Glossa

Junts fem parròquia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Després de la diada de Germanor, llancem una campanya
per a millorar els donatius dels fidels a favor de les parròquies: Junts fem parròquia.

lladors apostòlics. La fórmula de repartiment dels diners
dels impostos no té en compte, però, aquesta realitat
pastoral. El treball d’evangelització no fomenta immediatament l’augment de l’administració de sagraments
Venim d’una mentalitat sobre el manteniment econò- —no comporta més horaris de misses, menys exigència
mic de l’Església que hem de canviar. Fins ara hem man- en la preparació als sagraments, més facilitats per a
tingut el següent esquema mental: cada parròquia un celebrar-los quan i on la gent vulgui—. Si no canviem la
rector; tot el treball pastoral passa per ell; el seu sou el mentalitat sobre el sosteniment de les economies parropaga el bisbat, amb els diners de la x a favor de l’Església quials, tindrem molt aviat problemes.
catòlica de la Declaració de la Renda; i els fidels, amb
els donatius del diumenge, hem de mantenir i fer fun- La campanya que avui comencem: dóna eines a les parcionar el temple (obres, aigua, llum, calefacció, pa, vi i ròquies per a explicar el treball que estem fent; convida
cera). D’acord amb aquesta visió, els donatius ordinaris els fidels a sumar-se a aquest treball, almenys a través
són petits, els extraordinaris quan es fan obres són més d'una col·laboració econòmica generosa; aprofita l’estígrans i, el dia a dia, s’aguanta gràcies a les almoines de mul que suposa l’increment de les desgravacions fiscals;
les intencions de difunts, dels enterraments i dels sa- i promou un sistema de col·laboració econòmica que
graments (baptismes, primeres comunions, confirmaci- ens prepari per al futur —hipotètica eliminació de les
ons i casaments).
exempcions fiscals i de l’aportació voluntària a través
de l’impost de la renda—.
Els canvis que estem vivint i el treball pastoral que estem
impulsant demana una nova mentalitat sobre el sosteni- Considero que tots els fidels, a més de continuar el cosment econòmic de les nostres parròquies. Disminueixen tum de l’almoina setmanal, hauríem d’aportar almenys
els capellans i creixen els laics contractats com a treba- 150€ anuals a través d’aquesta campanya.
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