Glossa

Sensibilitat missionera
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Feia anys que alguns joves del nostre bisbat, assidus a les
activitats de la delegació de Joventut, ens demanaven de
poder fer una experiència missionera. Enguany, el somni
es fa realitat amb una experiència d’un mes a la diòcesi
d’Abancay, a la serralada andina del Perú. S’han animat
vint-i-cinc joves i els acompanyen el delegat de Joventut
i Mn. Marc Majà.
Abancay és una diòcesi jove, nascuda com una escissió de
la immensa diòcesi de Cuzco. El segon bisbe i pare veritable de la vida cristiana d’aquell racó de la vall del riu Apurimac fou Mons. Pèlach, fill de Girona. Allà hi ha donat
també la vida Mons. Sala, fill del nostre bisbat. També hi
continuen treballant dos capellans del nostre presbiteri.
El bon treball d’aquests missioners i molts d’altres ha fet
que avui Abancay posseeixi un nombrós presbiteri indígena, el seminari més florit de tot el país i un catolicisme
molt majoritari, sense quasi presència de sectes protestants tan comú a l’Amèrica llatina on l’Església catòlica
ha desatès els grans barris més marginals.
Els nostres joves van a reconstruir una capella que ha
d’esdevenir església parroquial a causa del creixement

de la capital de la diòcesi. També participaran com a voluntaris en alguna de les obres socials que l’església té a
la capital: l’orfenat, el centre mèdic, el centre oftalmològic, la residència d’ancians o el menjador social per a
infants en edat escolar.
Durant uns dies completaran aquestes experiències amb
la descoberta del treball a les comunitats rurals. Allí
podran conèixer el treball dels catequistes, responsables de cada comunitat cristiana rural, ja que el prevere
només els pot visitar un cop cada tres o quatre mesos.
També coneixeran el gran treball de Càritas per a portar
l’aigua corrent a cada casa de la comunitat i la divulgació
d’un model de cuina econòmica molt senzilla però molt
útil per acabar amb el fum permanent a les llar i els problemes de visió que se’n deriven.
Aquests joves missioners recullen diners tant per ajudar
a pagar-se les despeses de viatge i estada, com per ajudar
econòmicament a la reconstrucció de la capella i els altres projectes en els que participaran. Us animo a que els
ajudeu amb el vostre donatiu segons la informació que
trobareu en aquest mateix full.
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