Glossa

Bones notícies
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Avui és Pasqua! Celebrem que en una matinada com la
d’aquest diumenge, Crist va ressuscitar d’entre els morts.
Aquest fet, fabulós i inaudit, fou la confirmació que la
vida nova, anunciada per Jesús amb paraules i miracles,
irrompia en la humanitat esbotzant les resistències que
s’havien aixecat contra ella. Fou la revelació que l’obra de
Crist no s’obria pas a través de la progressiva adhesió d’un
conjunt de persones atretes per les seves paraules, sinó a
través d’un acte poderós i miraculós de Déu que capgirava
la vida de tots els qui n’anaven essent testimonis.

riscant a anunciar amb paraules i signes que Crist canvia
la vida de les persones i estan succeint miracles. Entrem
en contacte amb gent, de moltes maneres i alguns experimenten Déu i es converteixen. Proliferen iniciatives
evangèliques i evangelitzadores. Neixen iniciatives de
les persones i comunitats que Déu està cridant. Són iniciatives caritatives que no obliden que la millor ajuda
que poden donar és oferir la fe en Jesús. Són activitats
d’evangelització adreçades als infants i als joves. Són
propostes que cerquen evangelitzar com sigui.

Petites realitats ens mostren que estem experimentant
la Pasqua: neixen comunitats de deixebles; apareixen
noves vocacions; es produeixen conversions; i proliferen iniciatives evangèliques i evangelitzadores. Neixen
comunitats de deixebles missioners. El ressuscitat està
congregant i encenen petites comunitats de germans.
Algunes parròquies estan canviant: deixen de ser un conjunt d’activitats que reclamen voluntaris i passen a ser
una família que s’alegra de trobar-se, fer festa, pregar i
ajudar-se els uns als altres. Emergeix un nucli comunitari que rema a l’uníson cap a la missa festiva i evangelitzadora de cada diumenge, perquè la gent que s’hi apropa
s’animi al curs que els ha de canviar la vida i, així, s’incorpori a un grup que els ajudi a créixer cristianament.

En aquest full trobareu la darrera: oferir a famílies nombroses de la diòcesi una rectoria per a una o dues setmanes de vacances gratuïtament.

Apareixen noves vocacions. Sorgeixen persones disposades a deixar els seus treballs ben remunerats, per a
dedicar-se a anunciar l’Evangeli. Hi ha joves que venen
de fora a cercar una oportunitat per a viure una vida
senzilla i lliurada a l’evangelització. També, malgrat les
dificultats culturals i familiars, hi ha joves disposats a
renunciar a tot per lliurar-se a Déu en el sacerdoci o la
vida consagrada. Es produeixen conversions. Hi ha persones que passen de la indiferència a la fe. Ens estem ar-

Directora: Júlia Ayala. Plaça Palau 1. 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 19. A/e: mitjans@bisbatsolsona.cat / Dipòsit legal: 14.355/60
Disseny: Casals i Cots / DiacDisseny. Ronda Camprodon, núm 2. 08500 Vic. Tel. 670 490 532. Administració, impressió i distribució: Gràfiques Diac Vic.
Ronda Camprodon, núm. 2. 08500 Vic. Tel. 93 886 93 49. Dipòsit legal: 14.355/60. Xarxes: www.fulldiocesa.cat / info@fulldiocesa.cat / @fulldiocesa

