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amb tu,

SOM UNA GRAN FAMÍLIA

D
† Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

otze anys de vida diocesana ens ajuden a tenir una mirada agraïda cap a Déu pels fruits que es van donant a
la nostra diòcesi.
Gràcies a la col·laboració de moltes persones podem fer
arribar l’amor de Déu als més pobres i necessitats a través de Càritas, que disposa d’una xarxa de prop de 2.000
voluntaris i molts col·laboradors que donen suport amb el
seu ajut econòmica i que fa que a través de les 123 parròquies de la diòcesi s’hagi atès i acompanyat l’any passat a
gairebé 100.000 persones que pateixen el flagell d’una crisi
econòmica persistent.
Gràcies a la dedicació de sacerdots, religiosos i laics s’està
treballant amb els adolescents i joves en el seu creixement
com a fills de Déu perquè, descobrint la seva vocació, puguin
servir Déu en l’Església i el món. 300 joves han pelegrinat
aquest estiu a Cracòvia per participar en la Jornada Mundial
de la Joventut. D’entre ells van sorgint les vocacions a la vida
sacerdotal que són acollides i acompanyades en el nostre
seminari diocesà. El curs passat vam poder ordenar 7 nous
sacerdots per servir les comunitats parroquials.
Gràcies també a l’esforç de molts són atesos els malalts
en els hospitals, a les residències i als domicilis particulars, són acompanyats i instruïts els nens a la catequesi de
les parròquies i són formats en les escoles de la diòcesi.
Des de les parròquies, gràcies al servei i lliurament dels
sacerdots són també acollides i acompanyades les parelles
que es casen, les famílies que bategen, i tots aquells que
volen experimentar la misericòrdia de Déu en llurs vides a
través de la celebració dels sagraments.
En fi, som una gran família que fa present l’amor de Déu
i la veritat que salva, al territori de la diòcesi, que s’estén
per les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
I tot això es pot fer gràcies a la col·laboració responsable i
generosa de moltes persones, que com tu se senten fills de
Déu i membres de l’Església. Gràcies per comptar amb tu.
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ESTAT D’INGRESSOS, DESPESES
I INVERSIONS. any 2015
ingreSsos:

10.386.482,20 €

Inclou els comptes agregats del bisbat + seminari + parròquies

10,59%

Aportacions directes dels fidels al bisbat *
(Subscriptors, Fons Comú Diocesà, Col·lecta de
Germanor i Seminari)

49,66%

Aportacions directes dels fidels
a les parròquies

(Col·lectes ordinàries i extraordinàries,
serveis religiosos, quotes, donatius, etc.)

4,03%

Ingressos extraordinaris

(Subvencions de capital,
alienació de patrimoni i altres
ingressos extraordinaris)

14,85%

Ingr. de patrimoni i altres activitats
(Arrendaments, subvencions i altres
ingressos financers)

* Col·lecta de Germanor: 49.796,21 €
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20,87%

Assignació tributària

(Per la X a la Declaració de la Renda)

Col·lecta Deia del Seminari: 57.948 €

diÒCesi
de terrassa
DESPESES:

10.563.170,93 €

Inclou els comptes agregats del bisbat + seminari + parròquies

19,81%

38,39%

Retribució del clergat i empleats

Accions pastorals i assistencials

(Nòmines i Seguretat Social)

9,32%

Despeses extraordinàries

2,62%

(Programes de rehabilitació i
altres despeses extraordinàries)

3,82%

Pagament de préstecs

26,04%

Conservació d'immobles i
despeses de funcionament

Aportacions als
centres de formació
(Seminari)

(Subministraments i conservació
temples, cases parroquials, etc.)

