
Gràcies per tant
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia 
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia 

viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat 
possible, com mostra aquesta publicació, gràcies al temps, les 

qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu.

DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Dia de l’Església Diocesana  •  Germanor 
Novembre 2022

L A NOSTRA ESGLÉSIA



2
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Donar a conèixer l’Església és voler expressar una intimitat, 
que podem considerar “inefable”. Com la que defineix la 
persona humana. Només s’expressa al llarg del temps, 

amb signes visibles, també amb paraules, però sobretot amb 
fets testimonials. I només una mirada neta i sense prejudicis ho 
pot albirar. En aquest sentit, davant l’Església hi ha el mateix 
problema que davant la persona de Jesús. El coneixement i la 
comprensió del que és l’Església només es pot assolir des de 
dintre, participant del mateix Esperit que n’és l’ànima.

En conseqüència, com cada any, ens limitem a posar a l’abast 
alguns signes externs, que són més visibles i estan més a 
prop del terreny material i econòmic. Així, a més de donar a 
conèixer un petit aspecte de l’Església, complim amb el deure 
d’ésser transparents davant tots els fidels i la mateixa societat.

Per a nosaltres, dir que l’Església Diocesana és un poble que 
camina en comunió, animat per l’únic amor de l’Esperit, ja és 
una obvietat. La comunió interna que ens defineix, encara que 
mai viscuda perfectament aquí a la terra, ens permet dir que:

–  Tot el que viu l’Església, recursos i mancances, satisfac-
cions i sofriments, èxits i fracassos, joia i tristesa, tot és 
comú, afecta la vida de tots.

–  El que fa cadascú, sigui bo o dolent, és com si ho féssim 
tots.

–  La crida que ens fa Déu a formar aquest poble i a com-
plir la nostra missió com a poble seu enmig del món és 
adreçada a tots, en particular i en conjunt.

Gràcies per tant
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† Agustín Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

–  El que és de tots, ha de ser sostingut per tots. Fonamental-
ment en sentit espiritual, però també en el sentit material. 
Perquè, igual que Jesucrist és el Verb encarnat, l’Església 
és Esperit que subsisteix en mitjans, formes i estructures 
humanes, materials i visibles.

Aquesta manera d’entendre l’Església és un goig. Però també 
un compromís. Quan el Dia de Germanor ens plantegem la 
nostra aportació al sosteniment material de l’Església, hem 
d’activar tota aquesta saviesa que es deriva de la comunió. 
Perquè qualsevol aportació al sosteniment material de l’Es-
glésia està lligada al principi que tots som u en l’Esperit. En 
conseqüència, quan dubtem o som mandrosos al moment de 
fer la nostra aportació hem de recordar i viure aquest esperit 
de comunió i, alhora, la nostra decisió lliure i generosa de 
col·laborar no pot tenir cap altra motivació que aportar el 
propi gra de sorra a la comunió que som tots.

El concili Vaticà II ens recordava que l’Església és sagrament 
d’unitat de Déu amb els homes i dels homes entre si. Com a tal 
sagrament és visible i el que manifesta i transmet és el misteri 
invisible de l’amor de Déu. Avui desitgem i preguem que no 
manqui ni la visibilitat (els signes externs) ni el misteri d’amor 
invisible que interiorment ens anima a caminar junts.
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Activitat celebrativa Activitat pastoral
«Els sagraments són els signes de l’amor de 
Déu, les formes privilegiades per a trobar-
nos amb Ell».  
(Papa Francesc)

«La parròquia és una casa enmig de les 
cases i respon a la lògica de l’encarnació 
de Jesucrist, viu i actiu en la comunitat 
humana»
(Congregació per al Clergat de la Santa Seu)

L'Església a Sant Feliu de Llobregat

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021, 
facilitades per la diòcesi.

1.551
Baptismes

250
Confirmacions

1.447
Primeres comunions

257
Matrimonis

100
Preveres

259
Religioses i religiosos

93
Monges i monjos de clausura

583
Catequistes

7
Seminaristes

19
Diaques permanents

123
Parròquies

4
Monestirs
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Activitat educativa Activitat
evangelitzadora«Les escoles catòliques, que intenten 

sempre conjugar la tasca educativa 
amb l’anunci explícit de l’Evangeli, 
constitueixen una aportació molt valuosa a 
l’evangelització de la cultura».
(Congregació per a l’Educació Catòlica de la 
Santa Seu)

«És vital que avui l’Església surti a anunciar 
l’Evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes 
les ocasions, sense demores, sense fàstic i 
sense por».  
(Papa Francesc)

34
Centres catòlics
concertats

22.523
Alumnes en els centres 
concertats

348
Personal docent en els centres

Activitat
cultural
«L’obra artística complementa la bellesa de 
la creació i, quan s’inspira en la fe, revela 
més clarament als homes l’amor diví que 
està en el seu origen».  
(Papa Francesc)

17
Missioners

2
Famílies en missió

8
Béns immobles  
d’interès cultural

8
Projectes de construcció i 
rehabilitació

8
Celebracions i festes religioses 
d’interès turístic
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Activitat caritativa i assistencial
«L’opció preferencial pels pobres no és una opció política; tampoc és una opció 
ideològica, una opció de partit... No. L’opció preferencial pels pobres està en el cor de 
l’Evangeli».  
(Papa Francesc)

