La diòcesi en xifres. Cada any s’ofereix el compte
de resultats perquè el Poble de Déu estigui
informat dels comptes de l’Església. PÀGINA 4

Amb tu, som una gran família. Vivim
i celebrem la fe junts a les nostres
parròquies i comunitats. PÀGINA 6
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Som el que tu ens
ajudes a ser
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envolguts: gràcies a
Déu la nostra Església
no és el resultat de
tot el que fem tots i
cadascú de nosaltres,
no és talment l’efecte
dels nostres esforços,
per molt generosos que
siguin. Hem de saber
i entendre el que volem dir quan cridem
a la participació, com ara amb ocasió del
Dia de Germanor d’enguany.

Sens dubte, tret que Déu vulgui fer un
miracle, no hi haurà Església sense la
participació activa i responsable dels seus
membres. Déu, el seu Esperit, ens salva,
però sempre ha volgut fer-ho comptant
amb nosaltres, amb la nostra llibertat i
la nostra responsabilitat. Aquest és un
principi que tenim molt present sempre
que parlem de l’Església, els seus reptes,
les seves tasques, el seu creixement
(recordem el nostre propòsit pastoral),
etc. Un principi que es realitza molt
visiblement quan parlem de la necessària
col·laboració econòmica.

Més encara. Sense que soni a joc de
paraules, volem dir que la col·laboració
econòmica que es demana i es realitza
el Dia de Germanor, va directament a
augmentar els recursos, de manera que
afecta el“tenir”més que el“ser”. És a dir,
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La col·laboració econòmica
que es demana i es realitza
el Dia de Germanor, va
directament a augmentar
els recursos, de manera que
afecta el“tenir”més que el
“ser”
. És a dir, una Església
que tingui molts recursos
no és necessàriament“més
Església”
una Església que tingui molts recursos
no és necessàriament“més Església”. De
vegades la pobresa de recursos ajuda a
ser més autèntics. Per això deia sant Pau
que estem disposats a viure en pobresa i
riquesa, en abundància i estretors... Però
en el fons el que l’Esperit vol és que els
recursos materials, els diners i els béns
que tenim, estiguin realment al servei del
misteri de comunió que som: que siguin
suficients, que s’administrin bé, amb
generositat, justícia i mirant el seu profit
pastoral.
Aquest és el gran repte: que estiguem
disposats a aportar i compartir, però
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Aquest és el gran repte: que
estiguem disposats a aportar
i compartir, però que sigui
perquè creiem i volem viure
el misteri de comunió que
som
que sigui perquè creiem i volem viure el
misteri de comunió que som. I alhora que,
quan administrem els bens materials,
sempre ho fem com a béns comuns, com a
béns que estan al servei del mateix misteri
que som. Aportació i administració han de
ser accions que facin palesa la família que
som, per voluntat de Déu. En aquest sentit
sí que coincideixen“ser i tenir”, quan
aquest“tenir”està totalment al servei del
“ser Església”, que és el que importa.

En nom de tota la comunitat eclesial,
donem gràcies als qui col·laboren. Les
seves aportacions són un benefici per a
tothom. També són un regal per a Déu,
perquè cada donació és talment una
ofrena sagrada, que oferim agraïts al Pare
per tants beneficis que en rebem.
Que l’Esperit beneeixi la vostra
generositat

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de
Llobregat

En traiem una conseqüència, que
sempre recordem, seguint sant Pau,
quan parlava als corintis en relació a la
coneguda col·lecta a favor de l’Església de
Jerusalem: que cadascú doni del que té, de
bona gana, com qui sembra en el camp...
No és la quantitat, sinó l’esperit que ens
mou a donar, la consciència i la voluntat
de viure el misteri de comunió que ens
uneix...
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La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
en xifres

Ingressos i despeses 2019

INGRESSOS
Aportacions voluntàries dels fidels		

876.266,30 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)		

