Glossa

Visió i +
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El proper diumenge, dia 19 de maig a la tarda, celebrarem la IX Vetlla de l'Esperit Sant a la catedral. Aquesta
vetlla anirà precedida de l'eucaristia de confirmacions
d'aquells adults que, havent fet el curs Alpha, no poden
o no volen rebre el sagrament de la confirmació a la seva
parròquia.
Aprofitaré aquesta trobada diocesana, que s'escau cap
a final de curs, per a tenir una xerrada sobre la visió diocesana. He volgut titular-la “Visió i +” perquè serà una
ocasió per a refrescar el rumb que hem emprès com a
organització diocesana i per a presentar el que hem fet
recentment, on estem i quines passes tenim al davant. El
pla pastoral diocesà dibuixa una visió de futur general
per a les parròquies. Correspon, però, a cada rector i el
seu equip concretar-ho i portar-ho a la pràctica. La visió
diocesana, en canvi, esbossa què ha de ser l'organització
diocesana del futur i depèn d'un servidor i de tots els
agents pastorals del bisbat, sobretot d'aquells que treballen en els seus organismes, departaments i delegacions.
No explicaré de nou la visió —una nova organització diocesana al servei d'unes comunitats parroquials evangelitzadores—. Tots la coneixeu, ja sigui pel cartell i el díptic
de la declaració, pels escrits que he fet en el full o per les
xerrades de presentació que he fet en algunes unitats
parroquials. Vull compartir-vos l'aplicació de la visió en
relació a: alguns consells i delegacions diocesanes; l'organització territorial; l'acompanyament dels agents de
pastoral... Vull també presentar alguns projectes que estan a punt: el pla de formació per a capellans i treballadors apostòlics; el nou departament d’investigació pastoral; el projecte de capacitació dels equips parroquials; la
sensibilització sobre el tema dels abusos a menors i sobre
els protocols de protecció... Fins i tot, vull anunciar-vos

alguns projectes que només estan en estudi: la renovació de la delegació de mitjans de comunicació social; el
projecte d'acompanyament integral de les parròquies; el
projecte de finançament de la formació i de la contractació de nous treballadors apostòlics i del procés formatiu
dels seminaristes...
Us convido a participar en aquesta presentació i en aquesta jornada pasqual diocesana. Confio que hi pugueu ser
molts preveres, diaques, membres de la vida consagrada, treballadors apostòlics, seminaristes i membres dels
equips parroquials o dels consells pastorals parroquials,
especialment els de les parròquies de referència.
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