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Sense tu no hi ha present.
Amb tu hi ha futur.
Carta del nostre bisbe

Les xifres de l’Església

Amb tu hi ha futur

Ens sentim cridats a col·laborar amb la nostra diòcesi
i amb les nostres parròquies
perquè som part de la gran
família dels fills de Déu.

Cada any s’ofereix el compte
de resultats perquè el Poble
de Déu estigui informat de la
situació en què es troba la
seva diòcesi.

Pertanys a una comunitat en
la qual es viu i se celebra la
fe en esperança. Amb tu la
teva parròquia i la teva diòcesi progressen.
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Carta a la diòcesi

Sense tu no hi ha present.

AMB TU hi ha futur

B

envolguts/des: tots nosaltres formem part de l’Església des del moment que vàrem rebre el baptisme. A l’Església, a cada una de les
nostres parròquies i comunitats, hem crescut en la fe que rebérem
en el baptisme quan els pares ens portaren a l’Església. A les nostres comunitats ens hi sentim com a casa, formant part tots de la mateixa
família, de la gran família dels fills de Déu, que cerquen posar en pràctica
l’amor de Déu i viure’l en veritat. És per això que encertadament podem dir
amb el lema de la campanya de Germanor d’enguany que «Amb tu, som
una gran família».

D’aquesta gran família diocesana, present a les 121 parròquies del Vallès
Oriental i el Vallès Occidental, i també a través de les comunitats religioses,
de les escoles, dels moviments i entitats eclesials, voldria enguany compartir amb vosaltres algunes accions pastorals portades a terme d’entre tota
l’activitat que es realitza a les parròquies i delegacions, i que esdevenen
veritables motius de goig que ens fan viure amb esperança.

Carta a la diòcesi

L’any passat vaig promulgar un nou pla pastoral diocesà que significativament porta per títol «Una Església a l’encontre de la persona», ja que
aquest és un dels objectius que ens hem proposat com a família diocesana
per aquests propers anys per a treballar coordinadament i orientar les accions diocesanes.
Fruit del treball del curs passat aquest estiu ha tingut lloc la sisena peregrinació diocesana de joves a Santiago de Compostel.la. Hi han participat
310 joves de les parròquies i comunitats de tota la diòcesi. Ha estat una
veritable experiència eclesial, de creixement en la fe a través d’una bona
convivència entre tots, el bisbe, els preveres i diaques, els catequistes i els
joves. Sortir a l’encontre dels joves vol dir propiciar espais de trobada, de
celebració i de creixement en el seguiment de Jesucrist. La peregrinació ha
esdevingut la punta de llança d’un treball intens realitzat al llarg del curs,
que va donant els seu fruits també en la pastoral vocacional.
També ha estat important tot el treball coordinat que es realitza des de
Càritas Diocesana i l’acció caritativa a cada parròquia i grup. Enguany s’han
engegat un bon nombre de projectes amb caràcter local que ajuden a mobilitzar les persones a favor dels més desfavorits, sortint al seu encontre
per tal de ajudar-los a viure la seva dignitat de fills de Déu. La Jornada del
Pobre que va tenir lloc al recinte firal de Sabadell aplegà més de mil persones el proppassat mes de novembre en una celebració de l’eucaristia i un
àpat de germanor.
Ben segur que podria compartir amb vosaltres més elements que ens fan
viure amb esperança la nostra pertinença a l’Església. Aquests són uns
exemples que ens han d’ajudar a sentir-nos-en membres i a col.laborar-hi.
Una vegada més doncs agraeixo la vostra col·laboració responsable per tal
de mantenir totes les activitats de les parròquies i la diòcesi.

† Josep Àngel Saiz Meneses
B
 isbe de Terrassa
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Estat d’ingressos i despeses 2018
Ingressos
4.667.617,79 €

Aportacions dels fidels

2.272.540,02 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)

1.317.524,22 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats
Altres ingressos corrents

1.640.758,93 €

Ingressos extraordinaris

599.779,41 €

Total ingressos

% Ingressos

10.498.220,37 €

 44,46%

Aportacions dels fidels

 21,65%

Assignació tributària
(Fons Comú Interdiocesà)

 12,55%

Ingressos de patrimoni i altres
activitats

 15,63%
Dades provisionals

Altres ingressos corrents

 5,71%

Ingressos extraordinaris

Per fer un donatiu visita
www.donoamiiglesia.es

Estat d’ingressos i despeses 2018

Diòcesi de Terrassa
Despeses
Accions pastorals i assistencials

3.877.857,33 €

Retribució del clergat

1.675.841,65 €

Retribució del personal seglar

461.527,69 €

Aportacions als centres de formació

298.995,19 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament
Despeses extraordinàries
Total despeses
Capacitat de financiació

 37,19%

3.183.505,49 €
929.020,82 €
10.426.748,17 €
71.472,20 €

% Despeses

Accions pastorals i assistencials

 16,07%

Retribució del clergat

 4,43%

Retribució del personal seglar

 2,87%

Aportacions als centres de formació

 30,53%

Conservació d'edificis i despeses de
funcionament

 8,91%

Despeses extraordinàries
Per fer un donatiu visita
www.portantos.es
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La tasca de l’Església
a Terrassa

