L A NOSTRA ESGLÉSIA
Dia de L’Església Diocesana • Novembre 2022

Gràcies per tant
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia
viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat
possible, com mostra aquesta publicació, gràcies al temps, les
qualitats, la pregària i el suport econòmic de tot el poble de Déu.
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Gracias por vuestro
corazón misericordioso

U

na persona extendía la palma de la mano y preguntaba a su interlocutor: «¿Qué es esto?» Nadie respondía
correctamente, y él mismo daba la respuesta: «un cura
vivo». Luego repetía lo mismo, pero con la palma extendida
hacia abajo: «un cura muerto, porque si estuviera vivo, seguiría pidiendo». El chiste tiene su gracia, pero nos ayuda a
pensar, porque muchas veces parece que nuestra ocupación
principal es la de conseguir medios económicos para financiar nuestros proyectos. Desgraciadamente, esta etiqueta de
“peseteros” está muy adherida a todos aquellos que administramos los bienes económicos de la Iglesia.
Por esta razón, estoy convencido de que nuestro discurso
nunca debe comenzar por una petición, sino por una acción
de gracias sincera a todas las personas e instituciones que
nos ayudan. No se trata de una nueva táctica para reclamar
la generosidad de quienes sostienen nuestras obras, sino de
ir a la fuente de donde mana todo: el amor de Dios que se ha
derramado sobre nosotros. La acción de gracias es la actitud
fundamental del cristiano, de la que debe rebosar nuestro
corazón y nuestra palabra.
Delante de Dios nos sentimos siempre “administradores” tanto de los bienes materiales, como de las cualidades que poseemos. No podemos levantar un muro y colocar a un lado
a los que dan y en otro a los que piden. Porque lo importante es “darse” en todo momento y en toda circunstancia,
siguiendo el ejemplo de Jesús.
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Gerardo Villalonga Hellín
Administrador Diocesano de Menorca

Hace ya tiempo, en una reunión de Vida Ascendente, pregunté a los asistentes una definición de generosidad. Una señora contestó con rapidez: «la persona que disfruta dando».
Hemos de pedir y hemos de dar con alegría unos y otros,
porque el Señor actúa a través de mediaciones y el compartir con generosidad nos hace ser transparencia de Dios allí
donde estamos.
Las razones esgrimidas hasta ahora nos introducen en el núcleo central de la campaña de este año: no queremos pedir
nada en concreto; sabemos que siempre podemos contar con
vosotros. Queremos simplemente daros las gracias a todos
los que contribuís de una u otra manera al sostenimiento de
la Iglesia.
La finalidad de los bienes eclesiásticos que administramos
es clara: el sostenimiento del culto y del clero; las obras de
caridad y de apostolado. Somos la familia de Dios en la
tierra y todos somos corresponsables de su sostenimiento.
Además, los que pedimos también hemos de dar, hemos de
ser generosos con aquellos bienes que hemos recibido: nuestros pequeños sueldos y retribuciones en distintos conceptos
también han de tener un retorno. La austeridad de vida y la
virtud de la pobreza son fuentes de alegría para los pastores
y un ejemplo para los fieles.
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L'Església a Menorca
Activitat celebrativa

Activitat pastoral

«Els sagraments són els signes de l’amor de «La parròquia és una casa enmig de les
Déu, les formes privilegiades per a trobarcases i respon a la lògica de l’encarnació
nos amb Ell».
de Jesucrist, viu i actiu en la comunitat
humana»
(Papa Francesc)
(Congregació per al Clergat de la Santa Seu)

243

Baptismes

28

157

49

Confirmacions

229

Primeres comunions

62

Matrimonis

Preveres
Religioses i religiosos

16

Monges i monjos de clausura

230

Catequistes

1

Seminaristes

4

Diaques permanents

18

Parròquies

2

Monestirs
Les dades que apareixen en aquesta pàgina i en les següents són dades provisionals, corresponents a l'any 2021,
facilitades per la diòcesi.
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Activitat educativa
«Les escoles catòliques, que intenten
sempre conjugar la tasca educativa
amb l’anunci explícit de l’Evangeli,
constitueixen una aportació molt valuosa a
l’evangelització de la cultura».
(Congregació per a l’Educació Catòlica de la
Santa Seu)
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Centres catòlics
concertats

Activitat
evangelitzadora
«És vital que avui l’Església surti a anunciar
l’Evangeli a tothom, a tots els llocs, en totes
les ocasions, sense demores, sense fàstic i
sense por».
(Papa Francesc)
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Missioners

2.273

Alumnes en les centres
concertats

66

Treballadors en les centres

261

Personal docent en les centres

Activitat
cultural
«L’obra artística complementa la bellesa de
la creació i, quan s’inspira en la fe, revela
més clarament als homes l’amor diví que
està en el seu origen».
(Papa Francesc)

