La nostra Església
Som allò que tu ens ajudes a ser

#somesglésia24set

Amb tu, som una gran família
Diumenge 7 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un
dia per a recordar que junts construïm una parròquia viva, compromesa,
apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Però la tasca de l’Església
va més enllà d’un dia i un lloc, com mostren les dades d’aquesta
publicació. Per això et demanem que, en la mesura de les teves
possibilitats, col·laboris amb la teva parròquia oferint el teu temps,
les teves qualitats, el teu donatiu i la teva pregària.

Dia de L’Església Diocesana • Germanor
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Bisbe de Vic i administrador apostólico

Donem de tot cor
La campanya de Germanor, Dia de l’Església
Diocesana, torna a trucar a la porta del nostre
cor, a fi que la nostra resposta sigui ben generosa.
Però, tot i que truca a la porta del nostre cor, la
crida que se’ns fa troba ressò en el nostre cor
mateix. Perquè l’Església no és, de cap manera,
per al creient en Crist, una realitat estranya,
extrínseca a nosaltres mateixos. L’Església
habita en el nostre cor, perquè tots i cadascun
de nosaltres som l’Església, el Cos de Crist, que
peregrina per aquest món.
Entendre i viure el misteri de l’Església és entrar
en el misteri de comunió de Déu mateix. L’Església
és, com ens recorda el concili Vaticà II, tot citant a
sant Cebrià de Cartago, «poble unificat des de la
unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant» (Lumen
gentium, 4). La realitat de comunió en l’Església és
essencial per entendre qui som i quina és la nostra
missió. De la comunió que portem en la nostra
essència neix la comunió entre nosaltres i, com a
expressió d’aquesta, la comunió de béns. Entre els
creients en Crist hi ha una relació profunda que
va més enllà de la carn i la sang; és la comunió
que ens fa compartir els dons que hem rebut del
Senyor per al bé dels germans. Germanor ens
recorda que la comunió de béns ens demana la
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CARTA A LA DIÒCESI

col·laboració econòmica amb la
nostra Església a tots els nivells:
diocesà, parroquial, comunitari.
La comunió de béns no és, doncs,
una qüestió baldera; és necessària,
perquè no podem pas afirmar
que una cosa ens ha arribat al
cor mentre no ens toca la butxaca
–o la targeta, diríem ara–. En
l’Escriptura trobem el relat del
vedell d’or que va fer Aaron per al
poble d’Israel, quan Moisès estava
a la muntanya del Sinaí (Ex 32).
Inexplicablement –perquè sempre
costa molt la generositat!– tothom
es va desprendre de les arracades i
altres joies d’or i les van lliurar per
a la fosa. En aquest cas l’ídol va ser
preferit al Déu viu i etern. Mirem,
també nosaltres, quines realitats no
necessàries són més importants que
el sosteniment de la nostra Església
per a l’acompliment de la glòria
de Déu i la santificació dels homes,
així com les obres d’evangelització
i de caritat. Portar endavant l’obra
evangelitzadora, celebrativa i
caritativa és responsabilitat de
tots nosaltres. Ningú no pot mirar
a un altre costat, és tasca de tots
sense cap exclusió, perquè sense la
col·laboració de tots no és possible.
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La crida a la generositat que fa
sempre l’Església per a totes les
necessitats sempre vol arribar
al cor de tots perquè donin
amb generositat, dins de les
possibilitats de cadascú. I això no
és pas fàcil, perquè és una crida
a la consciència de cadascun de
nosaltres. Certament que, en la
mesura que siguem conscients dels
béns que rebem de la mà generosa
del Senyor, que ens mira sempre
amb amor i té cura de nosaltres
amb misericòrdia, serem generosos
en la nostra donació personal i en
la nostra aportació generosa.
La nostra Església de Solsona té
moltes obres d’evangelització i
caritat en marxa. Hi ha moltes
persones que tenen ganes de donarse en el servei apostòlic de l’anunci
de Crist. Entre tots hem de fer
possible una Església cada dia més
missionera, des de la comunió de
béns, expressió del que som i vivim.

Compte de resultats de la diòc

Ingressos ordinaris

30,24 %

Aportacions directes dels fidels

39,42 %

Assignació tributària
(Fons Comú Interdiocesà)

12,50 %

Ingressos de patrimoni i altres activitats

17,60 %

Altres ingressos corrents

0,24 %

Ingressos extraordinaris

Aportacions directes dels fidels

1.026.724,44 €

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesà)

1.338.192,86 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats
Altres ingressos correntss
Ingressos extraordinaris
TOTAL INGRESSOS

424.456,92 €
597.711,45 €
8.095,23 €
3.395.180,90 €
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cesi de Solsona. Any 2020
Despeses ordinaris

19,43 %

Accions pastorals i assistencials

20,14 %

Retribució del clergat

18,50 %
1,51 %

Retribució del personal seglar

Aportacions als centres de formació

30,46 %

Conservació edificis i despeses
de funcionament

0,56 % Despeses extraordinàries
9,40 % Capacitat de financiació
Accions pastorals i assistencials

659.601,54 €

Retribució del clergat

683.698,16 €

Retribució del personal seglar

628.288,10 €

Aportacions als centres de formació
Conservació edificis i despeses de funcionament
Despeses extraordinàries
Capacitat de financiació
TOTAL DESPESES
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51.243,48 €
1.034.020,08 €
19.121,65 €
319.207,89 €
3.395.180,90 €
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L'Església a Solsona
Activitat celebrativa

«Si alguna cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra
consciència, és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum
i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els
contingui, sense un horitzó de sentit i de vida».

