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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



Compartir en

FAMÍLIA
Carta a la diòcesi
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†  Agustí 
Cortés Soriano
 Bisbe  de Sant Feliu 
de Llobregat

Els últims anys, en arribar el dia en què recordem el nostre 
compromís de col·laborar en el sosteniment de la nostra Es-
glésia, ens fixem en el fet de formar entre tots els catòlics 
una família

La figura de la família per expressar el que és l’Església, resulta molt 
rica. No oblidem, però, que la realitat de la família avui dona una 
imatge força problemàtica, com a fet sociològic i com a objecte de 
legislació. Podem dir que, al costat de la idea de família que tenim els 
cristians, s’ha produït una degradació i pèrdua de la seva riquesa.

Tot i així, fem servir la imatge de la família en sentit totalment positiu. 
Com diu el Concili Vaticà II, la família es «comunitat de vida i d’a-
mor» i «Església domèstica». Els vincles de sang i parentiu són suport 
de comunió i vida compartida en el sentit humà i cristià, de comunió 
i vida en l’Esperit.
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La mateixa família no 
pot aportar tots els seus 
beneficis, si no és bastida i 
sostinguda pels seus propis 
membres.

¿Algú pot dubtar que la família s’ha de sostenir sobre la base de la 
col·laboració de tots els seus membres? ¿No és allò més propi d’una 
família l’ajuda mútua i el compartir? Una altra qüestió és que alguns 
visquin en l’Església, oblidant-se que hi pertanyen com un germà per-
tany a la mateixa família... Malauradament això passa també en famí-
lies reals, no només en les simbòliques.

La qüestió es pot plantejar d’una 
manera «interessada». Diem que 
la família és un gaudi, en traiem un 
munt d’avantatges (companyia, sos-
teniment, suport de vida, etc.). Però 
la mateixa família no pot aportar 
tots els seus beneficis, si no és bas-
tida i sostinguda pels seus propis 
membres. És posar en comú el que 
redunda en benefici de tots.

Jesús va voler que fóssim família: 
«Aquests són la meva mare i els 
meus germans» (Mt 12, 42). «Fill, 
aquí tens la teva mare» (Jn 19, 26-27). «Ara sou membres de la família 
de Déu» (Ef 2, 19). Precisament en aquesta darrera cita de la Carta als 
Efesis, l’afirmació que som família està vinculada a la construcció en-
tre tots del gran edifici de l’Església...

No podem perdre el gran signe de germanor que és l’aportació perso-
nal al sosteniment de la comunitat i família que entre tots formem, 
animats per l’Esperit.

El nostre sincer agraïment a tots els qui fan possible que visquem l’Es-
glésia com una llar de família. Ho fa el mateix Esperit, si li som fidels.

Amb afecte sincer.
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INGRESSOS ORdINaRIS

APORTACIONS DELS FIDELS 928.269,60 €
Fons Comù Diocesà 794.488,26 €
Suscriptors 76.935,06 €
Col·lectes per institucions de l’Església           56.846,28 €

ASIGNACIÓ TRIBUTÀRIA (Fons Comú Interdiocesà) 1.617.585,25 €
FCI 1.617.585,25 €

INGRESSOS DE PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS 488.796,14 €
Lloguers d’immobles 482.169,39 €
Financers 6.626,75 €

ALTRES INGRESSOS CORRENTS 281.459,81 €
Ingressos per serveis 117.307,81 €
Subvencions públiques corrents 41.000,00 €
Ingressos d’Institucions Diocesanes 123.152,00 €

TOTAL 3.316.110,80 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS
INGRESSOS EXTRAORDINARIS 157.827,77 €

Alienacions de patrimoni 142.982,67 €
Altres ingressos extraordinaris 14.845,10 €

TOTaL INGRESSOS 3.473.938,57 €
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dESpESES ORdINÀRIES

ACCIONS PASTORALS I ASSITENCIALS 502.305,09 €
Activitats pastorals 451.491,05 €
Activitats assistencials 22.548,04 €
Altres entregues a institucions diocesanes 28.266,00 €

RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT 1.327.563,33 €
Salaris de preveres i de religiosos 1.235.772,30 €
Seguretat social i altres prestacions socials 91.791,03 €

RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL SEGLAR 701.644,47 €
Salaris 546.689,82 €
Seguretat Social 154.954,65 €

APORTACIONS ALS CENTRES DE FORMACIÓ 57.925,68 €
Seminari 54.989,30 €
Col·legis 553,96 €
Altres 2.382,42 €

CONSERVACIÓ D’EDIFICIS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 741.908,68 €
Compres pel culte 1.462,89 €
Conservació edificis 138.448,80 €
Despeses funcionament 274.976,79 €
Amortitzacions, impostos, despeses financeres 327.020,20 €

