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«Amb tu, som una gran família»
A
mb el lema «Amb tu, som una gran família» ens torna a aplegar un any més, enguany el 12 de novembre, la jornada de
Germanor. Una diada important per a conscienciar tots els membres de la diòcesi de Tortosa
a adonar-nos que per mitjà la nostra Església
Diocesana, de la que formem part, ens arriba
tot el bé que rebem de l’Església: la Paraula, els
sagraments, la formació, la caritat, la comunió...
És una jornada que ens invita a prendre consciència i una bona ocasió perquè cadascú ens
preguntem: què significa per a mi l’Església?
Què representa per a mi la comunitat diocesana a la que pertanyo i per la que m’arriben els
sagraments de Vida i la Paraula que transforma? Què comporta en la meva vida, quin compromís naix en mi per ajudar i sostenir aquesta
Església?
En imatge de sant Ireneu de Lió, a finals del
segle II, l’Església és l’escala per la que arribem
al Cel. En ella és el Crist el qui predica; el qui
celebra els sagraments; el qui ajuda els necessitats; el qui es fa solidari de «La joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contemporanis».
Però aquest Crist, viu i present en l’Església,
i d’una manera molt concreta en l’Església Diocesana, ha volgut necessitar de la nostra col·laboració lliure i generosa per continuar predicant
la misericòrdia del nostre Pare Déu; per continuar donant la Salvació que ens ha aconseguit
en la seva mort en Creu i en la seva Resurrecció; per continuar fent-se viu i present per la for-

ça de l’Esperit Sant que habita en els cors del
qui creuen i els transforma en fills.
Sí, la Jornada de l’Església Diocesana és una
ocasió perquè cadascú s’adoni de la impor tància i necessitat de l’Església, i perquè responent amb cor agraït als dons que rep per mitjà
d’ella, es comprometi a continuar col·laborant
en el servei eclesial perquè es pugue seguir rea-

litzant en la terra la missió encomanada per
Crist als apòstols: «Aneu per tot el món i anuncieu l’Evangeli» (Mc 16,15).
I de tots els compromisos que ja esteu realitzant a favor de la diòcesi, avui destaquem un:
el seu sosteniment econòmic. El servei de la
Paraula, dels Sagraments i de la Caritat requereix mitjans humans i tècnics per arribar a les
generacions actuals amb les formes adequades
i, així, poder complir l’encàrrec rebut. Tot això
suposa un esforç logístic, estructural i econòmic per part de l’Església Diocesana.
Per a recordar i remarcar aquestes necessitats econòmiques que possibiliten la missió
eclesial es convoca a nivell de tot l’Estat aquesta Jornada de Germanor. El sosteniment del clergat; el manteniment dels temples parroquials;
l’adequació d’espais per a catequesi i trobades; la conservació i habilitació de les cases
abadies; la restauració i promoció del patrimoni artístic i litúrgic dels nostres pobles —fins
i tot en els més petits hi ha obres extraordinàries nascudes de la fe i per a la fe—; i la resposta a tantes necessitats, gràcies a la generositat de tants creients i també d’altres que, veient
la tasca de l’Església, no dubten en fer les seves aportacions.
Gràcies a tots per la vostra generositat! Que
la benedicció del nostre Déu sostingui i ajudi les
vostres vides per al bé i el servei de la nostra
societat.
† Enrique Benavent Vidal
Bisbe de Tortosa