2

Béns immobles
d’interès cultural

2

Projectes de construcció i
rehabilitació

36

Celebracions i festes religioses
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Activitat caritativa i assistencial
«L’opció preferencial pels pobres no és una opció política; tampoc és una opció
ideològica, una opció de partit... No. L’opció preferencial pels pobres està en el cor de
l’Evangeli».
(Papa Francesc)
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1

24

1

4

6

1

1

Centres per a promoure el
treball
Persones ateses: 1.587

Centres per a mitigar la
pobresa
Persones ateses: 1.176

Centres de menors i joves i
altres per a la tutela de la
infància
Persones ateses: 120

Centres per a la defensa de la
vida i la família
Persones ateses: 10
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Centres de rehabilitació per a
drogodependents
Persones ateses: 10

Centres d’assistència a
emigrants, refugiats...
Persones ateses: 75

Cases per a gent gran,
malalts crònics i persones amb
discapacitat
Persones ateses: 300

Centres per a la promoció de
la dona i víctimes de violència
Persones ateses: 25
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246

2

Voluntaris de Càritas
Persones ateses: 1.407

Projectes de cooperació al
desenvolupament
Persones ateses: 100

101

Voluntaris de Mans Unides
Persones ateses: 100

Persones ateses a la diòcesi

4.710

en

42

centres

NOTA. Els centres que figuren en aquestes pàgines són una selecció, per la qual cosa el nombre total de persones
ateses és més gran que el de la suma de les dades desglossades.
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Compte de resultats

Diòcesi de Menorca. Any 2021

Ingressos ordinaris
Aportacions directes
dels fidels

35,00 %
1.146.392,85 €

Assignació Tributària
(Fons Comú Interdiocesà)
Ingressos de patrimoni
i altres activitats

1.053.445,19 €
22,00 %
738.181,53 €

Altres ingressos
corrents

11,00 %
372370,74 €

TOTAL INGRESSOS
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32,00 %

3.310.390,31 €

LA NOSTRA ESGLÉSIA / COMPTE DE RESULTATS

Despeses ordinàries
Accions pastorals
i assistencials

17,00 %
569.235,18 €

Retribució
del clergat

8,00 %
264.199,20 €

Retribució del
personal seglar

10,00 %
328.519,96 €

Aportacions als
centres de formació

1,00 %
20.628,45 €

Conservació edificis i
despeses de funcionament

39,00 %
1.305.184,46 €

Despeses
extraordinàries

4,00 %
137.319,81 €

Capacitat
de financiació

21,00 %
685.303,25 €
TOTAL DESPESES

3.310.390,31 €
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Actualitat

Un Estiu Solidari amb
Càritas Menorca

L’Estiu Solidari és una iniciativa creada
l’any 2018 per Càritas Menorca. Es
tracta d’un espai de trobada perquè
joves i adolescents de la nostra diòcesi
visquin un estiu diferent, coneguin de
més a prop la tasca social que realitza
l’entitat diocesana, i vegin que ells
també són capaços de transformar la
societat per tal que aquesta sigui més
solidària i justa.
Durant el mes de juliol els participants
d’entre 14 i 25 anys coneixen diferents projectes i la tasca d’acompanyament que realitzen els tècnics i el
voluntariat de Càritas. Participen en
projectes d’acció social com els serveis
d’acollida i acompanyament en drets;
d’aliments en les Càritas parroquials;
programes com el d’infància en el
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centre obert o reforç escolar; iniciatives
d’economia social com Mestral Inserció, les botigues solidàries o comerç
just. Després, a finals de juliol, fan una
jornada de reflexió per veure en quin
àmbit es senten més motivats a participar, tenint la possibilitat de viure una
experiència de voluntariat i acostar-se
a la realitat de les persones que passen
per moments complicats.
Els joves aporten el seu temps, la seva
il·lusió, la seva capacitat d’escoltar, de
fer equip i la seva creativitat. A finals
d’agost, data en la qual conclou el programa, comparteixen les experiències
viscudes en un entorn de convivència,
“Construint Espais d’Esperança”, a l’entorn natural del Barranc d’Algendar.
«El "Segueix-me" de Jesús és una
invitació a l'amor, a sentir-lo en el vostre cor, a donar el millor de vosaltres
mateixos». (Papa Francesc).

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

dígit 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).

El teu donatiu, a un clic

Ara, fer el teu donatiu a l’Església és molt fàcil, ràpid i còmode a través
d’internet. Només has d’entrar a www.donoamiiglesia.es,
seleccionar la parròquia a la qual desitges donar i fer el teu donatiu
de forma puntual o periòdica. Així de fàcil.
Gràcies per la teva col.laboració.

A donoamiiglesia.es
pots fer el teu donatiu

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

MAQUETACIÓ
Arts&Press
MAQUETACIÓ
Arts&Press

EDICIÓ
EDICIÓ
Bisbat
Bisbat
dede
Lleida
Menorca
Calle del
Ca’lBisbe,
Bisbe,18
07760
25002
Ciutadella
Lleida (Baleares)
www.bisbatlleida.org
www.bisbatdemenorca.com

