4 —notícies del bisbat

Campanya «Amb tu»
Junts fem parròquia
Subdepartament d'Autofinançament / Dep. Economia del Bisbat de Solsona
Recordem la Campanya «Junts fem
parròquia» que enguany ofereix una
nova imatge i un nou lema: «Amb tu».
Aquesta campanya és de llarga durada
i està pensada per a animar a formar
comunitat parroquial i millorar les
ajudes econòmiques de cada parròquia.
Durant la Jornada de Germanor 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 va adreçats a tothom i cer-

Trobada "Forma't"
per a joves
Delegació de Joventut

quen 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
anem fent un camí dins l’Església i
també en la nostra parròquia. Per això,
per intentar ser corresponsables 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 tal de col·
laborar amb nosaltres a desenvolupar
tots aquests projectes en benefici de
tots, però especialment de les nostres
parròquies i d’una forma continuada.
Trobareu a la web del bisbat tota la informació dels avantatges fiscals.

El dia 14 de gener el grup de joves del bisbat van tenir una nova
edició del "Forma’t". Aquest cop
va ser a la població d’Avià, i va
anar al voltant de l’Antic Testament de la mà de Mn. Marc Majà.
Mn. Marc va posar èmfasi en animar els joves a llegir l’Antic Testament, tot i que moltes vegades
és difícil d’entendre i interpretar
el que ens vol dir Déu mitjançant
aquestes escriptures.
Per ajudar en la lectura, va recomanar buscar alguna introducció
que ho facilités i ajudés a veure el
context en què va ser escrit, així
com buscar un equilibri entre la
interpretació i l’estudi científichistòric.

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

Fulldiocesà

En acabar la xerrada, va haver un
torn de preguntes i comentaris, i
una pregària a la bonica església
de Santa Maria d'Avià per concloure la jornada amb una petita
excursió. La propera trobada de
"Forma’t" serà el dia 4 de febrer.