Germanor, una nova ocasió de fer Església
a Jornada de Germanor que celebrem cada any en arribar el
mes de novembre, aquest any
és el diumenge dia 12, és una nova
ocasió per fer, entre tots, Església.
L’Església és un projecte de Déu
que ha posat a les nostres mans.
Ell ens ha cridat a participar en ella
com a fills i ens invita a ser membres actius d’aquest nou poble de
Déu que per la força de l’Esperit es
va edificant cada dia.
Però avui és la mateixa Església
diocesana, a la que pertanyem tots
els qui vivim en aquesta demarca-
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ció —la diòcesi—, la qui ens invita
a recordar que som membres d’una família: l’Església. I que com a
membres vius hem de participar
en la seva edificació. Perquè com
a persones lliures i responsables
estem cridats a viure un compromís
actiu, de la manera que puguem,
en la construcció d’aquesta Església a la que pertanyem.
Hem d’agrair, i molt!, la generositat, l’esforç i el treball, així com
els generosos donatius que fan
possible que els nostres temples,
cases i salons parroquials puguin

estar oberts per rebre i acollir amb
dignitat els qui s’apropen a celebrar
els sagraments, a pregar amb la
Paraula, a participar en catequesis,
grups de formació o equips de treball... o els qui venen a demanar
una ajuda caritativa.
Al mateix temps, avui ens toca
recordar la necessitat que l’Església diocesana té de totes aquestes
ajudes per poder continuar realitzant la seva tasca evangelitzadora, celebrativa i caritativa. Sense la
nostra ajuda humana, solidària i
econòmica la diòcesi no pot conti-

nuar realitzant la missió que li va ser
confiada.
Per poder fer arribar les ajudes
hi han molts canals. En destacaria
dos: la web www.donoamiiglesia.es
on trobareu la possibilitat d’ajudar
la vostra parròquia o la vostra diòcesi; i el butlletí de subscripció que
trobareu en la revista Nuestra Iglesia.
No ho deixem passar. Continuem
generosament la nostra col·laboració necessària per a l’Església diocesana.
Víctor-Manuel Cardona
Ecònom diocesà
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RESULTATS DE L’ANY 2016.
ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL BISBAT
INGRESSOS ............................................................................

INGRESSOS

euros

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ..........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...
3. Aportacions per assignació tributària i subvencions
per accions concretes ........................................................
4. Altres ingressos extraordinaris ...........................................

1.806.844,87
55.316,53

Total INGRESSOS ...................................................................

2.658.466,22

DESPESES ..............................................................................

euros

Ingressos
extraordinaris

578,569,01
217.735,81

Aportacions
dels fidels

Rendiment
del patrimoni

Assignació tributària

1. Personal (retribució dels preveres, personal seglar
i Seguretat Social) .............................................................
2. Despeses de funcionament (culte, conservació d’edificis...) ..
3. Activitats pastorals i aportacions solidàries (aportacions a
entitats d’Església i aportacions solidàries per accions socials)
4. Despeses extraordinàries (obres extraordinàries, adquisició
de béns i amort. remodelació Seminari) .............................

DESPESES
Despeses
extraordinàries

1.025.241,45
367.991,56

Personal

953.103,08
Pastoral

171.121,88

Total DESPESES ....................................................................

2.517.457,97

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

141.008,25

Funcionament

RESULTATS DE L’ANY 2016.
PARRÒQUIES I CABILDO CATEDRAL

INGRESSOS

INGRESSOS ............................................................................

euros

1. Aportacions dels fidels (col·lectes, donatius, subscripcions
i serveis) ..........................................................................
2. Rendiment del patrimoni (lloguers, interessos, museus…) ...
3. Altres ingressos extraordinaris ...........................................

1.755.392,56
115.361,02
937.756,67

Total INGRESSOS ...................................................................

2.828.510,25

DESPESES ..............................................................................

euros

1.
2.
3.
4.

Personal ...........................................................................
Despeses de funcionament ................................................
Activitats pastorals i aportacions solidàries ........................
Aportacions solidàries per a la Diòcesi (Fons de compensació,
fons cases rectorals, aranzels, Germanor, Seminari) ...........
5. Despeses extraordinàries ...................................................

24.464,67
595.183,73
622.647,63

Total DESPESES ....................................................................

2.814.423,71

DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L’EXERCICI ......................................

