Glossa

Un estiu amb Jesús
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com ja sabeu, tan bon punt arriben les vacances d’estiu,
un reguitzell enorme de propostes infantils i juvenils
s’ofereixen per a ocupar alguna setmana dels vostres
fills i néts. La nostra diòcesi a través de les catecolònies,
la ruta d’adolescents i la Jornada Mundial de la Joventut,
posa a disposició de tots els pares cristians tres ofertes
perquè els fills visquin un estiu amb Jesús.
Les catecolònies són unes colònies catequètiques per
als infants i preadolescents de 2n de primària a 2n
d’ESO. Com molts ja sabeu es caracteritzen per oferir
un temps per a conèixer més a Jesús i experimentar el
seu amor en un marc alegre, lúdic, seré i ple de benedicció. Enguany, tinc l’alegria de veure el creixement
d’aquesta oferta, ja que la parròquia de Tàrrega ha començat les seves pròpies catecolònies per a tota la jovenalla del seu arxiprestat. Així les diocesanes seran
a Santa Maria de Meià i les targarines a Gerri de la Sal,
els mateixos dies i amb la mateixa programació. No us
queda massa temps, però encara, en ambdues tandes,
crec que hi encabiran els fills dels més tardaners. Inscripcions: Clara Güell, tel. 628786830, clara.guell@
gmail.com (bisbat); Núria Serrano, tel. 639905075,
nuriasn3@gmail.com (Tàrrega).

La ruta d’adolescents, enguany, recorrerà els cimals
del Pirineu més oriental. Pujarem al Canigó i al Puigmal fent la ruta per Vallter i Núria. A més, inclourà al
final un curset especial. Fa un parell d’anys, una colla
de joves varen descobrir a Pescara el curs “el primer encontre amb Jesús” i per primera vegada el reproduirem
per als nostres adolescents. Aquesta és una eina bonica
i esperançadora perquè els més joves puguin viure una
primera conversió que segelli aquest moment tan important de les seves vides. Inscripcions: Marc Trulls, tel.
659925382, joventut@bisbatsolsona.cat
La Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia comptarà amb un grup de vint-i-cinc joves de la nostra diòcesi.
Hi passarem dotze dies per així poder participar també als dies previs en una diòcesi rural entre Varsòvia
i Cracòvia. Visitarem també Czestochowa, Auswicht i
Varsòvia. Però, sobretot, mirarem d’aprofundir en el
misteri de la misericòrdia a través de les catequesis i
dels encontres amb el papa Francesc. Us demano a tots
que ens acompanyeu amb la vostra pregària perquè
cada jove pelegrí descobreixi o confirmi la seva vocació i faci una passa endavant en la seva vida cristiana.
Inscripcions: Marc Trulls, tel. 659925382.
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