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Amb tu hi hA futur

Pertanys a una comunitat en 
la qual es viu i se celebra la 
fe amb esperança. Amb tu la 
teva parròquia i la teva diò-
cesi progressen.

Les xifres de L’esgLésiA

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.

SenSe tu no hi ha preSent.
amb tu hi ha futur.

diÒCesi de sANt feLiu de LLObregAt NOVembre 2019

LA NOSTRAESGLÉSIA

CArtA deL NOstre bisbe

Ens sentim cridats a col·la-
borar amb la nostra diòcesi 
i amb les nostres parròquies 
perquè som part de la gran 
família dels fills de Déu.
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En el marc simbòlic de la nostra Església diocesana com “una famí-
lia” que vol viure i caminar en comunió de fe, ens posem en con-
tacte de nou per recordar el nostre compromís de participació en 
el dia de Germanor.

Aquest compromís hi és, es desprèn del que som com cristians batejats 
renascuts al si de l’Església. Però, com tants aspectes de la nostra vida de 
fe, cal recordar-ho per motivar-nos i ser conseqüents amb el que creiem.

El nostre ésser Església de Jesucrist, des del mateix Nou Testament, s’ha 
explicat de moltes maneres. Aquí, pel nostre propòsit de motivar la neces-
sària ajuda al sosteniment de l’Església, ens convé recordar dues imatges: 
els creients batejats formem un edifici; però, amb més propietat, diem que 
formem una família. Així ho explica la Carta als Efesis en uns quants versets 
(cf. 2, 19-22).

Formem un edifici. Una casa és un conjunt harmoniós, ben travat, que té 
fonaments, pilars, estructura, façana, finestres, teulada, etc. Aquesta ima-
tge serveix per explicar que, com a l’edifici, tots ens sentim integrats en la 
unitat, tenim una funció necessària i diversa, unificats pel fonament que és 
Crist. Expressa a més el gest de “construir”: Déu és el constructor i cadascú 

AMB TU som una  
gran família

Carta a la diòcesi

LA NOSTRA ESGLÉSIA



3Carta a la diòcesi

† Agustí Cortés Soriano
    Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

és “una peça", un element que ha d’ajustar-se a la resta per bastir el lloc 
on habita el seu Esperit... Nosaltres direm avui: quantes més peces millor, 
quant més fortes i segures siguin, més estabilitat i fermesa tindrà l’Església. 
És el que diuen les estadístiques, que miren de mesurar la qualitat de la 
institució: tantes persones han contribuït al sosteniment de l’Església amb 
tanta quantitat de diners.

Però a l’Església també som una família. I allò més propi de la família és 
formar una comunitat viva on, segons la nostra fe, es desenvolupa una co-
munió de vida i d’amor. Els lligams interns i la incorporació a la família fan 
que ella sigui tot el contrari de les distàncies i l’estranyament. Família és 
intimitat, proximitat, vincle, vida compartida, empatia, ajuda, etc. Tot això 
no pot aparèixer en les estadístiques, però és allò més valuós. A més, la 
imatge de la família aplicada a l’Església ens permet de subratllar quelcom 
molt important. A la família cadascú és únic i important, no en sobra ningú, 
encara que hi hagi diferències en capacitats i maneres de ser; tots poden 
aportar allò seu, que serà sempre valorat amb respecte i agraïment. És per 
aquest motiu que el lema d’enguany afegeix una interpel·lació: “amb tu”.

El nostre desig és que l’aportació econòmica a la vida comú de la diòcesi 
respongui a aquest esperit de família. Com a edifici, quant més, millor, com 
a família, quanta més motivació profunda d’una veritable germanor, millor 
encara. Perquè, seguint l’Esperit, no només ens interessa bastir una gran 
Església, sinó una veritable Església de Jesucrist; no només recursos mate-
rials, sinó que aquests recursos esdevinguin vehicles, signe del servei de la 
família comuna, que com a tal, mira de fer-se present en el món.

En nom de tots rebeu el nostre agraïment per la generositat i el bon esperit, 
que anima la vostra col·laboració.

Que Déu us beneeixi.
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Estat d’ingressos i despeses 2018

Per fer un donatiu visita

www.donoamiiglesia.es

LA NOSTRA ESGLÉSIA

INGRESSOS
INGRESSOS ORdINaRIS 3.254.897,14 €

aPORTaCIONS dElS FIdElS  903.105,01 €
Fons Comú Diocesà 766.350,81 €
Subscripcions 93.554,04 €
Col.lectes per institucions de l'Església 43.200,16 €

aSSIGNaCIÓ TRIBUTÀRIa (FONS COmú INTERdIOCESÀ) 1.610.010,59 €
Fons Comú Interdiocesà 1.610.010,59 €

INGRESSOS dE PaTRImONI I alTRES aCTIVITaTS 501.606,60 €
Lloguers immobles 463.757,04 €
Financers 37.849,56 €

alTRES INGRESSOS CORRENTS 240.174,94 €
Ingressos per serveis 112.460,66 €
Ingressos d'Institucions diocesanes 127.714,28 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS 139.764,82 €

INGRESSOS EXTRaORdINaRIS 139.764,82 €
Alienacions de patrimoni 130.000,00 €
Altres ingressos extraordinaris 9.764,82 €

NECESITaT dE FINaNCIaCIÓ 24.112,96 €

▌Total ingressos 3.418.774,92 €
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Per conèixer la tasca de l’Església

www.portantos.es

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

dESPESES
dESPESES ORdINaRIS 3.374.137,88 €

aCCIONS PaSTORalS I aSSISTENCIalS 625.504,85 €
Activitats pastorals 210.528,01 €
Activitats assistencials 371.893,50 €
Ajuda a l’Església universal 10.159,34 €
Altres lliuraments a institucions diocesanes 32.924,00 €

