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Missions per al poble
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El cap de setmana passat, més de vuitanta fidels s'aplegaven al Seminari per a viure el recés de preparació a la
Missió Popular Parroquial. Amb aquest recés es va cloure
la proposta formativa que la delegació d'Evangelització
ha ofert a les parròquies per a preparar els voluntaris de
la Missió Popular.
Aquest proper dimecres, mentre els dos missioners de la
misericòrdia de la nostra diòcesi seran enviats pel Papa
des de la basílica de Sant Pere del Vaticà, començaran
aquestes missions a les parròquies. Algunes han optat
per a organitzar un seguit d'activitats que comporti una
"Quaresma més intensa". Altres, més agosarades, han seleccionat activitats per a sortir al carrer, per anar a les
cases, a anunciar a les perifèries existencials la misericòrdia de Déu.
Vull per a tots els fidels, independentment de les iniciatives que s'organitzin a la pròpia parròquia, el cultiu
d'aquesta actitud missionera i misericordiosa, especialment per a aquesta Quaresma. Per això, des d'aquest Les meditacions giraren entorn dels capítols 15, 16 i 17
cap de setmana trobareu penjada a la web del bisbat de l’Evangeli segons Sant Joan: les darreres indicacions
els temes formatius i les meditacions del recés. Confio de Jesús als deixebles en les proximitats del seu enviaque us impulsen a una sortida missionera individual o ment missioner. Jesús:
en grup.
— els recorda allò fonamental per a reeixir en la missió;
— els alerta sobre els perills que els sobrevindran perquè
Els temes toquen aquests tres continguts:
no defalleixin;
— la compassió de Jesús per les multituds, actitud prime- — els conforta amb la promesa del do de l’Esperit;
ra dels missioners de l'Any de la Misericòrdia;
— i prega al Pare per ells, per la missió que els confia i pels
— l'anunci de l’Evangeli, partint de la situació de les per- qui creuran.
sones que desitgem que escoltin la bona notícia de l'amor
misericordiós que salva;
Com que trobareu tres temes i tres meditacions, us pro— les actituds bàsiques i les pautes concretes per a sortir poso que en feu una cada dia d'aquesta setmana i que el
en clau missionera a l’encontre dels homes i des les do- primer diumenge de Quaresma li demaneu al Senyor que
nes d’avui.
us enviï a la missió.
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