La nostra Església
Som allò que tu ens ajudes a ser

#SomosIglesia24Siete

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 Lleida

Som allò que tu ens ajudes a ser.
Amb tu, som una gran família
Com cada any quan arriba el mes de novembre
ens dirigim a tots els membres de la diòcesi per
donar compte de les activitats promogudes i
realitzades per les nostres comunitats i els recursos
econòmics que ha utilitzat la nostra mateixa
Església. I això amb una doble intenció: per
demanar a tots la col·laboració en aquesta gran
tasca comuna i per agrair l'ajuda rebuda.
Hi ha una paraula que es repeteix als lemes
proposats en els últims anys: la família. S'ha
intentat visualitzar i unir el contingut de la família
nuclear, del qual tots gaudim amb els nostres
pares, avis o fills, i l'assenyalat per a l'Església,
per consegüent la diòcesi, com una gran família
on l'amor, el respecte i la llibertat per a créixer i
ser educats, adquireix una importància singular.
Cada any ha tingut un matís diferent, però
l'essencial de la institució s'ha explicat d'una
manera adequada per arribar a tots els sectors de
la societat.
En la jornada d'enguany es desitja accentuar la
humilitat com a base de la fonamentació familiar
de tots els cristians com a fills de Déu i germans
de tots. Humilitat perquè ressalta el treball i la
dedicació de cadascun perquè resulti significatiu
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CARTA A LA DIÒCESI

El bisbe demana un any
més la vostra personal
col·laboració
el conjunt de la comunitat.
S'assenyala la responsabilitat
personal com a contribució al
servei comunitari. Apareix així
en la primera part del lema com
una gran afirmació: Som el que
tu ens ajudes a ser. Ni més ni
menys. Valora el personal i la seva
conseqüència social. Si cadascun
no es compromet amb la família
eclesial i amb tota la societat, si
cadascun no participa de manera
activa en l'ajuda, si cadascun no
surt de si mateix i es lliura als altres,
si cadascun no es responsabilitza
de la sort dels seus germans...
limita l'essència i el treball de tots
els altres membres de la nostra
església.
Quan una institució reconeix que
cada membre, per insignificant
que sembli, té el seu lloc assignat
i és insubstituïble la seva funció,
accentua la dimensió personal i
entronca amb l'amor i la salvació
de Déu per cadascun d'ells. Us
convido a exercitar conscientment
la vostra responsabilitat perquè la
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comunitat pugui expandir la llum
de Crist a tots, que es concreta
en el servei, en la disposició i en
el compartir, amb la finalitat de
continuar lloant i donant gràcies a
Déu per haver-nos donat la filiació i
recordar-nos cada dia la fraternitat.
Som una gran família amb tu.
Repeteix la necessitat de comptar
amb cada membre perquè la
família desplegui tota la seva
enorme potencialitat en l'ajuda i
en el compromís amb tots els éssers
humans en uns moments tan durs de
la pandèmia.
En nom de tota la diòcesi el bisbe
demana un any més la vostra
personal col·laboració; en nom
de tots els que es beneficien dels
recursos comunitaris, agraeix la
vostra generositat. En aquestes
pàgines podeu trobar un resum
anual de les activitats i de les
partides econòmiques corresponents
per al seu desenvolupament. És
un bon termòmetre per a mesurar
el treball i la creativitat de cada
persona i de tota la comunitat.

Compte de resultats de la diò

Ingressos ordinaris
Aportacions voluntàries dels fidels 		
Col·lectes parroquials		
Subscripcions		
Col·lectes per institucions de l'Església		
Altres ingressos de fidels		

663.232,02 €
327.911,21
97.657,01
75.642,01
162.021,79

€
€
€
€

Assignació tributària (Fons Comú Interdiocesá)		 1.761.345,27 €
Fons Comú Interdiocesà		

1.761.345,27 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats		

111.938,29 €

Arrendaments d'immobles		
Ingressos financers		
Activitats econòmiques		

67.207,04 €
39.633,14 €
5.098,11 €

Altres ingressos corrents

557.744,52 €

Ingressos per serveis		
Subvencions públiques corrents		
Ingressos d'institucions diocesanes		