96

179

32

19

Baptismes

Confirmacions

Primeres comunions

Matrimonis

Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l’any 2020.
Font: Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal Espanyola
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ACTIVITATS

Actividad educativa
«L’educació és el millor servei que es pot prestar a la societat, ja que és la
base de tota transformació de progrés humà, tant personal com comunitari».
(Papa Francesc)

34 Personal docent: professor/es de religió

5.769 

Alumnes en escoles cristianes concertades

Activitat pastoral i evangelitzadora
«La parròquia, per tant, és una comunitat convocada per l’Esperit Sant,
per anunciar la Paraula de Déu i fer renéixer nous fills a la font baptismal;
reunida pel seu pastor, celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció
del Senyor, i dona testimoni de la fe en la caritat, vivint en un estat
permanent de missió, perquè a ningú li manqui el missatge salvador, que
dona la vida».

4

74 Preveres
175 Parròquies
131 Catequistes
7 Seminaristes
Diaques permanentes
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Religioses i religiosos

91

Monjes i monjos de clausura

23

4
Missioners 3
Monestirs
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Activitat caritativa i assistencial
«A l’hora present, caracteritzada a vegades per situacions de marginació i
solitud, la comunitat parroquial està cridada a ser signe viu de la proximitat
de Crist, a través d’una xarxa de relacions fraternes, projectades vers les
noves formes de pobresa».

22

20

Programes d' inserció sociolaboral i economia social

Programes d' infància i
família

Persones ateses: 670

Persones ateses: 452

21

Centres per a mitigar
la pobresa
Persones ateses: 3.386

4

Programes d' assessoria
jurídica en temes
d'estrangeria

1

Centre per la promoció
de la dona i víctimes de
la violència
Persones ateses: 7

1

Projecte Raquel
(defensa de la vida)

Persones ateses: 571

3

Programes de salut
(ajuda psicològica)

1

Projectes de cooperació
al desenvolupament

Persones ateses: 24
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ACTIVITATS

6.428
persones ateses en

Per a gent gran, malalts
crònics i persones amb
discapacitat
Persones ateses: 818

76

Voluntaris de Mans
Unides

23

centres

467

Voluntaris de Càritas

21

Centres de càritas
parroquials
Persones ateses: 6.220

Activitat cultural
«Prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme
utilitarista». (Papa Francesc)

143

Béns immobles d’Interès
Cultural
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17

Projectes de construcció
i rehabilitació
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Actualitat

Retornen les relíquies de sant
Eudald, del segle IV, custodiades
al Martyrium de Sorba
El dia 11 de maig de 2021,
coincidint amb la festa de sant
Eudald, es van retornar a la
parròquia de Santa Maria de
Sorba (Montmajor, el Berguedà)
les restes òssies de sant
Eudald, després d’un procés de
conservació dut a terme al Museu
d’Arqueologia de Catalunya.
Aquestes restes, trobades durant les
excavacions dels anys 1977-1979
a l’interior del Martyrium de Sorba,
continuaven al mateix lloc sense protecció
de cap mena. La parròquia de Santa
Maria de Sorba va promoure un procés
de sanejament i conservació de les restes
i alhora la datació radiocarbònica. El
resultat d’aquests estudis han indicat
que els ossos corresponen a un individu

masculí, d’uns cinquanta anys i que va
viure entre el 346 i el 480 dC.
Les restes van ser dipositades a l’interior
d’una nova arqueta dissenyada
expressament, que, finalment, fou
col·locada a l'emplaçament definitiu.
També es va procedir a guardar una
petita relíquia dins el reliquiari de la
parròquia.
Amb els resultats de la prova
radiocarbònica, podem pensar que es
tracta d'una mostra excepcional del que
podria ser el primer testimoni cristià a la
Catalunya interior. A partir d’ara s’obren un
seguit de línies de treball per dotar de valor
aquest interessant conjunt patrimonial.
Sorba, amb discreció i veneració,
continuarà custodiant un petit tresor de la
història de l’Església i del nostre país.
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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 / ID Number

Domicili/Address

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

Província/Region

Població/City

País/Country

Telèfon/Phone

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

Núm./Number

Població/City

Província/Region
NÚMERO DE COMPTE IBAN
codi europeu

banc

sucursal

digit 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

FIRMA DEL SUBSCRIPTOR

Parròquia de (nom)
Població de
Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF
Sí

No

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.DONOAMIIGLESIA.ES

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 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.

A donoamiiglesia.es POTS FER EL TEU DONATIU

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

DISSENY
Proximity
MAQUETACIÓ
Arts&Press

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

