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Editorial
“ ... era a la presó i vinguéreu a veure’m” (Mt. 25.36)

Abans de començar el segon semestre de l’any és bo donar una mirada a la feina feta els
mesos anteriors. Confessem, amb tota la humilitat del món, que n’estem força contents.
Som una Càritas modesta i ens movem en un àmbit certament limitat. Però hem avançat i
hem assolit els objectius que ens proposàrem, especialment dos força importants: la posta
en marxa de la pàgina web caritassantjulia.org i la iniciació de les activitats de l’Aula Audiovisual del Centre Penitenciari. De les dues realitats us en parlem en el present butlletí.
Tenim altres projectes en curs, dels quals ens agradarà parlar-vos quan amb l’ajuda del
bon Déu, passin de l’estadi de les soles il·lusions a la tangible realitat.
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L’Evangeli de
la Misericòrdia

“L’Evangeli és el llibre de la misericòrdia
de Déu, però tot no hi fou escrit. L’Evangeli
de la Misericòrdia continua sent un llibre
obert, on s’hi segueixen escrivint el signes
dels deixebles de Crist, els gestos concrets d’amor, que son el millor testimoni de
la misericòrdia. Tots estem cridats a ser
escriptors vivents de l’Evangeli, portador
de la Bona Nova als homes i a les dones
d’avui.
Ho podem fer a través de les obres de
misericòrdia corporals i espirituals, que
constitueixen l’estil de vida del cristià. Per
mitjà d’aquests gestos, que no són sempre
visibles, podem visitar els necessitats portant-los la tendresa i el consol de Déu.
Ser apòstols de la misericòrdia significa
tocar i acaronar les ferides del cos i de
l’ànima de molts germans nostres. Així
confessem Jesús i el fem present i viu.
Aquesta és la missió que se’ns confia.
Moltes persones demanen ser escoltades i
compreses. L’Evangeli de la Misericòrdia
cerca persones de cor pacient i obert, cors
samaritans, que coneixen la compassió i el
silenci davant del misteri del germà i de la
germana; demana servents generosos i
alegres que estimin gratuïtament sense
pretendre res a canvi.” (Papa Francesc)

XXXV Assemblea General
de Càritas Andorrana

Es celebrà el 29 de juny passat a la Casa
de l’Església de Santa Maria del Fener,
presidida pel Sr. Arquebisbe i amb assistència de representacions de les Càritas
Parroquials del Principat.
Els actes s’iniciaren amb una celebració
eucarística a les 8 del vespre, seguida d’un
refrigeri ofert als assistents. Immediatament després començà l'assemblea pròpiament dita, amb la salutació del prelat, la
lectura de l’acta de la sessió anterior, exposició de les activitats portades a terme
durant l’exercici anterior en els àmbits
d’acció social i administració, aprovació de
comptes, provisió de càrrecs i precs i preguntes.
En el curs de l’assemblea fou homenatjat
el president Agustí Font que cessa en les
seves funcions després d’un llarg i fecund
mandat, (vegeu en un altre lloc la ressenya
de l’acte), i es proposà per unanimitat
Amadeu Rocamora i Ramonet com a nou
president.
L’Assemblea posà de manifest la vitalitat
de la Càritas del nostre país i la germanor
de tots els que treballem en aquesta empresa apassionant i il·lusionant.

“Tots som part d’aquesta multitud
de cecs i sords que caminen pels
carrers privats de la capacitat de
veure i sentir l’amor, la solidaritat i
la compassió.”
(Papa Francesc)
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Demanem ajuda
a les empreses
lauredianes

Abans de tot hem de confessar –perquè és veritat i reconèixer-ho és de justícia– que
força empreses de Sant Julià
ajuden Càritas i de manera
reiterada. Sovint a les pàgines d’aquest butlletí –vegeuho també en el d’avui– hem
de fer esment de moltes
d’aquestes ajudes i expressar
la nostra gratitud.
Però avui, volem fer una crida
a les altres empreses de la
parròquia. Ajudar els altres
dóna un toc d’humanitat a les
organitzacions empresarials,
siguin grans o petites. Més
enllà de la fredor de les xifres
i dels balanços poseu, si us
plau, a la vostra empresa una
espurna d’amor i de solidaritat.
Volgueu que la vostra sigui
una empresa amb cor.

