Glossa

Amb tu, som una gran família
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest diumenge és el dia de l’Església diocesana, la jornada de Germanor. Es tracta d’un cap de setmana per a
prendre consciència que l’Església som tots i, per això, cadascun de nosaltres hem de sentir-nos-en responsables.

laboració amb les despeses ordinàries de la pròpia parròquia. Convé, però, que, a més, almenys un cop a l’any, fem
un donatiu extra de 150 €, desgravable en la pròxima
declaració de la renda. Tenint present que ens acostem
al final d’any, feu aquest regal a la vostra parròquia i al
bisbat: 150 € per a passar d’una economia de misèria a
una economia per a somniar nous projectes i iniciatives.

Tots sabem que, a nivell familiar i a nivell associatiu,
els més implicats en una situació o en un projecte són
els més disposats a aportar-hi els diners necessaris.
Així mateix passa amb l’Església: com més vinculats Sabeu que no venem fum! Estem engegant projectes nous
ens hi sentim, més disposats estem a incrementar els —cases d’acolliment, projectes d’evangelització dels més
nostres donatius.
pobres, formació afectivo-sexual per a adolescents i joves, nous itineraris de preparació al matrimoni—. Sabeu
La setmana passada, els vostres rectors us devien recor- que anem contractant persones seglars —dues més dudar que la col·lecta extraordinària d’aquest cap de setma- rant aquest darrer any— que ens permetin afrontar la
na és per al finançament de l’economia arxiprestal.
reducció del nombre de capellans.
Jo, a més de convidar-vos a ser especialment generosos,
vull aprofitar aquesta jornada per a demanar-vos, una
vegada més, un compromís estable amb el sosteniment
econòmic de l’Església.

Gràcies a Déu no manquen idees! Tampoc persones disposades a fer passos endavant, renunciant a la seva vida
professional civil per dedicar-se, malgrat importants renúncies econòmiques, a l’apostolat i a la caritat.

Cada diumenge és necessari que tinguem un signe de col·

Confio que no ens manquin els diners per a fer-ho possible!
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