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LA NOSTRA ESGLÉSIA
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AMB TU, 
SOM UNA 

GRAN FAMÍLIA

Carta a la diòcesi

Amb el lema «Som una gran família amb tu» ens torna a aplegar un any més, 
enguany el 12 de novembre, la Jornada de Germanor. Una diada important 
per a conscienciar tots els membres de la diòcesi de Tortosa a adonar-nos 
que per mitjà la nostra Església diocesana, de la que formem part, ens arriba 
tot el bé que rebem de l’Església: la Paraula, els sagraments, la formació, la 
caritat, la comunió... 

És una jornada que ens invita a prendre consciència i una bona ocasió perquè 
cadascú ens preguntem: què significa per a mi l’Església? Què representa 
per a mi la comunitat diocesana a la que pertanyo i per la que m’arriben els 
sagraments de Vida i la Paraula que transforma? Què comporta en la meva 
vida, quin compromís naix en mi per ajudar i sostenir aquesta Església?
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En imatge de sant Ireneu de Lió, a finals del segle II, l’església és l’escala 
per la que arribem al Cel. En ella és el Crist el qui predica; el qui celebra 
els sagraments; el qui ajuda els necessitats; el qui es fa solidari de “La joia 
i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis”.

Però aquest Crist, viu i present en l’Església, i d’una manera molt concre-
ta en l’Església diocesana, ha volgut necessitar de la nostra col·laboració 
lliure i generosa per continuar predicant la misericòrdia del nostre Pare 
Déu; per continuar donant la salvació que ens ha aconseguit en la seva 
mort en creu i en la seva resurrecció; per continuar fent-se viu i present 
per la força de l’Esperit Sant que habita en els cors dels qui creuen i els 
transforma en fills.

Sí, la Jornada de l’Església Diocesana és una ocasió perquè cadascú s’ado-
ni de la importància i necessitat de l’Església, i perquè responent amb 
cor agraït als dons que rep per mitjà d’ella, es comprometi a continuar 
col·laborant en el servei eclesial perquè es pugue seguir realitzant en la 
terra la missió encomanada per Crist als apòstols: «aneu per tot el món i 
anuncieu l’Evangeli» (Mc 16,15).

I de tots els compromisos que ja esteu realitzant a favor de la diòcesi, avui 
destaquem un: el seu sosteniment econòmic. El servei de la Paraula, dels 
sagraments i de la caritat requereix mitjans humans i tècnics per arribar 
a les generacions actuals amb les formes adequades i, així, poder complir 
l’encàrrec rebut. Tot això suposa un esforç logístic, estructural i econòmic 
per part de l’Església diocesana.

Per a recordar i remarcar aquestes necessitats econòmiques que possibi-
liten la missió eclesial es convoca a nivell de tot l’estat aquesta Jornada 
de Germanor. El sosteniment del clergat; el manteniment dels temples 
parroquials; l’adequació d’espais per a catequesi i trobades; la conservació 
i habilitació de les cases abadies; la restauració i promoció del patrimoni 
artístic i litúrgic dels nostres pobles –fins i  tot en els més petits hi ha 
obres extraordinàries nascudes de la fe i per a la fe–; i la resposta a tantes 
necessitats, gràcies a la generositat de tants creients i també d’altres que, 
veient la tasca de l’Església, no dubten en fer les seves aportacions.

Gràcies a tots per la vostra generositat! Que la benedicció del nostre 
Déu sostingui i ajudi les vostre vides per al bé i el servei de la nostra 
societat.



LA NOSTRA ESGLÉSIA

ESTAT  D ’ I N G R E S S O S

Rendiment del patrimoni Altres ingressos extraordinaris

Assignació TributàriaAportacions dels fidels

INGRESSOS:  2.658.466,22 €

21,76%

67,97%

8,19%

2,08%

Col·lectes, donatius, subscripcions i serveis

Lloguers, interessos, museus

I subvencions per accions concretes

APORTACIONS DELS FIDELS  578.569,01 €

RENDIMENT DEL PATRIMONI  217.735,81 €

APORTACIONS PER ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA  1.806.844,87 €

ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS  55.316,53 €
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DESPESES:  2.517.457,97 €

