Glossa

Un nou regal!
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquests dies hem viscut unes festes molt especials. Una
d’elles, en particular, va molt associada als regals, la festa dels Reis.
Segurament tots hem fet experiència, en un moment o
altre, que no tots els regals produeixen en nosaltres les
mateixes sensacions. Més encara, alguns produeixen un
efecte únic i diferent quan els rebem.
Avui vull oferir-vos un regal molt especial, d’aquests que
no ens deixen indiferent quan l’obrim... sí,... un regal que
pot fer un gran bé a la vostra vida. El regal té un nom:
NOVA VIDA. Us atreviu a obrir-lo?
Del 18 al 20 d’aquest mes, es portarà a terme a la diòcesi
el curs NOVA VIDA. Aquest curs és un curs que predisposa a obrir el cor per a un encontre, l’encontre amb Jesús,
el Senyor.
Sabem bé que aquest no és un encontre qualsevol perquè
és un encontre amb Aquell que pot donar sentit únic a les
nostres vides. Un encontre que interpel·la, un encontre
que marca i deixa petjada, un encontre que porta a viure
una VIDA NOVA. D’aquí el seu nom.
El curs NOVA VIDA, està emmarcat en el si d’un programa de formació que ofereix l’Escola d’Evangelització
Sant Andreu (www.evangelizacion.com). Aquest itinerari bàsic, crec que pot ser un bon itinerari formatiu per als
col·laboradors parroquials i tots aquells qui puguin estar
interessats en viure un camí de formació cristiana a través d’una metodologia activo-participativa.
Aquest programa de formació es duu a terme a més de
70 països del món i és un programa permanent, integral,

progressiu, i sistemàtic. És un programa què emfatitza
l’aspecte bíblic i la dimensió pastoral.
Us convido doncs a obrir aquest regal per assaborir-ne
tot allò que conté. Qui sap si aquest regal us portarà a viure la VIDA NOVA que l’Infant de Betlem ens ha vingut a
portar altra vegada aquest Nadal! Us el deixareu perdre?
En la imatge que acompanya aquest text, trobareu tota la
informació necessària per a formalitzar-ne la inscripció.
Animeu-vos a participar-hi!
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