Sant Julià de Lòria respon a la crida
del papa a favor d’Ucraïna

La guerra, que d’una manera o altra encara perdura, ha
devastat i ha portat a la misèria els ucraïnesos. Per
pal·liar el tràgic problema el papa Francesc va demanar
que el dia 24 d’abril passat es fes una col·lecta a totes
les parròquies.
A Sant Julià de Lòria es feu durant les celebracions eucarístiques d’aquell diumenge, recaptant-se la quantitat
de 1.678 euros.

L’Aula Audiovisual de Càritas
al Centre Penitenciari

El dia 23 del mes de maig darrer van iniciar-se les activitats de l’Aula Audiovisual al Centre Penitenciari de la
Comella, a càrrec dels voluntaris de la nostra Càritas
Parroquial, amb projeccions cinematogràfiques seguides de col·loqui en el que intervenen els internats que ho
desitgen i els voluntaris. Actualment tenen cura d’aquest
servei 13 voluntaris de la nostra Càritas Sant Julià.
L’experiència ha començat amb bon peu ja que
l’assistència a les 6 sessions de l’Aula celebrades fins
ara ha estat notable i la participació als col·loquis intensa
i animada.

Càritas Sant Julià

“Aquell emigrant
que molts volien expulsar
era jo”

“Ves I tu fes el mateix. Bona resposta.
M’agrada repetir-ho a cada un de vosaltres: Ves, i tu fes el mateix. Fes-te proïsme
del germà i de la germana que veus amb
dificultat. Ves i fes el mateix. Fer bones
obres, no només dir paraules que
s’emporta el vent. Penso en aquella cançó
Paroles, paroles, paroles. No! El que cal és
fer!
[M] Preguntem-nos-ho i que cada u respongui en el seu propi cor: La nostra fe és
fecunda? Produeix bones obres? O bé és
més aviat estèril i potser més morta que
viva? Em faig proïsme dels altres o passo
simplement pel seu costat? [M]
Convé fer-se aquestes preguntes, ja que al
cap i a la fi tots serem jutjats a la llum de
les obres de misericòrdia. El Senyor ens
podrà dir: Et recordes d’aquella vegada al
camí de Jerusalem a Jericó? Aquell home
mig mort, era jo. Te’n recordes d’aquell infant famolenc que es moria de gana, era jo.
Aquell emigrant que molts volien expulsar,
era jo. I aquell malalt que romania sol a
l’hospital sense que ningú l’anés a veure,
era jo! (cf. Mt 25,40-45).
(El Papa Francesc sobre la paràbola del bon samarità)
En la foto, refugiats sirians detinguts per la policia
d’Hongria quan intentaven entrar en aquell país.

Ajudeu-nos a ajudar
Està a les vostres mans

Amadeu Rocamora
nou president de
Càritas Andorrana

A proposta unànime de l’Assemblea Nacional de Càritas Andorrana, Mons JoanEnric Vives, arquebisbe d’Urgell, ha nomenat president de la Càritas Nacional del
Principat, el Sr. Amadeu Rocamora i Ramonet.
Amadeu Rocamora es una excel·lent persona que coneix i estima Càritas en la
qual, com en altres obres d’Església, ha
treballat. Està casat i té tres fills..
Des de Càritas Sant Julià ens plau fer present al Sr. Rocamora la nostra més afectuosa i cordial felicitació i li desitgem el major
encert en la tasca que l’Església li ha confiat.

“Pregueu per tanta gent rica que
vesteixen de porpra i que celebren
grans banquets, sense adonar-se
que a la porta de casa seva hi ha
molts Llàtzers amb ganes d’
’
alimentar-se amb les restes de men”
jar que queden a la taula”
(Papa Francesc)
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Èxit de la nostra web

caritassantjulia.org

Sessió de formació
al Centre Penitenciari

A Càritas Sant Julià estem agradablement
sorpresos per l’èxit que ha tingut la nostra
web.
Darrerament ha superat la xifra de les
4.000 visites mensuals i encara ara són
més d’un centenar les persones que diàriament la consulten. Possiblement aquests
mesos de vacances les xifres baixaran notablement però estem segurs que a començament de curs es recuperaran.
Càritas Sant Julià té una cura especial per
la web. Un voluntari s’hi dedica plenament i
cada dia l’actualitza, incorporant-hi la informació de darrera hora referida no solament
a les activitats de Càritas Parroquial o Càritas Andorrana sinó també a les de
l’Església diocesana o universal.
Demanem als nostres lectors que la consultin assíduament, si pot ser cada dia, que
ens aportin informacions i que la divulguin i
propaguin. És un mitjà que està a l’abast
de tothom i no els costa ni un cèntim. Fem
Església i amb Càritas fem present el manament de l’amor que Crist ens donà.

