
Gràcies per tant
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia 
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia 

viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat 
possible, com mostra aquesta publicació, gràcies al temps, les 

qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu.

DIÒCESI DE TORTOSA

Dia de l’Església Diocesana  •  Germanor 
Novembre 2022

L A NOSTRA ESGLÉSIA
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LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

En ocasió del Dia de Germanor, diumenge 6 de novembre, 
us voldria agrair tot el que feu a favor de la nostra esglé-
sia i de l’església universal.

Especialment voldria agrair-vos la vostra pregària, ella és la 
que sosté la nostra església, en ella Déu escolta la lloança del 
seu poble així com el crit de petició per les diferents neces-
sitats de les persones que preguen per elles mateixes i pels 
demés. Agrair el vostre temps dedicat a la parròquia, a cate-
quesi, als consells de la comunitat, a les reunions, a la litúrgia, 
a la visita a malalts, a Càritas, a l’ajuda als necessitats, a la 
col·laboració frec a frec amb els mossens... Agrair que poseu 
les vostres qualitats, sense mirar si són moltes o poques, més 
valorades o menys, al servei del poble de Déu que peregrina 
en els nostres pobles i que s’edifica amb la gràcia de Déu i la 
col·laboració de tots. Agrair el vostre recolzament econòmic, 
sempre generós, que ens permet tenir els temples oberts i de-
corosos per celebrar la litúrgia divina, tenir els locals prepa-
rats i el llum encès per acollir els xiquets, els necessitats, els 
joves, els matrimonis i tota persona que necessita de nosaltres.

Per això, al voltant de l’església diocesana, diada de Germa-
nor, us presentem les gran xifres del nostre treball. El primer és 
el del Senyor, que no el podem quantificar però del que no po-
dem oblidar que és Ell qui ens crida i ens sosté. I després, com 
a resposta, ve el nostre: laics, sacerdots i bisbe. Tots estem 
cridats a aportar el nostre granet de sorra segons la mesura 
de les nostres possibilitats i la missió a la que estem cridats. I 
aquest treball conjunt, sinodal, us el presentem en aquesta re-
vista Nostra Església. En primer lloc el que l’Església és i fa: les 

Gràcies per tant!
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LA NOSTRA ESGLÉSIA / CARTA A LA DIÒCESI

† Enrique Benavent Vidal
   Bisbe de Tortosa

dades diocesanes de l’activitat en celebracions, de la pastoral 
en conjunt, de la tasca evangelitzadora, del treball educatiu, 
de l’acció caritativa i assistencial. Tot seguit es mostra com ho 
fa: des de la més nítida i clara transparència el balanç econò-
mic en les grans partides de les despeses i dels ingressos.

No puc dir altra cosa en nom propi i de tota l’església dioce-
sana de Tortosa de la que el Senyor m’ha fet pastor: Gràcies 
per tant!

Hem respost amb fe i generositat a la crida del Senyor per 
construir la seva església. Volem seguir la crida del papa per 
ser una església autènticament sinodal. S’està duent a terme 
en les nostre parròquies i en totes les realitats pastorals dio-
cesanes una gran labor seguint el buf de l’Esperit. Que no 
decaigui el nostre esforç que naix com a resposta a l’amor de 
Crist que ens compromet.

Com sempre, compto amb la vostra imprescindible ajuda. 
Gràcies per tot!

Amb el meu afecte i benedicció,
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Activitat celebrativa Activitat pastoral
«Els sagraments són els signes de l’amor de 
Déu, les formes privilegiades per a trobar-
nos amb Ell».  
(Papa Francesc)

«La parròquia és una casa enmig de les 
cases i respon a la lògica de l’encarnació 
de Jesucrist, viu i actiu en la comunitat 
humana»
(Congregació per al Clergat de la Santa Seu)

L'Església a Tortosa

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021, 
facilitades per la diòcesi.

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

709
Baptismes

754
Confirmacions

630
Primeres comunions

107
Matrimonis

84
Preveres

170
Religioses i religiosos

63
Monges i monjos de clausura

400
Catequistes

1
Seminaristes

5
Diaques permanents

142
Parròquies

9
Monestirs
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Activitat educativa Activitat
evangelitzadora«Les escoles catòliques, que intenten 

sempre conjugar la tasca educativa 
amb l’anunci explícit de l’Evangeli, 
constitueixen una aportació molt valuosa a 
l’evangelització de la cultura».
(Congregació per a l’Educació Catòlica de la 
Santa Seu)

«És vital que avui l’Església surti a anunciar 
l’Evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes 
les ocasions, sense demores, sense fàstic i 
sense por».  
(Papa Francesc)

LA NOSTRA ESGLÉSIA / ACTIVITATS

Activitat
cultural
«L’obra artística complementa la bellesa de 
la creació i, quan s’inspira en la fe, revela 
més clarament als homes l’amor diví que 
està en el seu origen».  
(Papa Francesc)

10
Centres catòlics
concertat

4.631
Alumnes en les centres 
concertats

12
Missioners

18
Béns immobles  
d’interès cultural

7
Projectes de construcció i 
rehabilitació
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Activitat caritativa i assistencial
«L’opció preferencial pels pobres no és una opció política; tampoc és una opció 
ideològica, una opció de partit... No. L’opció preferencial pels pobres està en el cor de 
l’Evangeli».  
(Papa Francesc)

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

36
Centres per a mitigar la 
pobresa
Persones ateses: 9.439

Centres de menors i joves i 
altres per a la tutela de la 
infància
Persones ateses: 101

Centres per a la defensa de la 
vida i la família
Persones ateses:138

2
Centres d’assistència a 
emigrants, refugiats...

5
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses:  724

Centres per a la promoció de 
la dona i víctimes de violència
Persones ateses: 146
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NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el nombre total de persones 
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.