1.642.259,36 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats		

497.718,69 €

Altres ingressos corrents		

284.539,85 €

Total ingressos ordinaris		

3.300.784,20€

Ingressos extraordinaris		

65.605,61 €

Fons Comú Diocesá
Suscriptors
Col·lectes per institucions de l'Església

742.740,48 €
92.401,28 €
41.124,54 €

Fons Comú Interdiocesà

1.642.259,36 €

Arrendaments immobles
Financers

467.352,22 €
30.366,47 €

Ingressos per serveis
Subvencions públiques corrents
Ingressos d'institucions diocesanes

Altres ingressos extraordinaris
TOTAL INGRESSOS
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116.693,17 €
15.220,19 €
152.626,49 €

0,04%

65.605,61 €

		

3.366.389,81 €

La Nostra Església

Pots fer un donatiu
entrant a donoamiiglesia.es
Coneix més coses sobre la tasca de l’Església
entrant a portantos.es

DESPESES

Accions pastorals i assistencialss		

499.838,49 €

Retribució del clergat		

1.245.913,59 €

Retribució personal seglar		

576.725,09 €

Aportacions als centres de formació		

89.214,26 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament		

754.682,48 €

Total despeses ordinàries		

3.166.373,91 €

Despeses extraordinàries		

119.635,48 €

Capacitat de finançament		

80.380,42 €

TOTAL DESPESES		

3.366.389,81 €

Activitats pastorals
Activitats assistencials
Ajuda a l'Església universal
Altres lliuraments a institucions diocesanes
Salaris de preveres i de religiosos
Seguretat social i altres prestacions socials
Sous
Seguretat Social

Seminari
Altres (Formació continua, arxiu, etc.)

Compres al culte
Conservació d'edificis
Despeses de funcionament
Amortitzacions, impostos i despeses financeres

Altres despeses extraordinàries
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305.856,06 €
157.050,00 €
5.630,18 €
31.302,25 €

1.133.996,07 €
111.917,52 €
434.468,95 €
142.256,14 €
78.505,23 €
10.709,03 €

968,77 €
199.999,24 €
283.784,15 €
269.930,32 €

119.635,48 €
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Dades de l'Oficina d'Estadística i Sociologia. CEE

La tasca de l'Església
a Sant Feliu de Llobregat
Activitat celebrativa

«Així es manifesta tota l’Església com
un poble aplegat per la unitat del
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant»

Lumen gentium, n. 4.

Baptismes

Confirmacions

6

2.214

Primeres
comunions

1.818

304

Matrimonis

381

La Nostra Església

Dades provisionals de l'Oficina de Transparència i de l'Oficina d'Estadística i Sociologia. CEE

Activitat pastoral

Preveres

Parròquies

99
123

«L’esdeveniment de l’Església
resplendeix quan en ell es manifesta
l’agraïment per la iniciativa gratuïta
de Déu, perquè "Ell ens ha estimat
primer" (1 Jn 4, 10), perquè "va ser
Déu qui va fer créixer"»

Missatge del papa Francesc
a Obres Missionals Pontifícies.

Seminaristes

7

Catequistes

643

Monges i
monjos
de clausura

Religioses i
religiosos

305

Monestirs

Diaques
permanents

Novembre 2020

19

Missioners

98
4
31
7

Dades provisionals de l'Oficina de Transparència. CEE

Activitat caritativa i
assistencial
«L’opció pels pobres és una
categoria teològica abans que
cultural, sociològica, política
o filosòfica. Déu els atorga "la
seva primera misericòrdia".
Aquesta preferència divina té
conseqüències en la vida de fe de
tots els cristians, cridats a tenir "els
mateixos sentiments de Jesucrist"
(Fl 2,5). Inspirada en ella, l’Església
va fer una opció pels pobres entesa
com una "forma especial de
primacia en l’exercici de la caritat
cristiana, de la qual dona testimoni
tota la tradició de l’Església"»

Evangelii gaudium, n. 198.