+14.086,54

Ingressos
extraordinaris

Aportacions
dels fidels

Rendiment
del patrimoni

DESPESES
Despeses
extraordinàries

Personal

Funcionament

608.265,54
963.862,14
Aportacions
diòcesi

Pastoral

Aportació del fons comú diocesà a les parròquies, 2016
ARXIPRESTATS

FONS COMÚ

SEG. SOCIAL

KM

ANNEXOS

TOTAL

Ribera d’Ebre-Priorat
Terra Alta
Els Ports-Maestrat
Baix Ebre
Delta-Litoral
Montsià-Tinença
Baix Maestrat
TOTAL

94.020,76
33.077,52
58.414,78
64.368,04
58.168,78
77.203,22
59.342,78
444.595,88

17.244,07
8.900,16
15.575,28
13.906,50
13.350,24
15.575,28
13.350,24
97.901,77

15.340,16
8.951,26
18.574,03
7.707,12
3.876,25
8.407,44
2.100,60
64.956,86

13.503,96
5.808,00
10.257,76
6.240,00
4.740,00
6.078,16
1.425,00
48.052,88

140.108,95
56.736,94
102.821,85
92.221,66
80.135,27
107.264,10
76.218,62
655.507,39
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Aportacions dels set arxiprestats, parròquia a parròquia, 2016
Ribera d’Ebre-Priorat
Ascó
Benissanet
Bisbal de Falset, La
Cabacés
Capçanes
Colldejou
Darmós
Figuera, La
Flix
Garcia
Ginestar
Guiamets, Els
Lloar, El
Margalef
Marçà
Masroig, El
Miravet
Molar, El
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Palma d’Ebre, La
Rasquera
Riba-Roja d’Ebre
Serra d’Almos, La
Tivissa
Torre de l’Espanyol, La
Vilella Baixa, La
Vinebre

46.103,57
1.780,03
1.600,03
1.029,36
926,00
1.779,94
880,45
559,80
249,59
5.308,13
1.775,75
1.088,01
1.234,37
400,02
1.172,25
1.708,43
1.125,06
1.268,73
845,26
5.650,66
3.937,88
1.339,79
856,09
2.960,68
779,84
2.437,08
1.012,19
1.091,23
1.306,92

Terra Alta
Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera d’Ebre
Fatarella, La
Gandesa
Horta de Sant Joan
Pinell de Brai
Pobla de Massaluca, La
Prat de Compte
Vilalba dels Arcs

29.967,14
716,98
4.856,72
1.362,42
706,60
2.913,21
3.151,11
7.173,53
2.972,91
2.841,11
1.033,68
322,88
1.915,99

Els Ports-Maestrat
Canet lo Roig
Castellfort
Catí
Cervera del Maestre
Cinctorres
Xert
Xiva de Morella
Forcall
Herbés
Jana, La
Mata, La
Morella
Olocau del Rei
Ortells
Palanques
Portell de Morella
Salsadella, La
Sant Jordi
Sant Mateu
Sant Rafael del Río
Tírig
Todolella
Traiguera
Villores
Sorita

33.619,65
1.039,09
2.199,50
2.467,05
1.168,72
1.333,24
2.540,56
346,11
1.519,89
431,57
2.008,99
649,30
6.372,09
213,23
423,80
181,67
367,25
1.204,78
642,61
2.846,12
569,12
1.378,72
291,48
2.544,60
427,09
453,07

Baix Ebre
Aldover
Alfara de Carles
Raval de Cristo
Benifallet
Bítem
Campredó
Xerta
Jesús
Paüls
Reguers, Els
Roquetes
Tivenys
Tortosa - Sant Crist
Tortosa - M. D. Dels Àngels
Tortosa - M. D. Dolors
Tortosa - M. D. Roser
Tortosa - Sant Blai
Tortosa - Sant Jaume
Vinallop

54.515,00
1.316,87
634,02
1.198,72
925,58
1.327,12
1.337,25
2.486,51
3.293,94
953,24
724,16
5.945,16
1.610,25
4.038,16
2.368,01
9.007,63
8.855,22
6.373,27
1.768,70
351,19

