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UNA ESGLÉSIA
QUE ÉS FAMÍLIA
Tots tenim una missió per
complir, uns dons per posar
al servei de la construcció
de l’Església i del regne de
Déu.

UNA ESGLÉSIA QUE
ÉS TRANSPARENT

UNA ESGLÉSIA QUE
COMPARTEIX I AJUDA

Oferim el compte de resultats
2017 amb els ingressos i les
despeses. La generositat de
tots continua fent possible la
tasca de l’Església.

Milers de persones troben en
l’Església un missatge de fe
i d’esperança que dóna sentit a tota la seva vida cercant
una societat millor.
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AMB TU, SOM UNA GRAN

† Francisco Simón
Conesa Ferrer
Bisbe de Menorca

FAMÍLIA
Carta a la diòcesi

Q

uan la fe en Crist estava en els seus inicis, entre els cristians hi
havia un gran sentit de fraternitat. Tots eren conscients que
l’aigua del baptisme i la llum de la fe els havien convertit en
fills de Déu Pare. Per això, -amb gran estranyesa del món romàs’anomenaven entre ells «germans» i es tractaven com a tals. Sant Lluc
ens diu que «tenien un sol cor i una sola ànima» i que «tot ho tenien
en comú» (Ac 4, 32). Sant Pau, escrivint al petit grup de cristians que
vivia a la populosa ciutat d’Efes, els deia: «sou membres de la família de
Déu» (Ef 2, 19).
L’expansió del cristianisme va fer que es perdés en part aquest sentit de
família. En créixer la comunitat cristiana i estendre’s en llocs i cultures
estranyes, va resultar més difícil sentir-se part d’una família i, sobretot,
mantenir relacions de fraternitat amb tots.
En els nostres dies seria desitjable recuperar aquest sentit de família
que van viure els primers cristians. Per això, primer hem de convèncernos que no podem seguir Jesús si no vivim la fe en comunitat. Hi ha
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encara massa persones que es diuen cristianes però pretenen viure la
seva fe d’esquena a l’Església. En segon lloc, les nostres parròquies, les
comunitats de vida consagrada i els moviments apostòlics han de fer
créixer aquest sentit comunitari. Ser cristià no és una cosa que no afecti
la nostra vida, com ser soci d’un club
de futbol o d’una entitat cultural. La
fe cristiana ens transforma per complet i ens converteix en germans els
uns dels altres, membres d’una família. És important sentir la calor de la
fraternitat i posar els mitjans perquè
puguem viure-la amb més intensitat.

Alhora, totes les
parròquies i comunitats
cristianes de Menorca
formam una família
gran, que és la nostra
Església diocesana i en
el seu si vivim la nostra
fe.

Alhora, totes les parròquies i comunitats cristianes de Menorca
formam una família gran, que és la
nostra Església diocesana i en el seu
si vivim la nostra fe. Seria bo que
sentíssim com a «germans» de veritat a cadascuna de les persones de
les dinou parròquies de la diòcesi,
als religiosos i religioses, als membres dels moviments i confraries, als
sacerdots i diaques, als seminaristes
i, per descomptat, als nostres missioners i missioneres. En aquest curs
que estem començant la nostra Església diocesana s’ha proposat, precisament, créixer en la vivència de la comunió i la corresponsabilitat.
Cada any, per aquesta data, se’ns recorda que tots els cristians de Menorca «som una gran família» i que, per això, tots hem de col·laborar
perquè aquesta Església es renovi, tingui vida i disposi dels mitjans necessaris per dur a terme la missió d’anunciar l’Evangeli en tots els racons de la nostra illa. El nostre desig és sortir a les places i camins per
anunciar l’amor de Déu i convidar a tots a participar en el banquet que
Ell ha preparat per als homes.
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INGRESSOS I DESPESES 2017
DIÒCESI DE MENORCA

INGRESSOS ORDINARIS
APORTACIONS DELS FIDELS
Col·lectes
Suscripcions
Col·lectes per a institucions de l’Església
Altres ingressos de fidels

1.142.384,58 €
351.914,65 €
72.744,68 €
161.965,18 €
555.760,07 €

FONS COMÚ INTERDIOCESÀ
FCI

865.524,87 €
865.524,87 €

INGRESSOS DE PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS
Lloguers Inmobles
Financers

159.748,16 €
128.360,41 €
31.387,75 €

ALTRES INGRESSOS CORRENTS
Ingressos per serveis
Subvencions públiques corrents
Ingressos institucions diocesanes

624.895,48 €
255.667,66 €
17.896,38 €
351.331,44 €

TOTAL

2.792.553,09 €

INGRESSOS EXTRAORDINARIS
INGRESSOS EXTRAORDINARIS
Altres ingressos extraordinaris

TOTAL INGRESSOS

19.913,57 €
19.913,57 €

2.812.466,66 €
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INGRESSOS I DESPESES 2017
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DESPESES ORDINARIES
ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS
Activitats pastorals
Activitats assistencials
Ajuda a l’Eglésia universal
Altres entregues a institucions diocesanes

595.271,16 €
255.327,46 €
210.188,86 €
57.783,22 €
71.971,62 €

RETRIBUCIONS DEL CLERO
Sous preveres i religiosos
Seguretat Social i altres prestacions socials

