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LA NOSTRA ESGLÉSIA

† Xavier Novell i Gomà
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UNA ESGLÉSIA
QUE
CANVIA
Carta a la diòcesi
Tenim al damunt uns grans canvis. Alguns els estem visionant des de fa
temps i mirem de preparar-nos-hi. D’altres els temen i s’hi resisteixen. D’altres fan com si no passés res i tot hagués de continuar igual, mentre tot
s’enfonsa. Tres fenòmens de dimensions molt diferents ens mostren que hem
de canviar.
La secularització ha fet tant forat que les parròquies ja no reben més peticions que quatre sagraments i molts enterraments. Els qui no vulguin canviar ja veuen que aviat se’ls acabarà la feina i es dedicaran pràcticament a
enterrar difunts. És un fet depriment, però també és qüestió de temps i de les
apostes en infraestructures que facin les funeràries que operen en el nostre
territori.
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Les parròquies que, en canvi, apostin per l’evangelització, són conscients que
cal renunciar a accions i estructures que ja no sumen ni persones, ni recursos
econòmics a favor d’aquesta prioritat. No té sentit mantenir grups i institucions que consumeixen gent i diners en accions que no evangelitzen.
La manca de sacerdots ja està deixant parròquies de fins a dos mil habitants
sense capellà resident. Les parròquies més petites que encara en gaudeixen
saben que és qüestió de temps. L’aparició dels diaques i dels treballadors
apostòlics ha atenuat la desaparició de rectors, però no ens confonguem, no
podem mantenir algú sigui ordenat o no al davant de cada parròquia: cal un
canvi de plantejament. Fins ara hem mirat de repartir les persones i els diners entre totes les parròquies per a mantenir-ho tot. Ara hem de concentrar
el màxim de recursos possibles en aquelles parròquies on sigui possible que
neixin comunitats cristianes vives i missioneres. Això, suposarà sacrificis, suposarà un discerniment sobre les parròquies que tenen possibilitats de reaccionar i créixer amb les forces de les quals disposem i suposarà acceptar la fi
temporal de moltes parròquies, potser de la pròpia, per evitar la desaparició
de la vida cristiana a la diòcesi.
Sembla que cada vegada serà més escassa la col·laboració econòmica de les
administracions públiques a favor de l’Església. Primer perquè no és clar que
permetin, en el futur, que part dels impostos puguin destinar-se lliurement a
favor de l’Església. Segon perquè poden excloure l’Església del gran nombre
d’institucions públiques i privades que gaudeixen d’exempcions fiscals. Tercer
perquè no està clar que continuïn col·laborant en el manteniment del nostre
patrimoni i de les nostres accions caritativo-socials que duem a terme. Això,
demanarà una adaptació de les nostres iniciatives a les possibilitats econòmiques per a les quals apostin les comunitats i, per tant, els fidels.
A nivell diocesà, volem començar els canvis que ens calen. Reduirem estructures diocesanes i reformularem prioritats econòmiques per a concentrar els
recursos i els esforços en aquelles parròquies que volen canviar. Ajudarem
aquestes parròquies a caminar cap a un model de finançament que els faci
desenvolupar els projectes parroquials que, com a comunitat, es plantegin.
Fa uns anys vàrem fer una aposta per a impulsar la sensibilització de tots els
fidels en el manteniment de la nostra Església. Aquest curs comença la formació per a entrar en un nou model econòmic que no es basa principalment
en passar la plateta a missa i mirar que els enterraments i els sagraments
ocasionals comportin una almoina especial. Cal aconseguir que els fidels habituals coneguin el treball de la parròquia i apostin per col·laborar-hi.
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EStat d ’Ing ress o
INGRESsOS: 3.217.769,73 €
28,98%
40,87%

9,38%
0,88%
19,89%

Aportacions voluntàries dels fidels

Assignació Tributària

Altres ingressos corrents

Ingressos de patrimoni i altres activitats

Ingressos extraordinaris
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despeseS: 3.217.769,73 €
23,01%

14,19%

20,27%
1,15%

26,66%

10,38%
4,34%

Accions pastorals i assistencials

Retribució del clergat

Conservació d’edificis i despeses de funcionament

Retribució personal laic

Despeses extraordinàries

Aportacions a centres de formació

Capacitat de financiació
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Memoria d’activitats
de l’església en solsona
Dades nacionals*

Dades diòcesi*

Sacerdots

18.576

72 residents
+ 8 fora
+ 8 missions

Religiosos

55.367

7

Parròquies

22.999

174

Monestirs

827

24

47 millones

240.000

Hores d’activitat
pastoral

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015

** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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“Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat.
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món” (Mateu 28, 19-20).
Déu mateix ens acompanya en tots els moments i situacions de la nostra vida, des
del baptisme, com a membres de la família dels fills de Déu, en la celebració de
l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb la unció
dels malalts. Tot és presència i gràcia.

