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Bon acolliment de la
campanya «Junts fem
parròquia»

Nova edició del
curs «Nova Vida»
Escola d'Evangelització Sant
Andreu - Solsona

Subdpt. d’Autofinançament
La campanya «Junts fem parròquia»
està tenint molt bon acolliment! Donem de cor les gràcies a tots aquells
que esteu participant activament
amb les vostres aportacions econòmiques i de voluntariat a les diferents
activitats parroquials. Aquest gest
està ajudant més de vint parròquies,
que ja s’han beneficiat de les aportacions dels seus fidels a través d’aquesta
campanya. Tals aportacions permetran de cobrir diferents necessitats,
com ara reformes, adequació d’espais,
pagament de serveis com aigua, llum,
calefacció, i un llarg etcètera.
Aprofitem l'ocasió per a animar les
persones que encara no s'han apuntat
a la campanya, a fer-ho. Ens agrada-

ria que fossin moltes més les persones donants i corresponsables amb la
parròquia que els acull, perquè amb la
seva aportació no sols ajuden econòmicament, sinó que també mostren la
seva solidaritat i compromís amb la
pròpia comunitat.
Trobareu més informació sobre la
campanya i les desgravacions fiscals a
la vostra església o bé podeu consultar
la pàgina web www.bisbasolsona.cat.
També podeu fer els vostres donatius
a través d'aquesta pàgina web.
Us continuem animant a col·laborar
i a formar part activa de la vostra
parròquia. La vostra ajuda és molt
important!

Des de la diòcesi manifestem el nostre agraïment a tots aquells que estan
participant activament amb les seves aportacions econòmiques i de voluntariat a les diferents activitats parroquials.

Fulldiocesà

De l'11 al 13 de març, al Seminari
de Solsona, et convidem a viure
el curs «Nova Vida», un curs que
té com a objectiu experimentar
la salvació de Déu, a través d’un
trobament personal amb Jesús
ressuscitat i una nova efusió de
l’Esperit Sant. El curs va adreçat
a tothom, però especialment a catequistes, educadors, membres de
grups d'iniciatives evangelitzadores, delegats diocesans, membres
de delegacions, monitors...
La quantitat a aportar per persona
és de 87 € / habitació individual o
bé 82 € / habitació doble (el preu
inclou la pensió completa i l’ús de
materials; cal portar Bíblia, llibreta i bolígraf). Si hi estàs interessat/
ada, has de fer efectiu el pagament
del curs al número de compte
de «la Caixa» ES89 2100 3343
5322 0004 2786 (indicant nom i
cognoms, com també «curs Nova
Vida»). Termini d'inscripcions: fins
al dijous 3 de març. Places limitades. Més informació: eesasolsona@bisbatsolsona.cat o bé tel. 629
428 683 i www.bisbatsolsona.cat

