La nostra Església
Som allò que tu ens ajudes a ser

#somesglésia24set

Amb tu, som una gran família
Diumenge 7 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un
dia per a recordar que junts construïm una parròquia viva, compromesa,
apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Però la tasca de l’Església
va més enllà d’un dia i un lloc, com mostren les dades d’aquesta
publicació. Per això et demanem que, en la mesura de les teves
possibilitats, col·laboris amb la teva parròquia oferint el teu temps,
les teves qualitats, el teu donatiu i la teva pregària.
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Som una gran família
Benvolguts/des: m’adreço a vosaltres com a
bisbe i administrador diocesà. El papa Francesc
va nomenar el bisbe Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses com a arquebisbe de Sevilla. Això vol
dir que la nostra diòcesi es troba en seu vacant
fins que el mateix Papa nomeni un nou bisbe.
Mentre duri aquest període el dret de l’Església
preveu que la diòcesi sigui regida per un
administrador diocesà.
Un any més la Jornada de Germanor ens ajuda
a expressar que els cristians formem part d’una
gran família que va més enllà dels llaços de sang
i de parentiu. I és que som la família dels fills de
Déu. Una família que com tota família, necessita
de recursos humans i ajuts econòmics.
Ara bé, és molt important tenir clar de què estem
parlant quan parlem de l’Església. Què entenem
quan diem “Església”? Què és per a nosaltres
l´Església? Hi ha gent que ho desconeix, i
a vegades es pensa que l´Església és una
associació, o una ONG, o un club de seguidors
d’un ideal, institucions totes aquestes molt bones i
útils per a la societat certament. Alguns diuen que
és una empresa multinacional i hi ha qui opina
que l´Església són el Papa i els bisbes.
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CARTA A LA DIÒCESI

Tenim la nostra pertinença
en aquesta família i, per
damunt de tota diferència,
pertanyem a un mateix cos
Però l´Església és una realitat molt
més gran que tot això, perquè
l’Església és la família de Déu:
és Jesucrist amb tots el batejats,
formant un mateix cos amb Crist
que n’és el cap i tots nosaltres que
som els seus membres, segons la
imatge que presenta sant Pau a
la primera carta als cristians de
Corint (1 Cor 12, 12-27).
Penso que hem de revifar la
consciència del que som, del
que formem part, del que tenim.
Formem part de la família de
l’Església, que és la nostra família.
Tenim la nostra pertinença en
aquesta família i, per damunt de
tota diferència, ja sigui de manera
de pensar o de sentiments,
orígens, cultura, història etc.,
pertanyem a un mateix cos.
I sabem que Déu ens ha cridat a
participar-hi com a família seva,
com la família que Ell ha volgut
aplegar.
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Amb motiu d’aquesta jornada
posem de manifest una vegada més
la gran riquesa de l’Església, que
anuncia la Bona Nova de Jesucrist,
celebra els sagraments i serveix i
ajuda els altres, especialment els
més necessitats. I això es fa des
de les parròquies, delegacions,
comunitats religioses, escoles,
institucions, seminari, Càritas,
etc. Gràcies al treball de molts,
preveres i diaques, religiosos i
laics això es fa possible. Perquè
tots som responsable en aquesta
gran família, la família dels fills de
Déu.
És per tot això que agraeixo
en nom de la diòcesi la vostra
col·laboració en tants camps
d’acció i també amb el suport
econòmic per tal de portar-ho a la
pràctica.

Compte de resultats consolidada de
Ingressos ordinaris

39,80 %
27,43 %

Aportacions dels fidels

Asignació tributaria
(Fons Comú Interdiocesà)

11,73 %

Ingressos de patrimoni i altres activitats

15,00 %

Altres ingressos corrents

6,04 %

Ingressos extraordinaris

Aportacions dels fidels

3.917.469,42 €

Asignació tributaria (Fons Comú Interdiocesà)

2.699.937,17 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats

1.154.882,21 €

Altres ingressos corrents

1.476.121,83 €

Ingressos extraordinaris

594.820,37 €

TOTAL INGRESSOS

9.843.231,00 €
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la diòcesi de Terrassa. Any 2020
Despeses ordinàries

36,75 %
17,64 %

Accions pastorals i assistencials
Retribució del clergat

5,30 %

Retribució del personal laic

3,00 %

Aportacions a centres de formació (Seminari)

Conservació d'edificis i despeses de funcionament

26,70 %
9,15 %

Despeses extraordinàries

1,46 %

Capacitat de finançament

Accions pastorals i assistencials

3.617.089,95 €

Retribució del clergat

1.736.035,50 €

Retribució del personal laic

522.070,30 €

Aportacions a centres de formació

295.764,56 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament

2.627.469,04 €

Despeses extraordinàries

900.901,32 €

Capacitat de finançament

143.900,33 €

TOTAL DESPESES
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9.843.231,00 €
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L'Església a Terrassa
Activitat celebrativa

«Si alguna cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra
consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els
contingui, sense un horitzó de sentit i de vida».