TOTAL

Delta-Litoral
Aldea L’
Aldea L’ - Ermita
Ametlla de Mar, L’
Ampolla, L’
Camarles - St. Jaume
Camarles - St. Joan
Deltebre Sant Miquel
Hospitalet de l’Infant
Deltebre L’Assumpció
Masriudoms
Montells, Els
Perelló, El
Pratdip
Sant Jaume d’Enveja
Vandellós

37.817,40
2.797,50
0,00
4.702,69
3.177,09
2.094,31
839,17
4.753,18
6.124,76
2.706,87
406,69
814,39
3.177,10
2.354,60
2.411,56
1.457,49

Montsià-Tinença
Amposta - Assumpció
Amposta - Sagrat Cor
Amposta - Sant Josep
Sénia, La
Freginals
Galera, La
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Rosell
Sant Carles - Trinitat
Sant Carles - Sant Josep
Sant Joan del Pas
Santa Bàrbara
Ulldecona
Valentins, Els
Vallibona
Poble Nou del Delta

56.287,94
6.779,88
5.407,81
3.508,67
4.887,48
1.046,43
1.347,29
1.044,79
1.105,95
1.829,70
1.948,24
9.346,91
4.389,75
332,93
4.239,94
6.564,06
363,23
440,67
1.704,21

Baix Maestrat
93.004,38
Alcalà de Xivert
13.275,15
Alcanar
5.089,78
Benicarló - Sant Bartomeu 14.693,65
Benicarló - Sta. Maria del Mar 7.553,55
Benicarló - Sant Pere
6.464,79
Càlig - Sant Llorenç
3.398,94
Càlig - Santuari
0,00
Cases d’Alcanar, Les
1.645,33
Peñíscola
8.406,87
Santa Magdalena de Polpis
1.463,17
Vinaròs - L’Assumpció
23.199,16
Vinaròs - Santa Maria
7.813,99
351.315,08

Distribució de les diverses aportacions per arxiprestats, 2016
ARXIPRESTATS
Ribera d’Ebre - Priorat
Terra Alta
Els Ports - Maestrat
Baix Ebre
Delta - Litoral
Montsià - Tinença
Baix Maestrat
TOTAL

Q. SEMI.

C. GERMANOR

F. COMP.

C. RECT.

ARANZELS

TOTAL

7.877,74
3.806,83
4.856,18
12.046,82
10.269,72
14.143,54
17.950,74
70.951,57

6.273,28
3.283,24
3.391,33
5.147,39
1.666,68
3.209,97
5.157,35
28.129,24

23.919,85
17.222,26
18.933,05
27.708,87
18.680,70
28.545,84
52.624,16
187.634,73

5.979,96
4.305,57
4.733,26
6.927,22
4.670,17
7.136,46
13.156,04
46.908,68

2.052,73
1.349,23
1.705,83
2.684,70
2.530,15
3.252,11
4.116,09
17.690,84

46.103,56
29.967,13
33.619,65
54.515,00
37.817,42
56.287,92
93.004,38
351.315,06
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Càritas diocesana
a Campanya de Germa nor és una crida a les consciències dels creients dientCàritas nos que l’Església és cosa nosDiocesana de
tra, que tots som Església.
Tortosa
Des de Càritas intentem i volem, amb l’esforç, el treball i tot l’amor de que són
capaços els 865 voluntaris, construir la Comunitat Eclesial amb la vivència testimonial dels
valors cristians; és una tasca de tots els fidels,
mostrar l’Església com el que és. L’Església és
mare. I com a mare es dol dels seus fill més febles i necessitats i dels que mai s’oblida. Com ho
fa? amb tres eixos transversals: l’acollida, l’escolta i l’acompanyament. On? en l’administració
dels sagraments, en la catequesi i en el compromís caritatiu.
L’any 2016, l’Església diocesana per mitjà de
Càritas ha mostrat el seu testimoni de misericòrdia amb l’acompanyament a més de 10.700 persones de 3.600 famílies en les 34 Càritas del
nostre Bisbat de Tortosa, amb els 22 projectes
que duem a terme i amb un cost econòmic de
2.383.812 €.
Mostrem-nos agraïts pel que tenim com Església diocesana i que és molt: un bon servei li-
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Delegació diocesana de Missions
urant l’any 2016, la Delegació diocesana de Missions, gràcies a la generositat dels donatius que se’ns van
donar, vam poder oferir 66.129,42 € per la
Missió universal mitjançant les Obres Missionals Pontifícies. Per altra banda, la delegació de Tortosa també vam recolzar als nostres missioners diocesans a Perú, República
Dominicana i Hondures, sense oblidar els religiosos que estan escampats arreu del món.
En total van ser 52.342,42 € els recollits
i enviats directament a ells per cooperar en
les seues tasques. Per a Ayacucho, on estava
Mn. Javier Obón, 33.825,75 €, República Dominicana, on estaven Roger Marco i Maria Palau 7.570,00 € i a Hondures 7.570,00 €.

