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Vacances per a famílies nombroses
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Un any més, trenta famílies nombroses (dues-centes vint

Us avanço algun fragment dels escrits d'agraïment que
podreu llegir també en l’interior d’aquest full i a la pàgina web del bisbat, que ens omplen de goig i que ens motiven a continuar fent possible aquest projecte.

i vuit persones) han gaudit d’una setmana de vacances en
una rectoria de la nostra diòcesi -Cambrils d'Odèn, Vilasana i el Santuari de Lourdes de La Nou-. Continua, doncs,
la nostra aposta per ajudar les famílies que viuen amb
gran generositat la seva paternitat i maternitat.
“...estemmoltcontentsiagraïtsd’haverpogutgaudird’aquests
dies en aquest entorn excepcional i conèixer les persones
Aquesta oferta és possible gràcies a la generositat dels que ens han acollit, tot plegat un Do de Déu! I el millor ha esrectors i les comunitats que renuncien a llogar aquestes tat fer-ho en família i poder tenir nostre Senyor tan a prop!
tres cases durant tot l'any perquè estiguin disponibles
un estiu més per a aquest projecte. També gràcies al pe- “Aquests dies han sigut un regal per a la nostra família, que
tit equip de persones que garanteixen el manteniment sol viure en el sorollós dia a dia de Barcelona. Ens hem sentit
i l'arranjament de les rectories, la gestió de l'assigna- millor que a casa, en un lloc on la natura i el silenci, inclòs
ció durant la primavera i l'acollida i la neteja setmanal. l’aire, ens convidava a reconèixer la grandesa del Senyor.
També cal reconèixer la generositat de l'Ajuntament de Gràcies per la vostra dedicació pensant en nosaltres...”
Vila-sana que ofereix l'accés a les piscines municipals a
la família que cada setmana resideix a la rectoria.
“Es una bendición estar en una casa tan grande, con tanto
espacio para jugar, no hemos sentido como en casa. TamEls missatges que les famílies ens han deixat manifesten bién es una experiencia de sentirnos acogidos, bendecil'alegria i l'agraïment pel fet d'haver gaudit d'una setmana dos y cuidados por nuestra madre Iglesia que es católica”
de vacances en un espai bonic, propici per al descans i que
els permet reforçar la vida familiar. També agraeixen l'aco- Malgrat algunes famílies poden ajudar a les despeses de
lliment i el compartir la celebració de l'eucaristia amb les co- manteniment i a les parròquies que cedeixen la rectoria,
munitats parroquials de cada lloc. Manifesten que és un gran el projecte és possible gràcies a l'aposta de la nostra diòregal poder gaudir d'uns dies de descans en un espai ampli i cesi. Si algú ens vol ajudar per a continuar-ho fent possirural, que, a no ser per aquest projecte, no ho haurien pogut fer. ble, a la pàgina web trobarà la informació necessària.
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