975
Baptismes

660

Confirmacions

1.279

Primeres comunions

166

Matrimonis

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2020.
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola
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ACTIVITATS

Activitat pastoral i evangelitzadora
«La parròquia, per tant, és una comunitat convocada per l’Esperit Sant,
per anunciar la Paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal;
reunida pel seu pastor, celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció
del Senyor, i dona testimoni de la fe en la caritat, vivint en un estat
permanent de missió, perquè a ningú li manqui el missatge salvador, que
dona la vida».

133
121
593
18

Preveres

Parròquies

Catequistes

Diaques permanents
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Religioses i religiosos

431

22
2

Seminaristes
Monestirs
Missioners

18
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Activitat caritativa i assistencial
«A l’hora present, caracteritzada a vegades per situacions de marginació i
solitud, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la proximitat
de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternes, projectades vers les
noves formes de pobresa».

95

Centres per a mitigar la
pobresa
Persones ateses: 76.693

1

Centres de rehabilitació
per a drogodependents
Persones ateses: 32

4

Centres per a promoure
el treball
Persones ateses: 901

2

Centres per a la defensa
de la vida i la família

5

Cases per a gent gran,
malalts crònics i persones
amb discapacitat
Persones ateses: 206

Persones ateses: 140
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ACTIVITATS

77.792
persones ateses en

107

centres

NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el número total de persones
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.

Activitat cultural
«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme
utilitarista». (Papa Francesc)

98

Béns immobles d’Interès
Cultural
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Actualitat

"Tant de bo pogués seguir fent per
la meva parròquia el que feia"
Una senyora gran i amb poques
possibilitats en la seva mobilitat,
rep cada setmana la comunió
en la visita del prevere de la
seva parròquia. Està delicada
de salut –supera els 90 anys–,
té poques forces físiques,
però no ha perdut el vigor de
l’Evangeli ni una vivència de la
fe apassionada.
En el transcurs de la conversa,
d’una manera natural, parla de la
seva participació en la parròquia:
«Quan era jove i tenia forces donava
catequesi, estava molt implicada
en qualsevol activitat que en la
parròquia s’organitzava tant puntual
com permanent i, per descomptat, hi
col·laborava econòmicament. Em sentia
part viva de la meva parròquia i de la
seva història. He vist i estimat molt els
preveres que hi han passat; a quantes
generacions d’infants hauré ajudat en
la seva primera comunió. Ara, que
em falten les forces, trobo a faltar tota
aquella època. Tant de bo pogués seguir
fent per la meva parròquia el que feia».
Aquest petit i verídic episodi ens pot
ajudar a reflexionar sobre la naturalesa
del sosteniment de l’Església com a
forma de viure la fe d’una manera
determinada, inserida en una parròquia
o en una comunitat de vivència de
la fe. El descobriment que no és el
que fem, sinó el que som i que, en

ocasions, en moments, segons les edats,
circumstàncies, situacions, es va modulant
d’una manera o d’una altra. Responem:
«Sí, hi crec» perquè és una resposta
personal, però pronunciada en comunitat,
a l’uníson. Tots junts, a una sola veu,
diem: «Sí, hi crec». Vivim i celebrem la
fe personal en comunitat, en la nostra
parròquia, en la nostra realitat eclesial,
la nostra diòcesi, amb el seu pastor en
comunió amb el successor de Pere.
Tots hem pogut experimentar, en
funció de les nostres circumstàncies,
una sensació semblant. Aquest relat
amaga una profunda veritat sobre
l’Església i sobre com estem cridats a
sentir-nos profundament units a ella i
entre nosaltres. Som una gran família,
per això necessitem el teu temps, les
teves qualitats, el teu donatiu i la teva
pregària. Tota aportació, per mínima que
sembli, és valuosa i imprescindible per a
la nostra comunitat!
La nostra Església

Butlletí de subscripció
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

Província/Region

Població/City

País/Country

Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank
Domicili/Address
CP/Postal Code

Núm./Number

Població/City

Província/Region
NÚMERO DE COMPTE IBAN
codi europeu

banc

sucursal

digit 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

FIRMA DEL SUBSCRIPTOR

Parròquia de (nom)
Població de
Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF
Sí

No

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).

WWW.DONOAMIIGLESIA.ES

EL TEU DONATIU,
AMB UN CLIC
TAN FÀCIL, TAN RÀPID, TAN CÒMODE…

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’Internet. Tant és quan, com
o des de quin dispositiu ho 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 destines el teu donatiu,
o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.

A donoamiiglesia.es POTS FER EL TEU DONATIU

COORDINACIÓ
Secretariat per
al Sosteniment
de l’Església
www.portantos.es

DISSENY
Proximity
MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Terrassa
Calle Vinyals, 47-49
08221 Terrassa (Barcelona)
www.bisbatdeterrassa.org

