Glossa

Les memòries annuals
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com ja heu observat, enguany, disposeu de les dues memòries d’activitats de l’Església que apareixen en la fotografia que acompanya aquesta glossa. Les teniu als
prestatges de les vostres esglésies parroquials o les heu
trobades encartades en el full diocesà.
Una memòria és la que fa anys fem des del bisbat. L’altra és
el primer cop que s’edita i es distribueix, i és la memòria de
“L’Església catòlica a Catalunya”. Ambdues tenen la finalitat
de mostrar de forma transparent les activitats i les dades
econòmiques de l’Església, tant a la nostra diòcesi com, en
conjunt, als bisbats del nostre país. La primera ens fa conèixer d’una de forma més particular el que passa més a prop.
La segona ens mostra de forma més general l’envergadura i
l’impacte de l’acció de l’Església a Catalunya.
Com cada any, a la memòria del bisbat, hi trobareu una
introducció feta per un servidor, la situació territorial,
l’organigrama del bisbat, el balanç econòmic del 2017, i
un seguit de dades de les activitats pastorals, caritatives-assistencials, i de patrimoni i cultura.
A la memòria de l’Església catòlica a Catalunya, hi
trobareu, a més, breus testimonis molt bonics i encoratjadors de persones que, en el camí de la seva vida
cristiana, col·laboren en les activitats descrites a cada
apartat. Són petits testimonis que us ajudaran a reflexionar sobre el vostre propi compromís envers aques-

ta família a la qual pertanyem que és l’Església.
Us animo a llegir, poc a poc, aquestes dues memòries i a
sorprendre-us amb les dades que hi trobareu. Veureu la
gran quantitat de tasques que fem entre tots. Tasques
impossibles sense el vostre suport econòmic i personal.
Tasques que es veurien molt reduïdes sense el vostre
compromís a favor de l’Església catòlica quan feu la declaració de la renda i quan us oferiu com a voluntaris ja
sigui en iniciatives d’evangelització, de catequesi, de Càritas, de servei a la litúrgia, de visita als malalts i tantes
altres coses. Segur que cadascú de vosaltres explicant la
seva col·laboració seria un petit testimoni de fe.
Trobareu també les memòries, en suport digital, a la pàgina web del bisbat (www.bisbatsolsona.cat).
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