El mes d’abril passat, funcionaris del Centre
Penitenciari de la Comella impartiren als
voluntaris de Càritas Sant Julià una sessió
d’informació i formació prèvia a l'inici de les
activitats que Càritas, d’acord amb la Direcció, té programades en interès dels interns.
En l’acte, que fou molt interessant, els funcionaris explicaren detalladament la reglamentació vigent que regula el funcionament
del Centre i les normes a les quals han
d’ajustar-se els visitants .
Per la seva part, Càritas ha proporcionat
també als seus voluntaris una formació sumària però suficient relacionada amb el voluntariat específic de les presons.
Com informem en un altre lloc d’aquest Butlletí, la nova activitat ja ha començat i els
voluntaris que s’hi dediquen ho fan amb
molt de gust i dedicació.

A Càritas us necessitem
Ajudeu-nos a ajudar
FEU-VOS SOCIS!
Adreceu-vos a qualsevol dels
nostres voluntaris o contacteu-nos a

caritassantjulia.org

caritassantjulia.org

Càritas Sant Julià

Propera canonització de la
M. Teresa de Calcuta

Està prevista pel dia 4 de setembre proper, a les 10 del matí, a la plaça de sant
Pere de Roma.
Ens plau anunciar-ho, perquè la nova santa, que en vida va ser guardonada amb el
premi Nobel de la Pau, ha estat un paradigma del lliurament amorós i del servei
fidel als més pobres del món.

Un gest que Càritas agraeix

Campanya de la Plataforma
de les ONG d’Andorra
a favor dels refugiats

La Plataforma de les ONG humanitàries
d’Andorra (integrada per Càritas, Creu
Roja, Mans Unides, Intermón Oxfam, Infants del Món i Dames de Meritxell) ha
endegat una campanya a nivell nacional
per ajudar d’alguna manera la multitud de
refugiats que fugen de la guerra a Síria i
països veïns.
La campanya ha comptat amb la valuosa
cooperació d’Andorra Telecom. Cada trucada al núm. 141 comportava un donatiu
de 2 euros a càrrec del comunicant i Andorra Telecom doblà la quantitat recollida.
En la presentació, Cèsar García Bernardo, president de la Plataforma, criticà la
política de la Unió Europea i dels estats
membres en relació als refugiats.
La Plataforma féu una aportació inicial de
24.000 euros.

El dia 5 d’abril fou inaugurada al Centre
Cultural i de Congressos de Sant Julià
l’exposició de dibuixos de l’artista Nèstor
Santañés.
Per voluntat del dibuixant l’import de les
obres venudes ha estat lliurat a Càritas
Parroquial, que ha rebut també altres de les
obres exposades.
Càritas Parroquial vol fer constar la seva
gratitud pel gest, que és exponent dels
sentiments solidaris de l’artista.

“L’Evangeli de la Misericòrdia cerca persones de cor pacient i obert, cors samaritans, que coneixen la compassió i el silenci davant del misteri del germà i de la germana; demana servents generosos i alegres que estimin gratuïtament sense pretendre res a canvi.” (Papa Francesc)
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Amb els refugiats
a l’illa de Lesbos

Augmenta el nombre dels
voluntaris de Càritas Sant Julià

De mica en mica va creixent el nombre dels
nostres voluntaris. Cada vegada son més les
persones de Sant Julià que senten el desig
d’ajudar els altres a través de Càritas.
Ara ja som 40 els voluntaris que, d’una manera o altra, treballem a la Càritas laurediana.
Això ens ha permès crear nous serveis, com
recentment hem fet, per exemple, amb la
pàgina web o amb l’Aula Audiovisual.

Fou un acte transcendent que cridà
l’atenció mundial. Un gest no solament
solidari sinó ecumènic que reflectí la unitat de les Esglésies cristianes davant del
paorós problema dels refugiats.

