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Junts, X un món millor
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El 4 d’abril va començar la campanya de la renda d’enguany,
tal com heu pogut veure en el primer article publicat el dia
22 d’abril i la portada del full diocesà del dia 29 d’abril.
Aquest diumenge us vull animar a col·laborar amb l’Església, concretament amb la nostra diòcesi i la nova visió
que estem desenvolupant.

cristianes, per fer un món millor, posant tot el que tenim al
servei de tothom. Per això us vull animar a marcar la X a
favor de l’Església, com un gest que suma a favor d'unes comunitats que atenen millor les persones, que reformen les
estructures que priven o alenteixen l'evangelització, i que
prioritzen i potencien les activitats parroquials que fomenten l'oració, la fraternitat i el primer anunci de l'Evangeli.

Aprofitant el lema de «Junts, X un món millor», vull continuar projectant el gran somni del qual us vaig parlar a
principi de curs. Tal com us deia, des d’aleshores hem fet
moltes coses en aquesta direcció: el Pla Pastoral Diocesà,
les descobertes d’eines d’evangelització i el treball per a
concretar la renovació de les parròquies. Així, doncs, totes
les persones, estructures i diners de la diòcesi les orientem, al màxim possible, vers les parròquies que vulguin
esdevenir comunitats parroquials evangelitzadores, comunitats «vives, orants, fraternes i evangelitzadores».

Com sabeu, tot això té un cost, i és per aquest motiu que
us demano que continueu o comenceu a marcar la X a favor de l’Església en la vostra declaració de la renda i animeu els vostres amics, parents i companys a fer-ho.
Gràcies per fer comunitat! Gràcies per col·laborar amb
nosaltres!

Seguint amb el somni, i tal com apuntava l’article del passat
22 d’abril, volem créixer a l’estil de les primeres comunitats

Podeu consultar tota la informació de la campanya a la
pàgina web www.bisbasolsona.cat.

Recordeu: marcar la casella amb la X a favor de l’Església
és un gest que no costa res, ni pagues més impostos, ni et
retonen menys diners.
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