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Sense tu no hi ha present.
Amb tu hi ha futur.
Carta del nostre bisbe

Les xifres de l’Església

Amb tu hi ha futur

Ens sentim cridats a col·laborar amb la nostra diòcesi
i amb les nostres parròquies
perquè som part de la gran
família dels fills de Déu.

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.

Pertanys a una comunitat en
la qual es viu i se celebra la
fe en esperança. Amb tu la
teva parròquia i la teva diòcesi progressen.
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Carta a la diòcesi

Què necessitem

F

a uns mesos vàrem tenir l’ocasió de valorar les necessitats econòmiques per a fer possible la visió diocesana. Això va obligar-nos a
pensar quines forces humanes, quina formació i quines iniciatives
farien possible que les 12 parròquies de referència esdevinguessin
més ràpidament comunitats orants, fraternes i evangelitzadores. Vàrem
adonar-nos que teníem 4 grans necessitats:
La formació dels seminaristes majors. Ells seran els preveres del futur. És,
per tant, un repte estratègic donar-los una bona formació humana, espiritual, teològica i pastoral. No ha de faltar una innovadora formació en
evangelització i lideratge per a la conversió pastoral. D’això dependrà que
participin, desenvolupin i enriqueixin la visió diocesana. Com ja sabeu,
l’augment de seminaristes que estem vivint demana destinar al seminari el
doble del que anualment recaptàvem fins ara.
L’augment de treballadors apostòlics. Necessitem contractar més treballadors apostòlics fins a tenir-ne dos en les 10 parròquies de referència
principals i un en les dues més petites. Ara en tenim 15 i hem d’arribar a 22.
Providencialment hem fitxat dos nous treballadors aquest estiu i els hem
pogut destinar a parròquies que encara no disposaven dels treballadors
que necessiten. Les despeses que suposarà aquest ambiciós projecte suposa augmentar un terç les nostres despeses en els sous del treballadors
apostòlics.

Carta a la diòcesi

La tercera gran necessitat és la formació de tots els agents de pastoral
(preveres, diaques, membres de la vida consagrada, treballadors apostòlics
i laics més compromesos). No és suficient tenir agents de pastoral, cal, a
més, que estiguin preparats per a ser motors de canvi. Per això, des de
fa 2 anys promovem un pla formatiu en evangelització i en lideratge per
a preveres i enguany hem començat un pla similar per als laics de llurs
equips. El nostre objectiu és que tots els preveres menors de 65 anys, tots
els seminaristes i tots els treballadors apostòlics i laics més compromesos
de menys de 55 anys puguin rebre aquesta formació. Això, ens demana un
esforç especial els propers 3 anys que comptem que tindrà una gran repercussió durant la propera dècada.
La quarta gran necessitat és l’augment dels col·laboradors parroquials. El
canvi només serà possible si tots i cadascun dels membres de les parròquies aporten el seu granet de sorra. Abans que diners necessitem voluntaris que ens permetin que la major part de necessitats puguin ser dutes
a terme amb amor i esperit de servei pels membres de cada comunitat
cristiana. Tots podem fer aquestes tres coses senzilles que ens fan passar
d’espectadors a col·laboradors: acceptar i valorar positivament els canvis;
col·laborar en un servei necessari per a la comunitat; i contribuint econòmicament perquè allò que no es pot fer amb voluntariat no quedi pendent.
Fa tres anys vàrem crear el subdepartament d’autofinançament per a promoure la recerca de nous recursos econòmics. Els rectors i els treballadors
apostòlics han estat sensibilitzats i formats per a ser protagonistes en la
recerca dels col·laboradors que han de fer possible tots aquests projectes i
molts d’altres. Si cada parròquia de referència, en el termini de 3-5 anys, dupliqués el nombre dels seus col·laboradors i els seus ingressos econòmics
segurament podríem sostenir el seminari, els nous treballadors apostòlics
i la formació de tots els agents de pastoral. Sense tots aquests mitjans ni
podrem impulsar la conversió missionera i pastoral de les 12 parròquies de
referència ni podrem pensar en estendre-la a noves parròquies!

† Xavier Novell i Gomà
B
 isbe de Solsona
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Estat d’ingressos i despeses 2018
Ingressos
Aportacions voluntàries dels fidels

1.048.274,37 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)

1.326.248,88 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats

355.022,35 €

Altres ingressos corrents

542.299,73 €

Ingressos extraordinaris

177.639,86 €

Total ingressos

% Ingressos
15,72%

Altres ingressos
corrents

3.449.485,19 €

5,15%

Ingressos
extraordinaris

38,45%

Assignació
tributària
(Fons Comú
Interdiocesà)

