
DIÒCESI DE TERRASSA NOVEMBRE 2018

DIA DE L’ESGLÉSIA 
DIOCESANA
2018

GERMANOR

UNA ESGLÉSIA
QUE ÉS FAMÍLIA
Tots tenim una missió per 
complir, uns dons per posar 
al servei de la construcció 
de l’Església i del regne de 
Déu.

UNA ESGLÉSIA QUE
COMPARTEIX I AJUDA
Milers de persones troben en 
l’Església un missatge de fe 
i d’esperança que dona sen-
tit a tota la seva vida cercant 
una societat millor.

UNA ESGLÉSIA QUE
ÉS TRANSPARENT
Oferim el compte de resultats 
2017 amb els ingressos i les 
despeses. La generositat de 
tots continua fent possible la 
tasca de l’Església.

Amb tu,  
som una  

gran família

LA NOSTRAESGLÉSIA
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AMB TU, SOM UNA GRAN

FAMÍLIA
Carta a la diòcesi

Un any més m’adreço a tots vosaltres en la proximitat del Dia 
de l’Església Diocesana per compartir algunes informacions 
sobre la riquesa i amplitud de la vida de l’Església en el ter-
ritori de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occi-

dental.

Aquest estiu he tingut ocasió de presidir, per cinquena vegada, la troba-
da d’estiu de joves. Prop de 200 joves de diverses parròquies han pere-
grinat a Loiola i Javier, han treballat i reflexionat sobre la vida cristiana 
i han gaudit de la convivència. L’any vinent peregrinarem a Santiago 
de Compostel.la. La pastoral juvenil, unida a la pastoral vocacional, és 
un pilar fonamental en el treball diocesà. Fruit d’aquest treball es van 
formant bons cristians i ciutadans responsables, i també els joves van 
descobrint la seva vocació.

Al costat d’aquest treball també vull fer esment de la tasca que es rea-
litza des de les escoles cristianes. Els diferents centres han organitzat 
activitats d’estiu per a alumnes i per a professors, tant a casa nostra com 
en projectes solidaris en el tercer món, amb una bona participació i una 
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gran experiència formativa i de compromís. El treball coordinat de les 
escoles va donant els seus fruits de formació cristiana en tants alumnes. 
Una mostra d’això ha estat també la peregrinació que han realitzat a 
Roma més de 100 professors, o els reconeixements públics que diversos 
alumnes han tingut pels seus treballs a nivell acadèmic.

Permeteu-me en tercer lloc que comparteixi amb vosaltres el gran tre-
ball que es fa des de Càritas diocesana. En aquest darrer curs l’Observa-
tori de la Realitat Social de Càritas ha emès el seu primer informe que 
posa de manifest les dificultats 
que pateixen un bon nombre 
de famílies en el territori di-
ocesà per subsistir amb els 
seus migrats ingressos. Gràci-
es a l’acció dels prop de 2.000 
voluntaris, col·laboradors i 
professionals s’està ajudant a 
pal·liar aquestes situacions i 
s’ajuda a generar una veritable 
cultura de la solidaritat entre 
tots els cristians i amb els al-
tres ciutadans.

Juntament amb aquestes acci-
ons concretes i aquest treball 
caldria remarcar la intensa 
tasca que es porta a terme des 
de les 121 parròquies de la di-
òcesi, amb els seus mossens, 
des de les delegacions, movi-
ments i institucions eclesials, 
amb la col·laboració també 
dels religiosos. I en definitiva amb l’ajut de tots, cadascú des del seu lloc 
i segons les seves possibilitats. 

Una vegada més doncs agraeixo el vostre testimoni cristià i la vostra 
col·laboració responsable per tal de mantenir totes les activitats de les 
parròquies i la diòcesi, i incrementar especialment l’ajut als més neces-
sitats.

Caldria remarcar la intensa 
tasca que es porta a terme 
des de les 121 parròquies 
de la diòcesi, amb els 
seus mossens, des de les 
delegacions, moviments i 
institucions eclesials, amb 
la col·laboració també dels 
religiosos.
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 46,18%

Aportacions voluntàries dels fidels 
(col·lectes parroquials, subscripcions, 

col·lectes per institucions de l’Església, altres 
ingressos de fidels)

 21,13%

Assignació Tributària 
(Fons Comú Interdiocesá)

 11,90%

Ingressos de patrimoni i altres activitats 
(arrendaments d’immobles, ingressos 

financers, activitats econòmiques)

 15,20%

Altres ingressos corrents 
(ingressos per serveis, subvencions públiques 

corrents)

 5,59%

Ingressos extraordinaris 
(subvencions de capital,  

altres ingressos extraordinaris)

INGRESSOS:
10.664.228,05 €
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Estat d’ingressos i despeses 2017 / 5