164.506,59 €
109.661,15 €
54.845,44 €

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL SEGLARS
Sous
Seguretat Social

370.562,07 €
276.670,75 €
93.891,32 €

APORTACIONS CENTRES DE FORMACIÓ
Seminari
Co.legis

36.072,51 €
33.871,51 €
2.201,00 €

CONSERVACIÓ EDIFICIS I DESPES FUNCIONAMENT
Reparació i conservació
Despeses funcionament
Amortització préstecs

1.171.804,44 €
569.237,44 €
396.799,91 €
205.767,09 €

TOTAL

2.338.216,77 €

DESPESES EXTRAORDINÀRIES
DESPESES ETRAORDINÀRIES
Programes de rehabilitació
Capacitat de finançament

TOTAL DESPESES

261.629,12 €
261.629,12 €
212.620,77 €

2.812.466,66 €
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ACTIVITAT PASTORAL /
ACTIVITAT CELEBRATIVA
I EVANGELITZADORA
«La vida de Crist es comunica als creients, els quals estan units a Crist pacient
i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, ens configurem a Crist.
(…) Participant realment del Cos del Senyor en la fracció del pa eucarístic,
som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El pa és un de sol, i per
això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem
d’aquest únic pa” (1 Co 10, 17). Així tots nosaltres ens convertim en membres
d’aquest Cos (cf. 1 Co 12, 27) “i som membres els uns dels altres” (Rm 12, 5)».
(Lumen gentium, n. 7).

Capellans

29

Diaques

3

Vida consagrada

45

Missioners

11

Catequistes

240

Parròquies

19

Santuaris

3

Cases de colonies

6

Monestirs

3
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Baptismes

284

Comunions

300

Confirmacions

178

Matrimonis

78

Unció malalts

405
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ACTIVITAT CARITATIVA I ASSISTENCIAL/
ACTIVITAT EDUCATIVA/
ACTIVITAT CULTURAL
«Una caritat que, en una societat globalitzada, ha de buscar el bé comú de tota
la família humana, és a dir, de tots els homes i de tots els pobles i nacions. No
es tracta tan sols ni principalment de suplir les deficiències de la justícia, encara
que a vegades és necessari fer-ho. Ni molt menys es tracta d’encobrir amb una
suposada caritat les injustícies d’un ordre establert i assentat en profundes
arrels de dominació o explotació. Es tracta més aviat d’un compromís actiu i
operant, fruit de l’amor cristià als altres homes, considerats com a germans, a
favor d’un món just i més fratern, amb especial atenció a les necessitats dels
més pobres».
(Església, servidora dels pobres, n. 30).

Centres

Persones
ateses

Guarderies infantils

1

Centres per a promoure el treball

2

884

Centres per a la infància

2

196

Centres assistència reclusos

1

17

Centres per a mitigar la pobresa

5

1.194

Càrites parroquials

19

200
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INSERCIÓ LABORAL A TRAVÉS DE LA
REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE

M

estral celebra el seu 25 aniversari com a projecte impulsor d’economia social i
solidària. Càritas Diocesana
de Menorca abandera un projecte basat en
un model d’economia sostenible, l’èxit
del mateix es materialitza en els números:
gairebé tres mil persones en risc d’exclusió acompanyades en tallers, formacions i
cursos, al voltant de divuit mil sis-centes
tones de voluminosos, roba i residus elèctrics i electrònics recollits, dels quals el
83% han trobat una segona vida, així com
un total de catorze mil tres-centes dotze
tones d’emissions de CO2 que s’han estalviat a l’atmosfera, l’equivalent al treball
de descontaminació que realitzen dos milions d’arbres en un any.
Mestral centra el seu objectiu principal en
la inserció sociolaboral de persones en situació d’atur o risc d’exclusió, mitjançant
activitats de reutilització i reciclatge de
residus, i a través dels seus tallers prelaborals. Gràcies a l’aportació ciutadana del

material de recollida selectiva, aquestes
persones aprenen un ofici, obtenen ingressos i es reintrodueixen en els hàbits
laborals, el que a més s’ha traduït, fins a
la data i en la mateixa entitat, en norantatres contractes d’inserció.
Des de l’any 2013 hem dignificat i normalitzat la recollida del tèxtil a través d’una
gestió integral d’aquest residu potenciant
el taller de roba. Part d’aquesta feina ha estat gràcies a la instal·lació dels contenidors
de recollida selectiva per roba, quaranta en
la actualitat. Tota aquesta reorganització
ha fomentat la contractació de persones
que es troben en situació de vulnerabilitat.
Les sis botigues solidàries que Càritas
Menorca té a l illa són l’aparador per a la
comercialització dels productes rescatats,
i un suport incalculable per al projecte de
consciència social i ecològica de Mestral.
Aquests locals contribueixen a crear inclusió laboral i tenir cura del medi ambient, i funcionen gràcies a la important
ajuda de més de cent voluntaris i generen ingressos destinats també a projectes
d’inserció sociolaboral.
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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 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’obliga- ció 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).

La teva ajuda amb un CLIC

Ara fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil a través d’internet.
Tant és quan, com o des de quin dispositiu el 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 vols destinar el teu donatiu, o
si prefereixes fer-lo a la Conferència Episcopal.
Entra a www.donoamiiglesia.es i fes ja el teu donatiu.
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