Centres d’assistència
a emigrants, refugiats i
pròfugs
Persones ateses

Centres per a mitigar
la pobresa
Persones ateses

325

38
21.586

Centres per a la promoció
de la dona i víctimes de
violència
Persones ateses

Centres per a promoure
el treball

4

Persones ateses

645

Persones ateses

Centres de menors i joves i
altres centres per a la tutela
de la infància

2

Centres de rehabilitació
per a drogodependents

Persones ateses
8

1

395

198

Consultoris familiars i altres
centres per a la defensa de la
família i de la vida

Persones ateses

1
3
113

3
1.623
La Nostra Església

Llars d’infants

1

Persones ateses

177

Hospitals

Dades provisionals de l'Oficina de
Transparència. CEE

Persones ateses

6
44.226

Cases per a gent gran,
malalts crònics i persones
amb discapacitat

Persones ateses

7
646

Ambulatoris /
dispensaris

22

Persones ateses

66.230

Activitat cultural
«El fet i la pràctica religiosa han
permès la conservació fins als
nostres dies de la major part del
patrimoni cultural d’
Espanya»

Comissió Episcopal de Patrimoni
Cultural de la CEE.
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Projectes de construcció
i rehabilitació
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(Projectes de més de 50.000 euros).
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Actualitat

És temps d'esperança
Porto deu anys
acompanyant persones malaltes que
pateixen, però és el
primer cop que ho
faig enmig de l'huracà
d'aquesta pandèmia.

En una cara de la moneda he
vist la por, la soledat, el sentiment d'abandó, la culpa, la
incertesa, la ràbia, la tristesa, l'esgotament... i en l'altra
la lluita, gestos i paraules
de suport mutu, comprensió, agraïment, sentiments
d'amor, de consol, de dignitat, de reconeixement...
He estat testimoni de
tanta bellesa a peu de llit!
He pogut veure en els meus
companys, en les famílies
i en els pacients la major
mostra d'amor, de veritat,
de tendresa i de desitjos de
donar, d'estar, ni que sigui
virtualment, de tenir cura,
de perdonar, agrair, acariciar, consolar... Poques vegades he vist amb tanta claredat, potència i veritat com
l'amor travessa el sofriment
i ajuda a vèncer-lo i a ser millors persones. Dono gràcies
a Déu perquè així ens ha
creat: amb una bellesa i un
amor infinits.
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Malgrat la por, la tristesa i la desesperança d'altres
i la meva pròpia, hi ha quelcom, ben profund, que permet que la moneda es capgiri i em faci veure el costat
que sosté l'ésser humà, forjat amb l'amor més íntim,
en els gens més insospitats.
Un cop afrontat l'huracà,
revisem els danys: S'observa
i es viu un patiment diferent,
conseqüència de l'impacte i
la pèrdua. I em pregunto: On
posem l'esperança?
Sóc cristiana, conec la
resurrecció i estic cridada a
donar testimoni d'ella amb
la realitat de la meva vida.

Ara tinc la força d'aquesta
experiència tan intensa i,
des de la meva fragilitat, sé
que tots podem donar una
resposta d'amor espontània.
I quan em venci la por sempre quedarà l'esperança que
tot es transformi. L'Església
com a bona mare m'ha guiat
al llarg de la meva vida i del
compartir en la meva comunitat per descobrir-ho. Per
tot això puc dir: és temps
d’esperança.
Laura Giménez
Servei d'Atenció Espiritual
i Religiosa del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu–Sant Boi
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 / DNI

Domicili/Adress

Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor
CP/Postal Code

Província/Town

Població/City

País/Country

Telèfon/Phone

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

Població/City

Província/Town

NÚMERO DE COMPTE IBAN

Codi europeu
E

S

Núm./Number

Banc

Sucursal

Digit Control

Número de compte

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 camb 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 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).

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 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
destines el teu donatiu, o si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.
A donoamiiglesia.es pots fer el teu donatiu

Edita: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat Carrer d’Armenteres, 35

08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
www.bisbatsantfeliu.cat

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