Despeses de funcionament Despeses extraordinàries

Activitats pastorals 
i aportacions solidàriesPersonal

40,72%

14,62%

37,86%
6,80%

Retribució dels preveres, personal seglar i Seguretat Social

Culte, conservació d’edificis

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

Obres extraordinàries, adquisició de béns 
i amortizació remodelació Seminari

PERSONAL 1.025.241,45 €

DESPESES DE FUNCIONAMENT 367.991,56 €

ACTIVITATS PASTORALS I APORTACIONS SOLIDÀRIES 953.103,08 €

DESPESES EXTRAORDINÀRIES 171.121,88 €



LA NOSTRA ESGLÉSIA

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
DE L’ ESGLÉSIA EN TORTOSA

Sacerdots 18.576 100

Religiosos 55.367
6 religiosos

207 religioses

Parròquies 22.999 141 + 1

Monestirs 827 10

Dades nacionales* Dades diòcesi**

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                              ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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Dades nacionals* Dades diòcesi**

Baptismes 231.254 1.082

Comunions 240.094 1.152

Confirmacions 115.764 712

Matrimonis 51.810 202

Unció de malalts 25.354 410

Catequistes 101.751 490

Centres educatius
catòlics

2.593 10

“Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del 
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. 
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mateu 28, 19-20). 

Déu mateix ens acompanya en tots els moments i situacions de la nostra vida, des 
del baptisme, com a membres de la família dels fills de Déu, en la celebració de 
l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb la unció 
dels malalts. Tot és presència i gràcia.

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                             ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL /
ACTIVITAT EDUCATIVA /

ACTIVITAT CULTURAL



Dades nacionals* Datos diócesi**

Centres socials
i assistencials

8.966 34

Persones atesses 4.791.593 10.720

Voluntaris Càritas 83.712 865

Persones en exclusió 
social ateses

1.974.358 10.720

Voluntaris Mans Unides 5.052
57 estables

+ 50 regulares

Projectes de cooperació al 
desenvolupament

938 3

Béns d’Interès Cultural 3.168 12

Parròquies rurals 11.396 118

Activitat caritativa y assistencial / Actividad educativa / Activitat cultural  08/ 09

“El qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no 
estima el seu germà. El missatge que heu sentit des del principi és 
aquest: que ens estimem els uns als altres”  (1 Joan 3, 10-11). 

La caritat, la solidaritat concreta amb el necessitat és una conseqüèn-
cia ineludible de la fe. Buscant el regne de Déu i la seva justícia contri-
buïm a fer, personalment i com a comunitat cristiana, un món millor.

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015                              ** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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AMB L’ESGLÉSIA PER UN MÓN MÉS JUST

A la carta apostòlica Misericordia et mi-
sera el papa Francesc clama perquè tot 
allò que l’Any Jubilar de la Misericòrdia 
hem celebrat no es quedi en records del 
passat. La «lectio divina sobre els temes 
de la misericòrdia permetrà comprovar 
quanta riquesa hi ha en el text sagrat 
que, llegit a la llum de la sencera tradició 
espiritual de l’Església, desembocarà ne-
cessàriament en gestos i obres concretes 
de caritat» (MM, n. 7). 

En les obres de misericòrdia corporals 
i espirituals hi ha el test definitiu: «Ve-
niu, beneïts del meu Pare. Vosaltres, 
quan Jo tenia fam, em donàreu men-
jar; quan era foraster, em vau acollir.. 
Precisant que  Tot allò que fèieu a ca-
dascun d’aquests germans meus, m’ho 
fèieu a mi» (Mt 25, 31s). 

L’exigència de què l’Any Jubilar desembo-
qui en gestos i obres concretes de caritat 

evoca el missatge dels profetes, sobretot 
Amós i Isaïes.  

L’Església, cridada a centrar-se entorn 
de l’Eucaristia «font i cimal de la vida 
cristiana» (LG, n. 11), s’ha d’examinar a 
la llum de la Paraula proclamada perquè 
el culte cristià , amb la força de l’Esperit, 
ens dugui a «deixar de fer el mal, apren-
dre a fer el bé, buscar la justícia, deturar 
l’opressor i defensar l’orfe» (Is 1, 17).  

La Campanya GERMANOR es fonamen-
ta en què som Església. Cal parlar de 
l’Església en primera persona del plural: 
l’Església som els incorporats a Crist pel 
baptisme i constituïts en membres de 
Crist Sacerdot oferent del culte veritable, 
Profeta anunciador de la Bona Notícia i 
Rei servidor dels germans.     

José-Luis Arín Roig
Vicari General de Tortosa



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)...........................

□ Arquebisbat/Bisbat de .........................................................................................

□ Parròquia de (nom) .............................................................................................

     Població de  ...........................................................................................................

(Marqui amb una X

l’opció escollida)

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).

Butlletí de subscripció  10 / 11
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Ara col.aborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil

I pots escollir on vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia,  
a la teva diòcesi o a la Conferència Episcopal

La teva ajuda amb un clic