Estem pensant encara en altres i noves iniciatives. Ja us en parlarem. Mentrestant, si
voleu col·laborar, contacteu amb nosaltres.

A Càritas Parroquial

No fou una visita turística, sinó un crit
d’atenció al món sobre aquell tràgic problema i contra la indiferència de tanta
gent.

Portes obertes
L’Església és una
casa
que té
sempre les portes obertes, però
no com una Duana per la qual
s’ha de passar,
sinó com la Casa
paterna a la qual
et criden.

Durant els mesos de juliol i agost mantindrem els mateixos serveis amb iguals horaris
gràcies a les suplències establertes pels
nostres voluntaris.

Ajudeu-nos a ajudar
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El papa Francesc
contra la pena de mort

El papa Francesc va rebre afectuosament
al Vaticà (11.Juny.2016) Lídia Guerrero,
mare d’un condemnat a mort als Estats
Units.
Víctor Hugo Saldaño porta vint anys a la
presó i roman al corredor de la mort de
l’Estat de Texas des de l’any 1996, data de
la seva primera condemna. L’any 2002 la
Suprema Cort dels Estats Units declarà
nul·la la primera sentència i obligà celebrar
un nou judici el 2005. La llarga estança al
corredor de la mort ha degradat la salut
mental del presoner.
El 20 de març de 2015, en rebre la Comissió Internacional contra la pena de mort, el
papa digué que la pena capital és sempre
inadmissible, per greu que hagi estat el
delicte comés.
Constitueix una ofensa –afirmà– a la inviolabilitat de la vida i a la dignitat de la
persona humana que contradiu el designi de Déu sobre l’home i la societat i
la seva justícia misericordiosa, i impedeix complir les finalitats justes de la pena”.

“Somio en una Europa en la qual
ser emigrant no sigui delicte”
(Papa Francesc)

Què ens diuen els lectors

“Primer de tot felicitar-vos per la feina que,
des de fa temps, esteu duent a terme a la
parròquia. = Nosaltres som un empresa
[...] que de vegades hem fet alguna aportació a
aquesta institució, i ens agradaria mantenir una
entrevista amb el Mn. Pepe Chisvert per fer una
canvi d’impressions i veure en quin punt podem
aportar un granet de sorra a la institució i la parròquia. Esperem una proposta de data per part
vostra. Molt cordialment,” N.
“[M]Moltes gràcies per aquesta tasca tan
ben feta i acurada que porteu a terme
recollint totes les informacions i sobretot
relacionant-les amb versets de l'Evangeli,
perquè Càritas no és una ONG més (que són
molt importants i exerceixen una tasca imprescindible) sinó que és el braç de l'Església que
exerceix la Caritat en nom del mateix Jesús.
Amb molt d'afecte,” P.
“Moltes gràcies per la vostra atenció i delicadesa en enviar-me el vostre Butlletí i la
vostra web de Càritas S. Julià. S'ha de dir
que sou molt treballadors i que ho feu molt bé,
molt proper i complert. La creativitat que parla el
Papa Francesc en les nostres accions pastorals
també poden passar per aquets medis d'informació i d'invitació a anar més enllà. Gràcies per
aquest treball tan ben fet. ¡Felicitats! que Déu
os beneeixi. Consti que ho he llegit tot amb molt
de gust La meva abraçada i la meva pregària.”L.

Càritas Parroquial agraeix molt els missatges d'estímul i ànim que ens fan arribar els
lectors del Butlletí. Moltes gràcies.
Nota: Quan no tenim l’autorització explícita de l’autor, no
revelem la seva identitat i substituïm el nom per una inicial.
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Donatiu del Comú de Sant Julià
a Càritas Parroquial

El conseller d’esports del Comú de Sant
Julià de Lòria, Sr. Pere Pràxedes Rigol,
lliurà als representants de Càritas Parroquial la quantitat de 687,50 euros, import de la
meitat de la recaptació de la Cursa de Sant
Silvestre de l’any passat.
La donació es completà amb un crèdit també de 687,50 euros que permet a Càritas
adquirir productes al Centre Comercial Sant
Eloi.
Els representants de Càritas agraïren
l’atenció del Comú vers la nostra institució.

