4 —notícies del bisbat

Pelegrinatge de Confiança
Taizé, a València
Delegació de Joventut
La Delegació de Joventut ofereix la possibilitat de passar
un cap d’any diferent: participar en el Pelegrinatge de Confiança de Taizé, que enguany se celebrarà a la ciutat de València. Els dies són del 28 de desembre a l’1 de gener.
El preu és de 95 € per als joves d’edats entre 15-35 anys; i de
130 € per als majors de 35 anys. Aquest preu inclou el viatge
amb autobús, la inscripció a la trobada, i l’estada i àpats a València. No inclou els possibles àpats d’anada i tornada amb
autobús. Les places són limitades i, per tant, seran distribuïdes per ordre de pagament i inscripció. El termini màxim
d’inscripció i pagament és el dia 30 de novembre.
Podeu trobar més informació de la trobada, per a aquells
que no coneixeu Taizé, a www.taize.fr/es_article4584.html
Per a les inscripcions i més informació: joventut@bisbatsolsona.cat o tel. 659 925 382 (Marc).

Campanya «Junts fem parròquia»
Subdepartament d’Autofinançament
Avui encetem la campanya «Junts fem parròquia», una campanya de llarga durada pensada per a animar a formar comunitat parroquial i millorar les ajudes econòmiques de cada parròquia. Precisament diumenge passat, a la nostra parròquia,
se celebrava la Jornada de Germanor i tots ens vam sentir
cridats a ajudar econòmicament, perquè som conscients que,
a més de l’ajuda que podem aportar a nivell voluntari, cal cobrir unes necessitats econòmiques. L’Església, més enllà de la
seva atenció sacramental, realitza altres serveis importants,
com el servei caritatiu, l’educatiu, l’evangelitzador i la cura del
patrimoni i la cultura. Tots aquests serveis van adreçats a tothom i cerquen fer créixer la comunitat parroquial, és a dir, el
grup de persones que formen l’Església en un lloc concret. En
el moment que ens bategem entrem a formar part d’aquesta
comunitat i, al llarg de la nostra vida, anem fent un camí dins
l’Església i també en la nostra parròquia. Però, tal com va dir
el beat Pau VI, l’entrada en una comunitat no és simplement
entrar i formar-ne part, sinó que també és ser corresponsable
de les seves necessitats. Per això, per intentar ser corresponFulldiocesà

sables amb la nostra comunitat cristiana que és la parròquia,
us proposem de fer més concreta i responsable la vostra pertinença amb un donatiu periòdic per a col·laborar amb nosaltres
a desenvolupar tots aquests projectes en benefici de tots, però
especialment de les nostres parròquies i d’una forma continuada. Us animem a col·laborar, a formar part de la vostra parròquia i que fent-vos corresponsables ens ajudeu econòmicament. Podeu consultar tota la informació de la campanya a la
pàgina web www.bisbasolsona.cat i a les vostres parròquies.
Moltes gràcies! La vostra ajuda és important!