RETRIBUCIÓ dEl ClERGaT 1.285.273,39 €
Salaris de preveres i de religiosos 1.195.018,43 €
Seguretat Social i altres prestacions socials 90.254,96 €

RETRIBUCIÓ dEl PERSONal SEGlaR 536.035,56 €
Salaris 404.289,05 €
Seguretat Social 131.746,51 €

aPORTaCIONS alS CENTRES dE FORmaCIÓ 70.806,88 €
Seminari 64.260,06 €
Altres 6.546,82 €

CONSERVaCIÓ d’EdIFICIS I dESPESES dE FUNCIONamENT 856.517,20 €
Compres per al cult 3.543,01 €
Conservació d’edificis 231.919,42 €
Despeses de funcionament 306.023,58 €
Amortitzacions, impostos, despeses financeres 315.031,19 €

dESPESES EXTRaORdINÀRIES 44.637,04 €

dESPESES EXTRaORdINÀRIES 44.637,04 €
Altres despeses extraordinàries 44.637,04 €

▌Total despeses 3.418.774,92 €
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La tasca de l’Església a 
Sant Feliu de LLobregat

	Activitat celebrativa
«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santi-
ficats, 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

 Baptismes 2.341

2.128  Primeres comunions

 Confirmacions 266

451  Matrimonis
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LA NOSTRA ESGLÉSIA



7Activitat celebrativa / Activitat pastoral / Activitat evangelitzadora

	Activitat pastoral
L'Església de Sant Feliu de Llobregat camina i creix, responent a la crida del Sen-
yor en la vocació específica i necessària de cada un dels seus membres: bisbe, 
preveres, diaques, religiosos i laics. El nostre objectiu diocesà precisament en 
aquest curs és créixer junts «fins a la talla pròpia de la plenitud del Crist» (cf. 
Efesis 4, 13).

dades diòcesi

 Preveres 97

9  Seminaristes

 Catequistes 664

123  Parròquies

 Religioses i religiosos 370

97  Monges y monjos 
de clausura

 Diaques permanents 18

5 Monestirs

	Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’E-
vangeli 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 23

1  Famílies en missió
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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 34

23.217  Alumnes 

 Personal docent 402

	Activitat cultural
«La cultura humana cal que evolucioni de forma que cultivi equitativament tota 
la persona humana i ajudi l’home en els deures, al compliment dels quals són 
tots cridats, i sobretot els fidels cristians, fraternalment units en l’única família 
humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

dades diòcesi

 Béns immobles 
d’Interès Cultural

8

8  Celebracions i festes 
religioses

Projectes de construcció, 
conservació i rehabilitació

2



9 Activitat educativa / Activitat cultural / Activitat caritativa i assistencial

	Activitat assistencial
L'Església de Sant Feliu de Llobregat camina i creix en cadascuna de les parròquies i 
comunitats cristianes, discernint i responent a la crida del Senyor, especialment aco-
llint les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del 
seu propi desenvolupament integral. Una resposta que inclou l'acció social, la sensibi-
lització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia amb fets i paraules per 
aconseguir un món més just i solidari.

dades diòcesi

 Centres socials 88

231.843  Persones ateses

 Persones grans, malalts 
crònics i persones amb 
discapacitat

564

911  Voluntaris de Càritas

 Projectes de cooperació  
al desenvolupament en el 
en el món

3
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	TESTimoniS En L’ESgLéSiA i En EL món

Si hi ha una qüestió que ha anat apa-
reixent al llarg d’aquests quinze anys 
d’història de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat és la consciència de Poble 
de Déu que ha estat cridat a viure i do-
nar testimoni de la fe allà on som. Els 
successius objectius diocesans i el pla 
pastoral d’aquests darrers anys ens hi 
han ajudat. 

Per això tenim viva la consciència que a 
l’Església diocesana ens cal seguir crei-
xent en la vida de batejats, per «estar 
sempre a punt per a donar una respos-
ta a tothom qui ens demani raó de la 
nostra esperança».

La Delegació d’Evangelització i Apos-
tolat Seglar vol ser un instrument que 
ajudi en aquest creixement a la nostra 
Església diocesana, en particular els 
laics. Això ho fa elaborant, proposant i 

coordinant els objectius i plans pasto-
rals de la nostra diòcesi, promovent la 
creació i coordinació de grups on acollir 
la Paraula de Déu i participar de la mis-
sió evangelitzadora de l’Església i faci-
litant els elements de formació neces-
saris que ajudin en aquest creixement. 

Un treball que fa per al conjunt de la 
diòcesi i en àmbits concrets com pot 
ser el de la pastoral obrera. I també en 
mútua col·laboració amb els moviments 
i amb les altres delegacions d’Aposto-
lat Seglar de les diòcesis de Catalunya. 
Aquest curs ho fa promovent un curs de 
formació en l’acompanyament espiritu-
al per a laics i preparant i participant 
en el Congreso de Laicos el febrer de 
2020 que ens permeti aprofundir en la 
reflexió i el compromís en les dimensi-
ons de l’acompanyament, la formació, 
la presència publica i el primer anunci.



11Butlletí 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 al 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)..................................

□ Bisbat de ...........................................................................................................................................

□ Parròquia de (nom) .....................................................................................................................

    Poblaciò 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’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.portantos.es

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.

Ara, el teu donatiu, amb un clic

Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…

Edició
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 

Carrer d’Armenteres, 35 
08980 Sant Feliu de Llobregat  

(Barcelona)
www.bisbatsantfeliu.cat

Disseny
The Corporate Agency

Maquetació
ARTS&PRESS