Dades provisionals

10,29%

Ingressos de
patrimoni i altres
activitats

Per fer un donatiu visita
www.donoamiiglesia.es

30,39%

Aportacions
voluntàries dels
fidels

Estat d’ingressos i despeses 2018

Diòcesi de Solsona
Despeses
Accions pastorals i assistencials

783.412,50 €

Retribució del clergat

670.755,03 €

Retribució del personal laic

432.856,01 €
77.136,66 €

Aportacions a centres de formació

1.101.558,63 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament

17.180,16 €

Despeses extraordinàries

366.586,20 €

Capacitat de financiació
Total despeses

% Despeses
0,50%

Despeses
extraordinàries

3.449.485,19 €

12,55%

Retribució
personal laic

22,71%

Accions pastorals
i assistencials

19,45%

Retribució del
clergat

31,93%

Conservació d'edificis
i despeses de
funcionament

10,63%

Capacitat de
financiació

2,23%

Aportacions a centres
de formació

Per fer un donatiu visita
www.portantos.es
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La tasca de l’Església
a Solsona

 Activitat celebrativa

«En una obra tan gran amb la qual Déu és perfectament glorificat i els homes santificats, 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

Dades provisionals

Batejos

354
354

Confirmacions

Primeres comunions

123
66

Matrimonis

Activitat celebrativa / Activitat pastoral / Activitat evangelitzadora

 Activitat pastoral
«L’Església ha d’avançar pel mateix camí pel qual anà personalment Crist, el de la
pobresa, de l’obediència, del servei i de la immolació d’un mateix fins a la mort,
de la qual isqué victoriós per la seva resurrecció».
(Ad gentes, n. 5)
Dades diòcesi
Preveres

63 (residents)
5 (fora)
4

Catequistes

175
174

Religioses i religiosos

Monges y monjos
de clausura

4
24

Hores activitat pastoral

Parròquies

6
23

Diaques permanents

Seminaristes

Monestirs

240.000

 Activitat evangelitzadora
«Com que posseeixen dons diversos, els fidels cristians han de col·laborar en l’Evangeli 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
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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
14

Centres catòlics

5.404

Alumnes

 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

412
169

Parròquies rurals

Activitat educativa / Activitat cultural / Activitat caritativa i assistencial

 Activitat assistencial

«L’Església envolta d’amor tots els afligits de feblesa humana, més encara, reconeix en els pobres i en els sofrents la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i
s’esforça a trobar remei a llur pobresa i en ells intenta de servir Crist».
(Lumen gentium, n. 8)
Dades diòcesi
Centres socials

25

5.419

Voluntaris de Càritas

140
2

Voluntaris Mans Unides

Persones grans,
malalts crònics i persones
amb discapacitat

140

Projectes de cooperació al
desenvolupament en el món
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 Curs de joves “Route to God”
Durant el curs 2018-2019, els joves del
bisbat de Solsona s’han anat trobant
en l’anomenat “Route to God”, unes
trobades mensuals amb diferents
temàtiques que tenen per objectiu fer
acostar els joves al Senyor i aconseguir que, de mica en mica, es vagin integrant en les seves parròquies i facin
comunitat tal i com demana la visió
diocesana.
L’estructura del curs ha estat, en primer lloc, escoltar una xerrada sobre
el tema a tractar, després en petits
grups compartir i comentar la formació rebuda, acabant amb l’eucaristia
i un àpat fratern. També hi ha hagut
temps per jocs i altres activitats més
lúdiques.
Els temes treballats han estat el següents: la importància d’escollir bons
camins en la vida, reflexionant sobre

com evitar els perills; la vocació matrimonial i el nuviatge, amb el testimoni d’una parella jove que feia poc
que s’havien casat; les pràctiques
esotèriques, el seu origen i els perills
que comporten; la vocació, els dons i
carismes que hi ha dins l’Església i les
opcions de vida en les congregacions
i moviments; les ferides de la infància, que causen a les persones, tot i
ser adultes, dolor, por i dificultats; la
importància de l’obertura a rebre un
missatge de Déu, que va dirigit única
i exclusivament a cada persona, i com
desxifrar aquest missatge; el compromís dels joves a la parròquia prenent
consciència de la necessitat de comprometre’s i confiar en el Senyor.
Cal destacar que cada trobada ha
tingut lloc en una parròquia diferent
de la diòcesi, per així també anar coneixent les diferents comunitats.

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

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) .....................................................................................................................
Poblaciò 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).
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Tan fàcil, tan ràpid, tan còmode…
Ara, el teu donatiu, amb un clic
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.
www.donoamiiglesia.es
www.bisbatsolsona.cat/fes-un-donatiu-a-junts-fem-parroquia/

Edita
Diòcesi de Solsona
Bisbat de Solsona
Plaça Palau, 1
25280 Solsona (Lleida)
www.bisbatsolsona.cat

Disseny
The Corporate Agency
Maquetació
ARTS&PRESS

www.portantos.es