TOTAL 3.331.347,25 €

dESpESES EXTRaORdINÀRIES
DESPESES EXTRAORDINÀRIES 111.219,82 €

Nous temples 754,10 €
Altres despeses extraordinàries 110.465,72 €

TOTaL dESpESES 3.473.938,57 €

      Capacitat de finançament                                                                                                         31.371,50 €



ACTIVITAT PASTORAL / 
ACTIVITAT CELEBRATIVA 
I EVANGELITZADORA
L’Església de Sant Feliu de Llobregat acompanya personalment als fidels 
en les parròquies, escoles, hospitals, residències, presons, institucions 
caritatives, centres d’atenció a la família i la infància, centres d’atenció a 
immigrants, etc. Viu i celebra constantment la fe a través dels sagraments. 
I, en cadascun dels seus fidels, se sent cridada a ser missionera i testimoni 
de la fe (cf. 1 Co 10, 17; 12, 27). 

(Lumen gentium, n. 7).

 * Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017

dades nacionals* dades diòcesi**

Sacerdots 18.164 101

Religiosos 53.918 367

Missioners 13.000 36

   
Parròquies 23.019 123

Monestirs 812 5

Hores d’activitat pastoral 46,4 millones 368.650
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 * Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2016
** Dades de la diòcesi corresponents a 2017

dades nacionals* dades diòcesi**

Baptismes 226.125 2.715

Comunions 238.671 2.327

Confirmacions 128.832 284

Matrimonis 50.805 486

Catequistes 105.622 742

Centres educatius catòlics 2.591 34
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ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL / 
ACTIVITAT EDuCATIVA /
ACTIVITAT CuLTuRAL
L’Església de Sant Feliu de Llobregat expressa l’amor de Déu en el 
compromís de cada comunitat cristiana per les persones que es troben 
en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. Amb la família 
i l’escola, contribueix a l’educació integral de la persona i la seva 

 * Dades nacionals 
recollides de 
la Memòria 
d’Activitats 2016

** Dades de la diòcesi 
corresponents a 2017

dades nacionals* dades diòcesi**

Centres socials
i assistencials 9.110 92

Persones ateses 4.765.869 221.136

• Persones grans, 
malalts crònics, 
persones amb 
alguna discapacitat

76.808 550

• Drogodependents 23.403 1.440

Voluntaris Cáritas 84.449 932

Persones en exclusió 
social ateses 3.786.071 20.302

Voluntaris Mans Unides 5.089 30

Projectes de cooperació 
al desenvolupament 941 6

Béns immobles d’Interès 
Cultural 3.168 249

Parròquies rurals 11.396 44
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socialització. I, en cadascun dels seus fidels, se sent cridada a expressar i 
tenir cura de la bellesa de la fe en els diferents àmbits de la cultura   
(cf. Concili Provincial Tarraconense, 12, 17, 141). 
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COmuNIó-COmuNICACIó: 
TàNDEm INDIVISIBLE

Allò que no es coneix, com es 
pot estimar? Quan t’estimes 
alguna cosa, alguna persona, 
no és cert que en vols saber 

més d’ella? Conèixer per estimar, estimar 
per conèixer. Un cercle que no volem que 
sigui viciós, sinó virtuós!

Aquest és l’esperit que anima el treball a 
la Delegació de Mitjans de Comunicació 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Des 
d’aquí se’ns obren diverses finestres, al-
gunes poc desenvolupades encara, totes 
sempre amb expectatives de creixement:

› la comunicació interna dins de la diò-
cesi;

› el contacte amb els mitjans de comuni-
cació, especialment locals;

› la producció de continguts i mitjans;

› la formació en comunicació per als 
agents de pastoral;

› l’atenció pastoral dels comunicadors;

› la relació amb altres instàncies supradi-
ocesanes dins de l’Església en l’àmbit de 
la comunicació.

El fet és que el desig de millorar i créi-
xer en la nostra comunicació d’Es-
glésia no té un altre objectiu que el 
d’ajudar-nos a créixer en la comunió 

i, d’aquesta manera, treballem, 
especialment en els darrers tres 
anys amb el nostre Pla Pastoral. 
Per això hem volgut implemen-
tar recentment elements sen-
zills, però que ens ajudin a créi-
xer en la comunió-comunicació. 
Un exemple és el butlletí digital 
via correu electrònic info+BSF, 
per tal d’informar els membres 
de la comunitat cristiana sobre 
la vida que batega a la nostra 
diòcesi. És un nou canal de co-
municació, que vol, no repetir 
notícies, sinó arribar a més gent 
per un altre camí, per tal de con-
tinuar transmetent la Bona No-
tícia de l’Evangeli.
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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)...........................

□ 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).
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Coordinació
Miguel Ángel Jiménez

disseny
The Corporate Agency

Maquetació
ARTS&PRESS

Edició
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Col.laboració
Conferència Episcopal Espanyola

Secretariat per al Sosteniment 
de l’Església

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Carrer d’Armenteres, 35 

08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)

www.bisbatsantfeliu.cat
www.portantos.es

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.