DESPESES:
10.497.052,56 €

 39,57%

Accions pastorals i assistencials 
(activitats pastorals, activitats assistencials, 

ajuda a l’Església universal, altres lliuraments 
a institucions diocesanes)

 16,07%

Retribució del clergat 
(salaris i Seguretat Social)

 4,24%

Retribució personal laic 
(salaris i Seguretat Social)

 2,24%

Aportacions a centres de formació 
(seminari)

 30,17%

Conservació d’edificis i despeses de 
funcionament

 7,71%

Despeses extraordinàries 
( programes de rehabilitació, altres despeses 

extraordinàries)
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ACTIVITAT PASTORAL / 
ACTIVITAT CELEBRATIVA 
I EVANGELITZADORA
«La vida de Crist es comunica als creients, els quals estan units a Crist pacient 
i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, ens configurem a Crist. 
(…) Participant realment del Cos del Senyor en la fracció del pa eucarístic, 
som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El pa és un de sol, i per 
això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem 
d’aquest únic pa” (1 Co 10, 17). Així tots nosaltres ens convertim en membres 
d’aquest Cos (cf. 1 Co 12, 27) “i som membres els uns dels altres” (Rm 12, 5)». 

(Lumen gentium, n. 7).

Preveres 

Diaques permanents 

Religiosos i religioses

Missioners 

Parròquies

Monestirs

132

14

467

22

121

3
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Baptismes

Comunions

Confirmacions

Matrimonis

Catequistes

Centres educatius catòlics (Infant. i Primar.)

Centres educatius catòlics (Ens. Secund.)

3.237

2.364

897

658

703

96

41



Centres socials i assistencials

Persones ateses

 Persones grans, malalts crònics i 
persones amb discapacitat

Voluntaris de Càritas

Persones en exclusió social

Voluntaris Mans Unides

Població total

123

36.466

517

1.608

866

89

1.281.427

«Una caritat que, en una societat globalitzada, ha de buscar el bé comú de tota 
la família humana, és a dir, de tots els homes i de tots els pobles i nacions. No 
es tracta tan sols ni principalment de suplir les deficiències de la justícia, encara 
que a vegades és necessari fer-ho. Ni molt menys es tracta d’encobrir amb una 
suposada caritat les injustícies d’un ordre establert i assentat en profundes 
arrels de dominació o explotació. Es tracta més aviat d’un compromís actiu i 
operant, fruit de l’amor cristià als altres homes, considerats com a germans, a 
favor d’un món just i més fratern, amb especial atenció a les necessitats dels 
més pobres». 

(Església, servidora dels pobres, n. 30). 

ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL / 
ACTIVITAT EDUCATIVA /
ACTIVITAT CULTURAL
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Any rere any des de Càritas s’acompanyen a milers de persones. S’inverteix 
molts esforços per cobrir necessitats bàsiques de moltes famílies però les 
llars que s’acompanyen requereixen que els destinem molts més esforços en 
respostes més enllà de les bàsiques per ajudar les persones a sortir de les seves 
situacions més complexes.

Activitat caritativa i assistencial / activitat educativa / activitat cultural | 9
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AMB TU, SOM UNA GRAN 
FAMÍLIA

Al capítol 21 de El petit príncep 
podem trobar el diàleg entre 
el protagonista i una guineu 
que li explica el seu secret: 

«Només s’hi veu bé amb el cor; l’essen-
cial és invisible als ulls».  Et demanem 
que avui miris amb el cor la gran família 

dels cristians perquè puguis veure bé la 
generositat de tantes persones. 

Darrere de les Primeres comunions ens 
trobem moltes catequistes que setma-
nalment han donat el seu temps i la 
seva experiència de fe, els sacerdots que 
han acompanyat els infants, les famí-
lies que eduquen els seus fills en la fe. A 
cada col·legi o institució social podem 
descobrir una comunitat de religioses 
que ha lliurat la seva vida pels germans, 
treballadors que cerquen un món més 
just, voluntaris que ajuden els altres. En 
definitiva, a cada diòcesi, parròquia o 
institució eclesial ens trobem amb mol-
tes persones que amb la seva entrega 
donen vida a aquesta gran família. 

Mirant amb el cor veiem el més im-
portant i les motivacions de tots els 
qui formen aquesta gran família de 
la qual tu també en formes part quan 
pregues per les necessitats de l’Es-
glésia, quan dones la teva aportació 
econòmica per al manteniment de la 
missió o quan dediques el teu temps 
als altres participant en les tasques 
d’evangelització. 

Si mires amb el cor, més enllà dels as-
pectes externs, descobriràs una gran 
família on tots els seus membres són 
importants i cada un d’ells aporta amb 
els seus talents el que cal per donar-li 
esperança i il·lusió. 



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 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’obliga-
ció 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 | 11
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La teva ajuda amb un CLIC

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.

Tant és quan, com o des de quin dispositiu el 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 vols destinar el teu donatiu, o 
si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.

Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.


