Glossa

Recordeu la Llar Sant Joan Bosco
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fa uns quants anys, us vaig parlar de la crida a fundar
una llar per a acollir «ninis» (nois que ni estudien ni
treballen). Fou arran d’un dinar al palau episcopal amb
quatre joves que es trobaven en una situació depriment:
sense esperança per manca d’oportunitats laborals i socials, pels conflictes amb els seus familiars i per manca
de sentit en les seves vides.

En aquests moments estem treballant per trobar la
rectoria on naixerà aquesta llar i on aquest matrimoni
complementarà la seva tasca col·laborant com a treballadors apostòlics.

Immediatament vaig mostrar-hi interès i els vaig demanar que em posessin per escrit el seu somni. Els vaig
avançar que, si es tractava d’un projecte que unia caritat
i evangelització, ja hi podien comptar. Poc després em feien arribar l’escrit que reproduïm en format entrevista
en aquest mateix full.

Aprofito l'ocasió per a recordar-vos que tenim la casa
d’acollida de dones a punt per a començar i no ho podem
fer perquè no surten les persones vocacionades per a
portar-la. No us oblideu d’aquest altre bonic projecte en
les vostres oracions i en les converses amb les persones
que podrien plantejar-se aquest servei.

Faig pública la realització d’aquest somni per quatre
motius: primer, per agrair les vostres pregàries perquè
apareguessin les persones que havien de fer possible
Fa uns quants mesos, vaig entrevistar-me amb un matrimo- el projecte; segon, per demanar-vos que continueu enni jove que desitjava explicar-me el seu somni: una llar per comanant tots els serrells que encara resten pendents
a acollir joves majors d’edat, desemparats, sense feina i/o —trobar la casa, aconseguir que el projecte i la seva disposense estudis. Volien oferir als joves, especialment als que nibilitat pastoral encaixin en la pastoral parroquial i arsurten dels centres de protecció de menors i es troben en xiprestal, que hi hagi joves que vulguin ser acollits, etc.—;
la indigència, una família on poder conèixer Déu, deixar-se tercer, perquè col·laboreu econòmicament a fer-ho postransformar pel seu amor i preparar-se per a tirar endavant sible; i quart, per invitar-vos a ser voluntaris d’aquesta
la vida. M’ho explicaven perquè un dels treballadors apostò- casa o a donar oportunitats laborals a aquests joves. A
lics de la diòcesi (germà d’ell) els havia animat a apropar-se a mesura que es vagin concretant els detalls del projecte
Solsona convençut que acolliria el seu projecte.
apareixeran en la web del bisbat.
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