 Activitat celebrativa

«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santificats, Crist s’associa sempre l’Església, Esposa seva estimadíssima, que invoca el seu
Senyor i per Éll dona culte al Pare etern».
(Sacrosanctum Concilium, n. 7)
Dades diòcesi

Dades provisionals

Batejos

2.894
2.126

Confirmacions

Primeres comunions

828
534

Matrimonis

Activitat celebrativa / Activitat pastoral / Activitat evangelitzadora

 Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort,
de la qual isqué victoriós per la seva resurrecció».
(Ad gentes, n. 5)
Dades diòcesi
Preveres

126
21

Catequistes

669
121

Religioses i religiosos

Parròquies

445
17

Monestirs

Seminaristes

Diaques permanents
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 Activitat evangelitzadora

«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’Evangeli segons l’oportunitat, la riquesa, el carisma i el ministeri de cadascú; tots,
doncs, els qui sembren i els qui seguen, els qui planten i els qui reguen han d’ésser
u, de forma que “pel fet de contribuir lliurement i ordenada al mateix fi”, esmercin
unànimement les forces en la construcció de l’Església».
(Ad gentes, n. 28)
Dades diòcesi
Missioners

18
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 Activitat educativa
«El mateix Estat, doncs, ha de protegir el dret dels infants a l'adequada educació
escolar, vetllar per la capacitat dels mestres i pel prestigi dels estudis, procurar la
sanitat dels alumnes i, en general, fomentar la totalitat del sistema escolar tenint en
compte el principi de l'obligació subsidiària i, per tant, excloent qualsevol monopoli
escolar, contrari als drets naturals de la persona humana i també al progrés i a la
divulgació de la mateixa cultura, a la convivència pacífica entre els ciutadans i al
pluralisme avui vigent en moltes societats».
(Gravissimum educationis, n. 6)
Dades diòcesi
Centres catòlics
(Educació infantil i
primària)

96

41

Centres catòlics
(Educació secundària)

Activitat educativa / Activitat cultural / Activitat caritativa i assistencial

 Activitat assistencial
«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reconeix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist»
(Lumen gentium, n. 8)
Dades diòcesi
Centres socials i
assistencials

143
42.658

Gent gran, malalts
crònics i persones amb
alguna discapacitat

495

1.509
Persones en exclusió
social

Persones ateses

Voluntaris de Càritas

1.162
90

Voluntaris de
Mans Unides
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 Ajudar l’Església en les seves

necessitats

La tradició de l’Església ha sabut simplificar el contingut doctrinal en petits
esquemes per a ressaltar i conèixer de
forma sintètica allò més essencial de
la fe. Així tenim els deu manaments,
els set sagraments, els dons de l’Esperit Sant, les virtuts teologals i els
cinc manaments de l’Església: oir una
missa sencera els diumenges, confessar els pecats mortals, i el cinquè manament, que el Catecisme de l’Església Católica ens el formula en el seu
número 2.043: «Ajudar l’Església en les
seves necessitats».
Quines són les necessitats de l’Església? El mateix Catecisme ens cita al CEC
en el seu cànon 222 §1, que afirma: «Els
fidels tenen el deure d’ajudar l’Església en les seves necessitats de manera
que disposi d’allò necessari per al culte diví, les obres d’apostolat i de caritat
i el suport convenient dels ministres».
La primera d’elles és el culte, amb
les seves diferents celebracions, bap-

tismes, eucaristies, processons… Són
moltes les formes de participar que
tenen els membres de l’Església, des
del manteniment del temple fins a la
formació per a rebre els sagraments.
La segona, ajudar l’Església en l’evangelització: catequesi, formació, cursos,
grups de fe, monitors i campaments
són diferents activitats en les quals es
pot col·laborar.
La tercera, les obres de caritat, que
implica la dimensió més social de l’Església: col·legis, residències, hospitals,
campanyes especials. Finalment, s’indica la necessitat de col·laborar amb
els ministres.
Ajudar l’Església en les seves necessitats és entendre que pel sagrament
del baptisme tots som membres i corresponsables de l’Església. És escoltar la crida que, com als dotze apòstols
continuadors de la missió de Jesús,
avui es dirigeix a nosaltres. És formar
part de la comunitat dels Fets dels
apòstols, que ho tenien tot en comú
i assistien als ensenyaments amb
un mateix sentiment. És comprendre
amb sant Pau que el fonament de la
comunió està en tenir un sol Senyor,
una sola fe i un sol baptisme. És cridar
amb sant Agustí: «Propaga l’Evangeli;
el que vas concebre al cor, irradia-ho
amb la boca». És viure les paraules de
sant Ignasi: «No em mereixo, Senyor,
tot el que rebo!».

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 / 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) .....................................................................................................................
Poblaciò de .....................................................................................................................................

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’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).
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Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…
Ara, el teu donatiu, amb un clic

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com i 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.
Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.

Edita
Diòcesi de Terrassa
Bisbat de Terrassa
Carrer Vinyals, 47-49
08221 Terrassa (Barcelona)
www.bisbatdeterrassa.org
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The Corporate Agency
Maquetació
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www.portantos.es

