QUÈ APORTA L’ESGLÉSIA A LA
NOSTRA SOCIETAT
En el Butlletí de la setmana passada presentàvem tot un conjunt de
preguntes i respostes que ajuden a clarificar algunes qüestions en
referència al finançament de l’Església i a la seva tributació a l’Estat,
amb motiu del període per fer la Declaració de la Renda.
Avui volem presentar què aporta l’Església a la societat i especialment
a què es dedica la quantitat econòmica que lliurement cada contribuent,
sense cap augment en la seva tributació en l’erari públic, decideix
destinar marcant la casella corresponent.
L’Església és present a través de 70 diòcesis i 23.098 parròquies ateses
per 19.163 preveres, a més de 865 monestirs i 616 santuaris. Té 3.168
edificis catalogats com a béns d’interès cultural que estan al servei de
la cultura i la societat i necessiten un acurat manteniment. Hi ha 11.000
associacions catòliques reconegudes i dedicades a la formació, la
celebració i acció caritativa i social, a més de la tasca que realitzen ordes,
congregacions i instituts de vida apostòlica.
Pel que fa a celebracions, cada any se celebren aproximadament 250.000
baptismes i semblant nombre de primeres comunions, 118.000
confirmacions, amb l’ajut de 106.512 catequistes i es contreuen 54.000
casaments.
Respecte a la formació, l’Església té 2.601 centres educatius on es
formen 1.441.753 infants i joves, atesos per 123.229 professors i
treballadors, 25.000 dels quals són professors de religió. A més, disposa
de 14 universitats i 21 centres de formació teològica, amb un total de
88.000 alumnes.
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En referència a l’acció caritativa i social, l’Església regenta 68 hospitals,
57 ambulatoris i 801 residències per a gent gran o discapacitada amb
1.150.000 persones ateses, i 7.153 centres de Càritas amb 2.850.00
usuaris. A la pastoral penitenciària hi ha destinats 147 preveres i 3.200
voluntaris que treballen en 83 centres penitenciaris. Aquesta acció té
també un component missional en el Tercer Món, amb la dedicació de
13.000 missioners i 486 famílies en missió, i a través de Mans Unides
es financen anualment 601 projectes a 57 països en vies de
desenvolupament.
Tot aquest ball de xifres representa únicament l’acció que s’ha pogut
quantificar, conscients que el global és més elevat. La nostra intenció
no és mostrar amb cert cofoisme tot el que es fa, ja que, com ens recorda
l’evangeli, el que fa la mà dreta no ho ha de saber la mà esquerra,
certament, però també en l’evangeli el Senyor ens recorda que com a
llum del món cal posar de manifest allò que es fa per tal que compleixi
la seva missió d’il·luminar.
És per tot això que, una vegada més, se’ns demana un compromís
responsable marcant no només la casella en referència a l’Església
Catòlica, sinó també l’altra casella destinada a altres finalitats, perquè
entre uns i altres puguem sumar, ajudant especialment els més
necessitats.

celebracions
◗ Celebració de les noces de plata sacerdotals
de Mn. Manuel Coronado. Aquest diumenge, a
les 8 del vespre, presideix 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.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la
1 del migdia, reben la Primera Comunió els
infants Marina Agudo Hernàndez, Pau Aldabas
Cañadell, Joel Aura Sirvent, Mireia Balada Gil,
Jan Bretcha Domingo, Àlex Bretcha Domingo,
Marc Canals Busqueta, Marc Casas Gil ,Jan
Clapés Pérez, Guillem Comas Vert, Cristina Cunill
Genescà, Martina Cunill Genescà, Paula Delgado
Cáceres, Joana Devant Bohils, Cristina Malgosa
Termes, Ignasi Martí Ponsa, Lucía Moreno Millán,
Ariadna Pujolar Ruiz, Sebastià Ruiz Llopart, Albert
Sabadell Porcar, Berta Sevillano Serra i Santi Vidal
Amat.
◗ Baptismes. Aquesta tarda, a les 6 de la tarda,
reben el baptisme els infants, Jordi Aguilar Cortés,
Leire Caballero Espín, Valentino Composto Bello,
Leire Roldán Pascual i Eva Sánchez Humet.
◗ Confirmacions. Dimarts, dia 26 d’abril, a 2/4
de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe administrarà el
sagrament de la Confirmació a un grup d’alumnes
del Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat.
Dimecres, dia 27 d’abril, se celebra la festa de la
Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de
les diòcesis de Catalunya en l’horari de missa de
cada dia. Amb aquest motiu el Cambril de la Mare
de Déu de Montserrat estarà obert tot el dia per
a la veneració de la imatge.
◗ 50 anys de l’Escola Petit Estel La Nova.
Dimecres, dia 27 d’abril, a les 6 de la tarda, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà a la
Catedral la Missa en acció de gràcies amb motiu
del cinquantè aniversari de la fundació de l’escola
Petit Estel La Nova
◗ Acte jubilar de l’arxiprestat de Terrassa .
El proper diumenge, dia 1 de maig, tindrà lloc
l’acte jubilar de les parròquies de l’arxiprestat
de Terrassa amb motiu de l’Any Sant de la
Misericòrdia. A les 6 de la tarda els cristians de
les nostres parròquies ens trobarem a la Catedral
de Terrassa per travessar la Porta de la Misericòrdia,
professar la fe i resar junts la Pregària de Vespres.

celebracions
◗ Exèquies. El dia 14 d’abril morí el Sr. Josep Puig
Aulí als 88 anys. La celebració exequial tingué lloc
el dilluns dia 18 d’abril, a les 10 del matí. Descansi
en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 18 d’abril, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans de la nostra germana difunta Elvira Cristòfol
Freixas.

activitats pastorals
◗ Aportació en favor d’Ucraïna. El dia 3 d’abril
el papa Francesc convidà totes les parròquies
catòliques d’Europa a fer una col·lecta el dia
24 d’abril a favor d’Ucraïna. Seguint les
indicacions diocesanes al respecte, una part de
la col·lecta d’aquest diumenge serà destinada
a aquesta finalitat. Agraïm la col·laboració dels
feligresos.
◗ Confraria del Sant Crist. El dijous dia 28
d’abril, a les 8 del vespre, a la Sala Capitular,
tindrà lloc la reunió anual amb el Sr. Bisbe per
revisar i valorar els actes de la Setmana Santa,
especialment el Via Crucis.
◗ Conferència de Pastoral de la Salut. El proper
dissabte, dia 30 d’abril, a 2/4 d’11 del matí, a
la Sala Capitular, la Delegació Episcopal de
Pastoral de la Salut organitza una conferència
oberta a tothom amb el títol “Per una mort
digna”. Hi intervindran el Dr. Màrius Morlans,
metge expert en bioètica, Mn. Xavier Morlans,
prevere i teòleg, i el Dr. Germà Morlans, metge
expert en cures pal·liatives.
◗ Convivència de joves a Gisclareny. Els dies
29 i 30 d’abril i 1 de maig tindrà lloc la
convivència en el Casal del Roser de Gisclareny
dels joves de Formació Permanent de la
parròquia.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, dia 28 d’abril, a 2/4 de 9
del vespre.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 29 d’abril,
a les 5 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia
29 d’abril, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 30 d’abril, a
2/4 de 9 del vespre.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfons: 93 783 04 66 - 93 783 05 29 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

