Lumen gentium, n. 8)
Dades diòcesi
Centres socials

34
7.924

Persones majors, malalts
crònics i persones amb
alguna discapacitat

304

581
Projectes de Cooperació
al desenvolupament en el
món

Persones ateses

2

Voluntaris de Càritas
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 A L’ESgLéSiA dioCESAnA dE TorToSA
hi hA moLTES i moLT BonES BrASES
dE idEnTiTAT CriSTiAnA
La campanya Germanor 2019 ve emmarcada per l’exhortació apostòlica Christus vivit on el papa Francesc recorda
que tot el que Crist toca es torna jove
i s’omple de vida. Més encara: ¡Ell viu i
et vol viuỊ
Més que cap altra, la pastoral juvenil
només pot ser sinodal amb un «caminar junts» que implica «valorització
dels carismes que l’Esperit concedeix
segons la vocació i el rol de cada un
dels membres de l’Església mitjançant
un dinamisme de co-responsabilitat»
(n. 206). Aquest és també l’esperit de la
campanya Germanor.
L’experiència de l’Aplec de l’Esperit 2018
demostrà que a l’Església diocesana de

Tortosa hi ha moltes i molt bones brases de identitat cristiana a l’entorn juvenil.
Sempre la joventut està marcada per
somnis que van prenent cos (n. 137),
però cal perseverar en el camí dels
somnis (n. 142).
Si amb el papa Francesc confesses de
debò que Déu t’estima (n. 112), que
Crist et salva (n. 118), i que Ell viu i
ens omple amb la seva gràcia (n. 124),
llavors estàs en condicions d’entendre i viure l’esperit de la campanya
Germanor.
Rev. José Luis Arín Roig
Vicari General

Butlletí de subscripció

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) .....................................................................................................................
Poblaciò 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).
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Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…
Ara, el teu donatiu, amb un clic

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com i des de quin dispositiu ho 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 destines el teu donatiu, o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.
Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Edita
Diòcesi de Tortosa
Bisbat de Tortosa
Cruera, 5. Apdo. 16
43080 Tortosa (Tarragona)
www.bisbattortosa.org

Diseño
The Corporate Agency
Maquetación
ARTS&PRESS

www.portantos.es