77.916,93 €
148.010,02 €
331.817,57 €

Total ingressos ordinaris

3.094.260,10 €

Ingressos extraordinaris

405.702,48 €

Subvencions de capital		
Altres ingressos extraordinaris		

Necessitat de financiació
TOTAL INGRESSOS

38.333,25 €
367.369,23 €

224.962,08 €
		 3.724.924,66 €
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òcesi de Lleida. Any 2020
Despeses ordinàries
Accions pastorals i assistencials		
Activitats pastorals 		
Activitats assistencials 		
Ajuda a l'Església universal		
Altres lliuraments a institucions diocesanes		

585.430,83 €
59.936,83
144.843,76
71.624,10
309.026,14

€
€
€
€

Retribució del clergat		 1.230.460,60 €
Sous		
Seguretat social i altres prestacions socials		
Altres despeses Socials		

764.218,59 €
138.255,79 €
327.986,22 €

Retribució personal laic		

222.190,27 €

Sous		
Seguretat Sociall		

171.323,01 €
50.867,26 €

Aportacions a centres de formació		

70.319,16 €

Seminari 		
Altres: I.R.E.L. 		

21.501,31 €
48.817,85 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament		 1.201.239,62 €
Compres pel culte 		
Conservació d'edificis 		
Altres despeses de funcionament		
Amortitzacions, impostos i despeses financeres

39.580,05
274.225,73
421.470,98
465.962,86

€
€
€
€

Total despeses ordinàries		 3.309.640,48 €
Despeses extraordinàries		

415.284,18 €

Temples nous		
Altres despeses extraordinàries		

12.000,00 €
403.284,18 €

TOTAL DESPESES		 3.724.924,66 €
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L'Església a Lleida
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».

236

486

220

25

Baptismes

Primeres comunions

Confirmacions

Matrimonis

334

Uncións dels malalts

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

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».

104
126
185
7

Preveres

Parròquies

118

Catequistes

Monestirs

Diaques permanents
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Religioses i religiosos

Missioners

1
31
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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».

37

2

Centres per a mitigar la
pobresa

Centres de rehabilitació
per a drogodependents

Persones ateses: 10.978

Persones ateses: 160

9
Centres per a promoure
el treball
Persones ateses: 4.024

1

1
Centres de menors i joves
i altres per a la tutela de
la infància
Persones ateses 19

1

Centres per a la defensa
de la vida i la família

Centres d’assistència a
emigrants, refugiats…

Persones ateses: 21

Persones ateses: 830
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ACTIVITATS

24.065
persones ateses en

58

centres

6

Cases per a gent gran,
malalts crònics i persones
amb discapacitat
Persones ateses: 4.245

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

83

Béns immobles d’Interès
Cultural
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Actualitat

La diòcesis continua atenta a les
conseqüències de la pandèmia
El fons creat pel Bisbat de
Lleida l’any passat, del que ja
varen informar en la revista del
2020, per pal·liar els efectes
de la Covid–19 ha permès
a nou entitats de la Xarxa
Sociocaritativa de la Diòcesi
atendre a més de 600 famílies
(3.000 persones) de diversos
col·lectius vulnerables.

Les ajudes han anat destinades a tres
grans camps d'actuació: cobrir necessitats
bàsiques, l’assistència a persones
vulnerables i la protecció sanitària per
evitar contagis de Covid-19 tant de
voluntaris, professionals com de persones
ateses.

Es tracta de la quantitat recaptada per la
Diòcesi al fons que es va crear per aquest
motiu al mes d'abril de 2020, i que ha
comptat amb les aportacions del mateix
Bisbat, preveres i persones particulars,
a les quals volem mostrar el nostre
agraïment.

Precisament, aquesta plataforma ha estat
l'encarregada d'establir els criteris per la
distribució de les aportacions arran dels
projectes presentats per les entitats.

El Bisbat de Lleida va entregar 82.271,29
euros a les nou entitats beneficiàries que
formen part de la Xarxa Sociocariativa de
la diòcesi.

Concretament, Maristes-Obres Socials va
rebre 5.037,58 euros; Esclat-Pare Palau
5.741,93 euros i
Salesians-Sant Jordi
8.612,89 euros.
L’Associació de Caritat
Sant Vicenç de Paül va
rebre 4.922,74 euros;
la Fundació Entre Tots
i per al Bé de Tothom
(Llars del Seminari)
6.568,76; Arrels-Sant
Ignasi 24.077,81
euros; Mans Unides
4.203,09 euros;
Càritas diocesana
17.394,20 euros i
la fundació Jericó va
rebre 5.712,29 euros.
El fons Covid-19
del Bisbat de Lleida
continua obert.
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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 Lleida
Calle del Bisbe, 1
25002 Lleida
www.bisbatlleida.org