LA NOSTRA ESGLÉSIA / ACTIVITATS

10.548 en 41 centres

Persones ateses a la diòcesi

684
Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 9.269

48
Voluntaris de Mans Unides

1
Projectes de cooperació al 
desenvolupament
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Compte de resultats  
Diòcesi de Tortosa. Any 2021

Ingressos ordinaris

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

17,97 %

25,69 %

31,77 %

5,26 %

19,31 %Ingressos 
extraordinaris

Altres ingressos 
corrents

Ingressos de patrimoni i 
altres activitats

Assignació Tributària  
(Fons Comú Interdiocesá)

Aportacions voluntàries 
dels fidels

1.414.771,33 €

384.913,91 €

2.326.711,69 €

1.881.533,31 €

1.315.690,09 €

7.323.620,33 €TOTAL INGRESSOS
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Despeses ordinàries

LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS

8,82 %

14,71 %

15,38 %

16,84 %

13,09 %

26,11 %

5,05 %

Despeses 
extraordinàries

Capacitat 
de financiaciò

Conservació d'edificis i 
despeses de funcionament

Aportacions 
a centres de formació

Retribució 
personal laic

Retribució 
del clergat

Accions pastorals i 
assistencials

1.912.391,35 €

369.786,54 €

958.315,57 €

1.233.094,44 €

1.126.731,74 €

1.077.632,10 €

645.668,59 €

7.323.620,33 €TOTAL DESPESES
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El curs passat molts vam respondre 
amb goig i entusiasme a la crida 
del papa Francesc per un Sínode de 
l’Església universal amb el lema Co-
munió, participació i missió. 

Tant els objectius proposats pel papa 
en el document introductori com el 
resum de la síntesi diocesana tenen 
un denominador comú: volem una 
Església més viva i autèntica. 

Això té un punt de partença bàsic per 
a cadascú: la confessió ferma de què 
«jo sóc Església». 

Per a un participant a l’eucaristia domi-
nical l’Església no és una entitat aliena 
a la qual jo jutjo com espectador dient-li 
què ha de fer i com ha de ser, perquè 
és ella –i no jo– qui ha de convertir-se 
i canviar. Una actitud  d’espectador 
i jutge és la negació absoluta d’una 
identitat mínimament cristiana. 

Les mateixes propostes de conclusions 
que la síntesi de la fase diocesana del 
Sínode 2021-2023 ens ofereix com 
a pauta per seguir fent camí junts i 
anar guanyant en sinodalitat tenen 
com a fonament el desig sincer d’una 
Església més viva i autèntica arrelat 
en el convenciment actiu del «jo sóc 
Església».

Aquesta base ens ha de dur a la 
memòria creient de l’ideal irrenuncia-
ble de l’Església primera, nascuda a 
Pentecosta, que amb la força de l’Es-
perit «eren constants a l’ensenyament 
dels apòstols, a posar en comú els 
seus béns, a reunir-se per a la fracció 
del pa i per a la pregària» (Ac 2, 42). 

La solidaritat intra-eclesial que ens 
demana el Dia de l’Església Dioce-
sana té com a objectiu fer possible 
que la nostra Església Diocesana de 
Tortosa pugui dur a terme la tasca 
evangelitzadora i santificadora que 
té encomanada. I fer-ho també als 
nostres dies, amb les seves llums i om-
bres, de manera viva i engrescadora 
segons els anhels que tants membres 
dels grups sinodals van manifestar 
aplegats a la catedral a la passada 
vetlla de Pentecosta.

José-Luís Arín Roig
Vicari General

Actualitat

Vitalitat sinodal



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	/	ID	Number

Domicili/Address	

Núm.	Esc.	Pis/Number,	stairs,	floor

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

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).

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          dígit control                   número de compte

Se subscriu amb la quantitat de

Mes     Trimestre   Semestre     Any

A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui

Arquebisbat/Bisbat de

Parròquia de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Lleida   

Calle del Bisbe, 1    
25002 Lleida   

www.bisbatlleida.org

A donoamiiglesia.es  
pots fer el teu donatiu

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil, ràpid i còmode a través 
d’internet. Només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es,  

seleccionar la parròquia a la qual desitges donar i fer el teu donatiu  
de forma puntual o periòdica. Així de fàcil.  

Gràcies per la teva col.laboració.

COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es
MAQUETACIÓ

Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Tortosa   

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

www.bisbattortosa.org    

El teu donatiu, a un clic


