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Carta a la diÒcesi

Amb tu,
SOm uNA GRAN FAmÍLIA

E
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

l 13 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.
El ser i sentir-se comunitat cristiana porta a la participació, a
la col·laboració, 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.
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ESTAT D’INGRESSOS, DESPESES
I INVERSIONS DE LA DIÒCESI
DE tortosa. ANY 2015
INGRESSOS:

2.716.754,25 €

530.535,32 €

1.792.585,51 €

Aportacions dels fidels

Aportacions per assignació
tributària i subvencions per
accions concretes

(Col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis)

201.654,51 €
Rendiment del patrimoni

191.978,91 €
Altres ingressos extraordinaris

(Lloguers, interessos, museus)

19,53%

7,42%

Aportacions dels fidels

Rendiment del
patrimoni

(Col·lectes, donatius,
subscripcions i serveis)

7,07%
Altres ingressos
extraordinaris
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(Lloguers, interessos,
museus)

65,98%
Aportacions per
assignació tributària
i subvencions per
accions concretes

DESPESES:

2.630.631,58 €

1.027.724,78 €

386.512,07 €

Personal

Despeses de funcionament

(Retribució dels preveres, personal
seglar i Seguretat Social)

(Culte, conservació d’edificis)

521.615,51 €

694.779,22 €

Activitats pastorals i aportacions
solidàries

Despeses extraordinàries

(Aportacions a entitats d’Església
i aportacions solidàries
per accions socials)

(Obres extraordinàries, adquisició de
béns i amort. remodelació seminari)

39,07%

14,69%

Personal

Despeses de
funcionament

(Retribució dels preveres,
personal seglar i Seguretat
Social)

(Culte, conservació
d’ediﬁcis)

19,83%

26,41%
Despeses extraordinàries
(Obres extraordinàries,
adquisició de béns i amort.
remodelació seminari)

Activitats
pastorals i
aportacions
solidàries
(Aportacions a
entitats d’Església i
aportacions
solidàries per
accions socials)

Per a fer un donatiu visita www.donoamiiglesia.es
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AMB L’ESGLÉSIA EN LLuItA
CONtRA tOtA PObRESA
Ajudar econòmicament l’Església és col·laborar eficaçment en la lluita contra tota
pobresa

Q

uan a l’exhortació apostòlica Evangelii
gaudium n. 198 el Papa Francesc reclamava «una Església pobra per als pobres» no feia altra cosa que ser fidel a la
benaurança-mare de totes en el programa
de Jesús «Feliços els pobres en l’esperit:
el Regne del cel és per a ells» (Mt 5, 1).
Però, en parlar de pobresa, cal distingir molt bé la pobresa-pecat, filla de les
injustícies i contrària al pla de Déu, i la
pobresa-virtut, filla de l’amor preferent a
Déu i per això instrument eficaç per vèncer la misèria dels germans. L’Església
està cridada a viure la pobresa-virtut, assumida voluntàriament, per vèncer la pobresa-misèria de tants germans nostres
abocats a ella.
L’Església, nascuda a Pentecosta amb
l’impuls de l’Esperit de Crist, es recolza
en quatre pilars als què els germans eren
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constants: l’ensenyament dels Apòstols,
posar en comú els béns, reunir-se a partir el pa i la pregària (Ac 2, 42).
D’aquests quatre pilars el Mestre Jesús, avançant les preguntes de l’examen
final, destacà clarament què serà decisiu
per escoltar el Judici salvador: Veniu,
beneïts del Pare, a rebre en herència el
Regne que Ell us tenia preparat des de la
creació del món (Mt 25, 31ss).
El factor decisiu serà que tenia fam
i em donàreu menjar, tenia set i em
donàreu beure... Aclarint Jesús que tot
allò que fèieu a un d’aquests germans
meus més petits, m’ho fèieu a mi.
Per això l’Església és, per essència,
lluitadora contra tot tipus de pobresa
amb fe dinàmica, esperança constant i
amor esforçat com els tessalonicencs (1
Tes 1, 3).

L’Església és,
per essència,
lluitadora contra
tot tipus de
pobresa

Vencent la pobresa material amb
l’exercici d’obres de misericòrdia corporals com donar menjar al qui té fam; donar beure al qui té set; i vestir al despullat.
Aquest exercici bàsic de caritat és el rostre amable de l’Església i avui en dia punta
de llança de la seva acció missionera; tenint en Càritas, Missions i Mans Unides, el
seu instrument més eficaç.
Vencent la pobresa cultural amb
l’exercici d’obres de misericòrdia espirituals com ensenyar el qui no sap; donar
bon consell a qui el necessiti; i corregir el
qui va errat.
Vencent la pobresa de dignitat humana amb l’exercici d’obres de misericòrdia
corporals com acollir els peregrins, res-

catar els captius i enterrar els morts; o
també espirituals com consolar els afligits
i tolerar els defectes del proïsme. O també
ensenyant que la vida humana –també de
l’encara no nascut– és do de Déu que n’és
l’únic Senyor.
Vencent la pobresa espiritual amb
l’exercici de les Obres de Misericòrdia espirituals com perdonar les injúries i pregar pels vius i difunts.
I sobretot amb el testimoniatge evangelitzador per donar a conèixer, de paraula i amb l’exemple, la immensa bondat
d’un Déu, Pare misericordiós, que avui
també corre a tirar-se-li al coll i besar
tants fills seus pròdigs (Lc 15,20); l’amor
suprem de Jesucrist que dóna la vida per
les seves ovelles (Jn 10,11) perquè ningú
no té un amor més gran que el qui dóna
la vida pels qui estima (Jn 15,13); i la força
santificadora de l’Esperit Sant capaç de
transformar-nos en ofrena agradable a
Déu (Rom 15,16) i d’enfortir la predicació
del feble, temorós i tremolós Pau amb el
poder convincent de l’Esperit (1 Cor 2,3ss).
Per tot això ajudar econòmicament
l’Església és col·laborar eficaçment en la
lluita contra tota pobresa.
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 la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dóna
el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat /
Bisbat o de la parròquia escollida. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Butlletí de
subscripció adaptat a la normativa de càrrecs SEPA (zona única de pagaments).

7