Per a fer un donatiu visita www.donoamiiglesia.es
5

la jmj A cracovia
la millor experiència de
la nostra vida

E

m dic Paula, tinc 18 anys (sóc la de
l’impermeable vermell de la foto).
Vaig ser a la JMJ com podia haver anat
a la platja amb els meus amics, però
després vaig comprovar que el Senyor
volia que hi fos.
Els primers dies vam visitar Berlín
i Praga, em sentia com un peix fora de
l’aigua. Observava els meus companys
que acollien amb una actitud receptiva
cada missa i cada reunió per grups, en
canvi, jo, tremolava cada vegada que
arribava algun d’aquests moments.
Però, pel meu caràcter obert, participava i parlava en les reunions, no per
trobar-me amb Déu sinó pel simple fet
d’entretenir-me i fer amics.
Vaig gaudir molt de les visites turístiques i de la gent que ens trobàvem als
hotels en els quals vam estar, la gent
era molt oberta i de seguida s’apropa6

De Poznan vam marxar cap a Częstochowa,
on vam tenir la missa amb tots els
joves espanyols que anàvem a la JMJ.
Aquella missa per a mi va ser un moment
molt especial

va a conèixer-nos. Posaven una cara
estranya quan els parlàvem de la JMJ,
no sabien què era, en aquell moment
m’hauria agradat parlar-los de Déu,
dir-los que hi ha algú que els estima
i es preocupa per ells, però en aquell
moment ni tan sols jo m’ho creia.
Els dies a la diòcesi van ser clau
per a mi. Vam començar a Leszno, vam
ser acollits amb els braços i els cors
oberts. L’actitud de la meva primera
família va fer-me canviar el punt de
vista, ells dedicaven les vint-i-quatre
hores del dia perquè no ens faltés de
res. A la segona parròquia, a Poznan,
ens ho van donar tot i ens van tractar
com a les seves filles.

Tot just acabar la
missa, ens vam
prometre anar a
Panamà, per tot el
que havíem viscut,
perquè ha estat la
millor experiència
de la nostra vida

De Poznan vam marxar cap a Częstochowa, on vam tenir la missa amb
tots els joves espanyols que anàvem a
la JMJ. Aquella missa per a mi va ser
un moment molt especial. Feia moltíssima calor en aquella explanada i no
em vaig assabentar de res de l’homilia.
Va arribar el moment de combregar, i
vaig sentir que el Senyor m’abraçava i
em deia: “Paula, ets aquí, en aquesta
JMJ, perquè jo vull que hi siguis”. En
aquell moment em vaig posar a plorar,
tant me feia la calor, la gent, el sol…,
només volia estar amb el Senyor.
La veritable JMJ va començar
dissabte 30 de juliol, vam agafar els
nostres aïllants i vam emprendre una
caminada cap al Campus de la Misericòrdia. La vetlla em va impactar
molt, s’hi respirava pau i harmonia,
el món era més bonic des que vaig
descobrir Déu. Em vaig adonar de tot
el que tenia, la meva família, que la
trobava a faltar, encara que no ho digués molt, les meves amigues, poder
menjar un plat de menjar, una dutxa;
eren petits luxes que en aquells moments ens semblaven un tros de cel.

Em vaig emocionar i vaig sentir que
havia de predicar aquesta alegria per
tot arreu.
El dia següent, quan va arribar
el Papa, va començar a fer una calor
pesada, però el Senyor ens va donar
l’oportunitat de ser solidaris i compartir els nostres paraigües i banderes
per combatre la calor, així és com vaig
aprendre que si el Senyor et demana
alguna cosa et donarà més tard el doble. Quan vam anar a combregar hi havia una gran aglomeració, vam intentar
parlar amb la resta de peregrins per
orientar-nos, però no ens entenien,
anava a llençar la tovallola i marxar
sense combregar quan de sobte em
vaig girar i va aparèixer un prevere darrere meu que deia: “Corpus Christi” a
la qual cosa jo vaig respondre rotundament: “Amén”.
Tot just acabar la missa, ens vam
prometre anar a Panamà, per tot el
que havíem viscut, perquè ha estat la
millor experiència de la nostra vida.
Paula Alonso
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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).