4
Centres per a promoure el 
treball
Persones ateses: 850

41
Centres per a mitigar la 
pobresa
Persones ateses: 15.765

2
Centres de menors i joves i 
altres per a la tutela de la 
infància
Persones ateses: 549

1
Centre per a la defensa de la 
vida i la família
Persones ateses: 15

3
Centres de rehabilitació per a 
drogodependents
Persones ateses: 1.071

1
Centre d’assistència a 
emigrants, refugiats...
Persones ateses: 304

10
Cases per a gent gran, 
malalts crònics i persones amb 
discapacitat
Persones ateses: 784

1
Centre per a la promoció de 
la dona i víctimes de violència
Persones ateses: 128



7

LA NOSTRA ESGLÉSIA / ACTIVITATS

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

126.434 en 90 centres

Persones ateses a la diòcesi

939
Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 15.814

42
Voluntaris de Mans Unides

8
Projectes de cooperació al 
desenvolupament
Aportació econòmica: 
98.297 €
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Compte de resultats  
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
Any 2021

Ingressos ordinaris

LA NOSTRA ESGLÉSIA / NOVEMBRE 2022

Aportacions voluntàries dels fidels    846.697,41 €

Fons Comú Diocesà  703.546,85 €
Subscripcions  44.237,69 €
Col·lectes per institucions de l'Església  98.912,87 €

Asignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)  2.463.660,03 €

Fons Comú Interdiocesà  2.463.660,03 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats  421.731,80 €
Arrendaments d'immobles  410.084,29 €
Financers  11.647,51 €

Altres ingressos corrents  178.137,08 €
Ingressos per serveis  154.946,08 €
Subvencions públiques corrents  23.191,00 €

Total ingressos ordinaris  3.910.226,32 €

Ingressos extraordinaris  13.054,59 €
Altres ingressos extraordinaris  13.054,59 €

TOTAL INGRESSOS                                               3.923.280,91 €
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Despeses ordinàries

LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS

Accions pastorals i assistencials  485.964,37 € 
Activitats pastorals   291.734,71 €
Activitats asistencials   189.229,66 €
Ajuda a l'Església universal  5.000,00 €

Retribució del clergat  1.250.481,17 €
Salaris de preveres i de religiosos  1.128.135,11 €
Seguretat Social i altres prestacions socials  122.346,06 €

Retribució del personal seglar  620.400,46 €
Salaris  482.293,61 €
Seguretat Social  138.106,85 €

Aportacions a centres de formació  57.503,47 €
Seminari   57.503,47 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament  776.784,27 €

Total despeses ordinàries  3.191.133,74 €

Capacitat de financiació  732.147,17€ 

TOTAL DESPESES  3.923.280,91 €
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Com a religiosa de la Congregació 
de Germanes Hospitalàries del Sa-
grat Cor de Jesús, em sento totalment 
enamorada de Crist, a qui desitjo 
ser fidel en el carisma rebut: Servir i 
estimar Jesús en les persones malal-
tes. Ja són 50 anys que peregrino en 
aquest camí, on m'ha acompanyat el 
lema: «Sempre, té més força l'amor».

Germanes Hospitalàries som una Ins-
titució sense ànim de lucre, d'acord 
amb la missió fundacional des de fa 
més de 141 anys. Som pioneres en 
l´atenció a dones malaltes mentals 
i seguim atenent les persones sense 
distinció de llengua, raça, gènere, 
estat, religió, ideologia o classe 
social. Oferim una atenció integral 
combinant ciència i humanització. 
Però la nostra missió és més que 

assistencial: ho fem amb els trets del 
bon samarità i de vegades, restant al 
costat de la persona malalta i els seus 
familiars, com les dones al calvari, al 
peu de la creu.

Intentem aplicar noves alternatives te-
rapèutiques que permetin a les perso-
nes amb problemes de salut mental, 
trastorns de conducta o discapacitat 
psíquica o física, tenir un control més 
gran sobre la seva vida i gaudir del 
millor nivell d'autonomia possible. Les 
germanes i els treballadors volem ser 
tendresa als tallers, teràpies, visites… 
Una mirada, carícia, abraçada o 
silenci eradiquen el virus de la sole-
dat, angoixa i tristesa que envaeix i 
enfosqueix la seva ment.

L'experiència de salut i malaltia que 
he palpat i patit en mi mateixa, ha 
estat una gràcia molt especial: Amor 
i Creu, inseparables a la vida de 
Maria i de tot cristià. 

Des dels inicis hem estat fidels a la 
nostra missió. Avui trobem reptes 
nous que ens demanen, una vegada 
més, creativitat, per fer front a la pla-
ga de la salut mental, especialment 
crescuda també per la pandèmia. 

Isabel Blázquez García
Hospitalària SCJ, Martorell

Actualitat

Les hospitalàries són més



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	 Població/City

Província/Region

País/Country	

Telèfon/Phone

Banc	o	Caixa/Bank	or	savings	bank

Domicili/Address	 Núm./Number

CP/Postal	Code	 Població/City

Província/Region

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).

Butlletí de subscripció

NÚMERO DE COMPTE IBAN

codi europeu banc            sucursal          dígit 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

Parròquia de (nom)

Població de

Sí         No

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

 FIRMA DEL SUBSCRIPTOR



COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es

MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Lleida   

Calle del Bisbe, 1    
25002 Lleida   

www.bisbatlleida.org

A donoamiiglesia.es  
pots fer el teu donatiu

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil, ràpid i còmode a través 
d’internet. Només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es,  

seleccionar la parròquia a la qual desitges donar i fer el teu donatiu  
de forma puntual o periòdica. Així de fàcil.  

Gràcies per la teva col.laboració.

COORDINACIÓ
Secretariat per 
al Sosteniment 
de l’Església

www.portantos.es
MAQUETACIÓ

Arts&Press

EDICIÓ
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat   

Carrer d’Armenteres, 35     
08980 Sant Feliu de Llobregat  

(Barcelona)   

www.bisbatsantfeliu.cat

El teu donatiu, a un clic