D

Delegació diocesana
de Missions

túrgic, una acurada dedicació dels i de les catequistes, una gran tasca testimonial dels diferents moviments eclesials i una generosa i solidària presència dels diferents voluntariats. Que
la generositat de tots augmenti aquesta presèn-

cia engrescadora d’una Església diocesana viva
i coherent amb els valors de l’Evangeli.
Agustín Castell Maura
Director de Càritas diocesana

Ja són prop de 15.000 els menús gratuïts entregats
per la Residència Diocesana d’Ancians «Sant Miquel
Arcàngel» a persones necessitades
roperament es compliran els cinc anys de
funcionament del programa «Compar tint
Taula» que ofereix la Residència Diocesana d’Ancians «Sant Miquel Arcàngel» de Tortosa.
La residència és una obra del Bisbat de Tortosa, gestionada per una fundació erigida ara fa
trenta-dos anys, amb l’objectiu de l’exercici de la
caritat amb els ancians, i l’atenció espiritual i material dels mateixos.
El programa esmentat contempla atendre persones sense recursos, gairebé en la seva totalitat majors de 65 anys i en risc d’exclusió social;
i se’ls ofereixen menús gratuïts, fent-se càrrec del
cost dels mateixos la pròpia residència.
Residència Diocesana d’Ancians
«Sant Miquel Arcàngel»

La col·lecta del Dia
de Germanor
Els donatius, al nostre bisbat de Tor tosa,
van ascendir l’any 2016
a un total de 34.781,47
euros.
Aquest import correspon a la col·lecta de Germanor (28.129,24
euros) i a les quotes dels subscriptors
(5.652,23 euros).

191.050 quilòmetres
per atendre
les parròquies sense
capellà resident
El nombre d’habitants de la diòcesi és de 286.163, en el marc d’un territori que ar riba a 6.450 quilòmetres
quadrats.
Els quilòmetres que van fer-se l’any
passat per atendre a les parròquies
que no tenen sacerdot resident, van arribar als 191.050.

78 sacerdots en actiu i 141 parròquies
A la Diòcesi de Tortosa hi ha 101 sacerdots, 78 dels quals
estan en actiu i 23 són emèrits. A més a més, comptem
amb 5 diaques permanents.
Al territori del bisbat de la demarcació de Tarragona hi ha
66 sacerdots, i corresponents a la demarcació de Castelló n’hi ha 24 sacerdots, més 11 residents fora de la diòcesi.
El nombre de parròquies amb la Catedral de Tor tosa inclosa com a capdavantera, és de 142. A la demarcació de Tarragona n’hi ha 95, 52 de les quals estan servides des d’una altra parròquia i, a la part de Castelló n’hi ha 47, de les
que 26 estan ser vides des d’una altra parròquia.

Director: Mn. Víctor Cardona - Edició: MCS, c/ Cruera 5-7, 43500 Tortosa; tel. 977 440 700; fax 977 440 378
A/e: mcs@bisbattortosa.org - Web: www.bisbattortosa.org; Dip. legal B. 52210-2000 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

P