Dades nacionals*

Dades diòcesi*

Batejos

231.254

423

Comunions

240.094

387

Confirmacions

115.764

107

Matrimonis

51.810

76

Unció dels malalts

25.354

2.200

Catequistes

101.751

198

2.593

14

Centros educatius
catòlics
* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015

** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL /
ACTIVITAT EDUCATIVA /
ACTIVITAT CULTURAL
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“El qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no
estima el seu germà. El missatge que heu sentit des del principi és
aquest: que ens estimem els uns als altres” (1 Joan 3, 10-11).
La caritat, la solidaritat concreta amb el necessitat és una conseqüència ineludible de la fe. Buscant el regne de Déu i la seva justícia contribuïm a fer, personalment i com a comunitat cristiana, un món millor.
Dades nacionals*

Dades diòcesi**

Centres socials
y assistencials

8.966

28

Persones ateses

4.791.593

5.231

• Persones grans,
malalts crònics i persones amb alguna
discapacitat

81.925

714

• Drogodependents

22.500

16

Voluntaris de Càritas

83.712

592

Persones en exclusió
social ateses

1.974.358

5.231

5.052

140

938

2

Béns d’Interès Cultural

3.168

412

Parròquies rurals

11.396

169

Voluntaris de Mans
Unides
Projectes de cooperació al
desenvolupament

* Dades nacionals recollides de la Memòria d’Activitats 2015

** Dades de la diòcesi corresponents a 2016
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Jornades de Formació en Lideratge i
Experiències Pràctiques
Els dies 17 i 18 de juliol van tenir lloc, les III Jornades de Formació organitzades per
la Delegació d’Evangelització i Apostolat Seglar, segons el tema de Lideratge i Experiències Practiques per a la conversió pastoral de les parròquies.

El Sr. Bisbe va presidir les Jornades, en
les quals hi varen participar més de seixanta persones de diferents parròquies
de la diòcesi, acompanyades pels seus
respectius rectors, i dues parròquies de
la diòcesi de València.
El primer dia el ponent José Ramón Parrondo, de la diòcesi d’Alcalà, va compartir l’experiència de la seva parròquia en
aquest procés de conversió. I el segon dia
el ponent Tote Barrera, responsable d’Alpha Espanya, va explicar els fonaments
teològics i espirituals del lideratge.
Durant les jornades va haver-hi cada
dia pregària de lloança i celebració de
l’eucaristia i l’últim dia una bona estona
d’adoració al Santíssim.

La nostra Església diocesana es troba en ple
procés de conversió pastoral. El treball en evangelització que s’ha dut a
terme al llarg dels darrers 8 anys ha portat a
adonar-nos que l’evangelització de la societat i el renaixement de
les nostres empobrides
comunitats parroquials
no serà possible sense un canvi de les seves
estructures, sense una
nova cultura eclesial que
fomenti l’acollida, el discipulat, el sentir-se part d’un grup de germans que
celebren junts, que comparteixen, que
surten a l’encontre dels mes allunyats
per a l’anunci de l’evangeli. Unes comunitats on els més pobres i deshabitats de la societat hi troben el seu lloc
com a germans.
La conversió pastoral és ja una urgència en les nostres terres, per aquest
motiu fa ja tres anys es va iniciar un
procés de descoberta, formació i discerniment, que ha desembocat en un
projecte, les noves comunitats parroquials. Aquestes jornades de formació
han estat pensades per ajudar a les
parròquies que estan duent a terme
aquest treball.
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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)...........................

(Marqui amb 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 la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dóna
el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat /
Bisbat o de la parròquia escollida. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Butlletí de
subscripció adaptat a la normativa de càrrecs SEPA (zona única de pagaments).

La teva ajuda amb un clic
Ara col.laborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil
I pots escollir on vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia,
a la teva diòcesi o a la Conferència Episcopal
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