PREGUNTES MÉS FREQÜENTS EN RELACIÓ
A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA I L’ESGLÉSIA
L'Estat finança l'Església?
Per al seu sosteniment, l'Església no rep res dels pressupostos generals de
l'Estat. Els contribuents trien lliurement i voluntària, cada any, posar la X
a la Declaració de la Renda. Això suposa, aproximadament, un 25% del
total del finançament de l'Església. L'article 16 de la Constitució Espanyola
de 1978 estableix que els poders públics "mantindran les consegüents
relacions de cooperació amb l'Església catòlica i les altres confessions".
D'altra banda, l'Acord sobre Assumptes Econòmics entre la Santa Seu i
l'Estat Espanyol (1979), estableix que "l'Estat es compromet a col·laborar
amb l'Església Catòlica en la consecució del seu adequat sosteniment
econòmic, amb respecte absolut del principi de llibertat religiosa "(art. II.1.).
L'Església estalvia diners a l'Estat?
És molt difícil conèixer amb exactitud la quantitat que l'Església li estalvia
a l'Estat. Només en el camp educatiu, on aquest càlcul és molt més
senzill, podem afirmar que, segons dades del propi Ministeri d'Educació,
una plaça en un centre públic té un cost anual de 3.518 euros. En un
centre concertat, aquesta mateixa plaça costa a l'erari públic únicament
1.841 euros. Únicament per aquest concepte, i prenent com a base les
dades de despesa pública del Ministeri d'Educació el 2009, l'Església
estalvia a l'Estat 4.399 milions d'euros.
El Patrimoni de l'Església és un tresor econòmicament rendible?
L'Església és dipositària d'un important patrimoni cultural que al llarg dels
segles ha estat creat o rebut per diferents institucions de l'Església. Aquest
patrimoni no es planteja com una riquesa en si mateixa, ni suposa un
tresor econòmic o font de negoci. S'ha plantejat sempre com a servei als
altres, és un tresor cultural per a tots, però en cap cas un tresor
econòmicament rendible. Més aviat tot el contrari.
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L'Església només aporta un 2% del pressupost de Càritas?
Es confon aquí l'aportació de l'Església amb la donació de la Conferència
Episcopal Espanyola. En realitat, quan es parla d'aquest 2% es tracta
d'un donatiu que es realitza des de la CEE en els últims anys. A més,
quan es parla d'aquesta "escassa" aportació del 2%, es pren com a base
el pressupost presentat per Càritas Espanyola i no es fa cap referència a
les Càritas diocesanes, una veritable xarxa que arriba a tots per mitjà de
les Càritas parroquials. El 65% dels fons de Càritas procedeixen de
donacions privades. La gran majoria d'aquests fons provenen d'institucions
i de persones de la mateixa Església.
L'Església no paga l'IBI?
És fals. L'Església paga l'IBI de tots els immobles que no n'estiguin exempts
per llei.
L'Església és l'única que, en alguns casos, està exempta del pagament
de l'IBI?
També és fals. Tampoc no el paguen, entre altres, les fundacions, les
associacions d'utilitat pública, les federacions esportives, els partits polítics,
els sindicats, les esglésies evangèliques, les comunitats hebrees i
musulmanes. Tot està regulat en l'anomenada Llei de Mecenatge (llei
49/2002). Es tracta d'una mesura d'incentiu fiscal amb la qual l'Estat
reconeix les activitats d'interès general que realitzen moltes institucions.
És lògic que l'Estat promogui i incentivi -també fiscalment- els que treballen
a favor del bé comú.

celebracions
◗ Ordenació. Aquest diumenge, 17 d’abril, a les
6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses confereix el sagrat orde del
presbiterat al diaca Mn. Carles Milà Farnés, i el
sagrat orde del diaconat als seminaristes Eduard
Martínez Quinto, Eduardo Pire Mayol i Rubén
Garcia Cruz. Amb aquest motiu la Missa de les
8 del vespre es trasllada a l’església de Sant
Francesc i se celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 23 d’abril,
a 2/4 d’1 del migdia, contrauran matrimoni
Carlos Martínez Arévalo i Patrícia Romero
Aguilera.

activitats pastorals
◗ Peregrinació a Roma des del Concurs Bíblic.
Entre els dies 23 i 26 de maig d'aquest any,
tindrà lloc la peregrinació a Roma des del
Concurs Bíblic de Terrassa. A la Ciutat Eterna
es visitarà l’exposició del Concurs Bíblic allà
organitzada, es rebrà el do de la indulgència en
l’Any Jubilar, es participarà en l’audiència general
del Sant Pare i es visitaran alguns dels llocs
emblemàtics de Roma. Mons. Saiz Meneses
encapçalarà la peregrinació des de Terrassa, i
està prevista la participació de 5 bisbes catalans
més. Les inscripcions es poden fer a
roma2016@federaciocristians.cat.

◗ Celebració de les noces de plata sacerdotals
de Mn. Manuel Coronado. El proper diumenge,
dia 24 d’abril, a les 8 del vespre, presidirà la
Missa Mn. Manuel Coronado en acció de gràcies
pels seus 25 anys d’ordenació presbiteral,
aniversari que s’escaurà el dia 28 d’abril.
Mn. Manuel havia estat vicari de la nostra
parròquia i actualment és Secretari particular
del Sr. Bisbe, Delegat Episcopal de Litúrgia i
Religiositat Popular i Mestre de Cerimònies a la
Catedral. Les persones que vulguin col.laborar
en l'obsequi de la parròquia poden fer arribar
el seu donatiu a la sagristia.

◗ Trobada europea de Lifeteen. Els dies 22, 23
i 24 d’abril tindrà lloc per primera vegada la
trobada europea de Lifeteen a casa nostra, en
concret a Barcelona. Serà en el Seminari
Conciliar de la ciutat comtal. Els responsables
de joves de la nostra parròquia juntament amb
Mn. Emili, porten el pes de la preparació i
desenvolupament de la trobada, ja que la nostra
parròquia és una de les que té més implantació
d’aquest mètode evangelitzador a Europa.
Encomanem en la pregària els bons fruits
d’aquest esdeveniment eclesial.

◗ Primeres Comunions. Enguany la celebració
de la Primera Comunió dels infants de catequesi
tindrà lloc els diumenges dia 24 d’abril i 1, 8, 15
i 22 de maig, a la 1 del migdia. Prèviament, el
divendres, els infants es reuniran a l’església a
les 6 de la tarda per a la confessió i l’assaig. El
proper divendres, dia 22 d’abril, a 2/4 de 9 del
vespre, tots els pares tindran la Celebració de la
Reconciliació i rebran els avisos i orientacions
del dia de la Primera Comunió.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 18 d’abril,
a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 20
d’abril, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Comissió de Corpus. Dimecres dia 20 d'abril
a les 8 del vespre.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 11 d’abril,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Joaquim Manent Tarrats, Joaquim Abancó Solà,
Josep Ballbè Sallent, Eduardo Noguera Gorina i
Núria Fontanet Julián. Descansin en pau.
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