Glossa

Rematem la jugada
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge acaba la Missió Popular Parroquial. He
de felicitar els que l’heu fet possible i us he d’invitar a
tots a rematar la jugada.
Quan vaig llegir la invitació del Papa a organitzar “missions per al poble” durant aquesta Quaresma, vaig posar-me a somniar: unes comunitats parroquials prou ardents com per a sortir a l’encontre de tothom.
Quan vaig conèixer les propostes de la delegació d’Evangelització, vaig alegrar-me perquè oferia propostes que
permetien a totes les parròquies de respondre a la invitació del Papa.
Quan he anat coneixent i col·laborant en les iniciatives
que s’han dut a terme arreu, m’he alegrat de cor i he donat gràcies a Déu, sobretot per la valentia d’algunes parròquies i de la delegació de Joventut.
S’han organitzat moltes conferències, cinemes fòrum,
anuncis querigmàtics als pares dels nens de catequesi,
misses d’infants, visites a les cases, als malalts, missions pel carrer, testimonis, concerts, jornades de portes

obertes, caminades, vetlles d’adoració...
S’han acomplert les paraules del Papa: “si un de debò
ha fet una experiència de l’amor de Déu que el salva, no
necessita gaire temps de preparació per sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li donin molts cursos o llargues
instruccions” (EG 120).
Sabem que tots els anuncis, les converses i les pregàries
convé que inaugurin una descoberta que culmini amb un
encontre amb el Senyor. Tots sabeu que tenim almenys
dos mitjans per a facilitar aquesta experiència: els cursos Alpha i Nova Vida. El primer és un seguit de sopars
setmanals a partir del dia 10 de març. El segon és un cap
de setmana intensiu al Seminari de l’11 al 13 de març.
Tant els que heu participat en la Missió Popular com els
que no, teniu deu dies per “rematar la jugada” d’aquesta
sortida missionera. Agafeu la publicitat d’aquests dos
cursos –del full o de la web- i inviteu-hi algú. Si encara us
falta una empenta per fer-ho, llegiu-vos una de les versions de la conferència —a la web— que he tingut durant
aquestes setmanes de Missió Popular.
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