La multiplicació
dels pans i dels peixos

Davant d’una multitud de gent cansada i
famolenca, Jesús diu als deixebles
“Doneu-los menjar vosaltres” (Lc. 9-13).
En realitat, Jesús és ell que beneeix i reparteix els pans, a fi que hi hagi menjar
per a tothom, però els cinc pans i els dos
peixos foren aportats pels deixebles. Jesús volia precisament això: que en lloc
d’acomiadar els deixebles, els donessin el
poc menjar que tenien” (Papa Francesc)

Sentit homenatge al president
de Càritas Andorrana
Sr. Agustí Font i Gonzàlez

En el curs de la darrera Assemblea General Ordinària de Càritas Andorrana es formalitzà la renúncia d’Agustí Font, una persona entranyable que durant molts anys ha
assumit la presidència de la institució.
El sr. Arquebisbe Mons. Joan Enric Vives,
que presidia l’acte, elogià la tasca del president sortint i li lliurà, en nom de tots, una
placa en la qual s’expressa la gratitud per
la feina feta.
Des de Càritas Sant Julià ens unim cordialment, com ja varem fer personalment, a
aquest merescut homenatge i enviem una
forta abraçada a l’estimat amic Agustí
Font.

Voleu conèixer què és Càritas?
Voleu rebre gratuitament
aquest butlletí?

Càritas és una obra de l’Església, és de
tots per ajudar tothom.
El nostre modest butlletí pretén donar a
conèixer el poc que fem, el més que voldríem fer i el molt que, si Déu vol, farem a
favor de les persones de Sant Julià de Lòria que necessiten ajuda.
Feu-nos arribar, per qualsevol mitjà, la
vostra adreça electrònica i us l’enviarem
gratuïtament.
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La missió de Càritas

Mans Unides d’Andorra
tanca la campanya 2016

La nostra missió és acollir i treballar amb
les persones en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del
seu propi alliberament, des del compromís
de la comunitat cristiana. Inclou l’acció
social, la sensibilització de la societat i la
denúncia de les situacions d’injustícia social.

L’ONG Mans Unides d’Andorra dóna per
tancada la campanya 2016 amb una recaptació total de 107.815 euros, una xifra
que es valora molt positivament.

La nostra missió, doncs, és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los
eines i recursos perquè se sentin més
confiades i segures i puguin liderar per si
mateixes el seu projecte de vida. Creiem
en les capacitats de tothom.
Així, volem ser testimonis de l'amor de
Crist enmig del patiment humà que experimenta la nostra societat arran de la crisi
actual. I, per tant, a més de la tasca assistencial i de promoció de la persona pobra,
farem accions de prevenció que evitin que
persones que es troben en situació d'exclusió social, residencial, laboral o per temes de salut, acabin en l'exclusió social.
Volem aconseguir construir entre tots un
món on els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona, des del treball per la
justícia social i des de la solidaritat i el
compartir fratern.
(De la web de Càritas Diocesana de Barcelona)
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Amb els diners recaptats, Mans Unides
d’Andorra finançarà una renovació de
centres d’acolliment al Senegal; un programa d’ajuda psicològica a Nicaragua; la
compra de dos assecadors de cafè al Perú; el finançament d’un pou d’aigua a Guinea-Conakry i la creació d’una granja al
Congo. A més, a Burkina-Faso
col·laboraran en la posada en marxa d’una
sala polivalent.
Felicitem de tot cor als nostres estimats
companys de Mans Unides

Càritas Parroquial al servei de
la gent de Sant Julià de Lòria
Av. Verge de Canòlic, 21

Horaris d’atenció
Dilluns: d’11 a 13h. Atès per la treballadora social
Dimarts: d’11 a 13h. Atès per voluntaris
Dimecres: d’11 a 13h. Atès per voluntaris
Dijous: de 18 a 20h: Atès per voluntaris
Qualsevol dia: Hores convingudes.
Telèf. 842 762
(en hores de despatx)
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Ignorar el pobre
és menysprear Déu

Referint-se a la paràbola evangèlica, el
papa Francesc ha dit que Llàtzer, que jeia
davant la porta interpel·lava clarament el ric
perquè es recordés de Déu, però el ric no
en feu cas i fou condemnat, no pas per les
seves riqueses, sinó per haver estat incapaç de tenir compassió de Llàtzer i no socórrer-lo.
Sovint molta gent fa el mateix, no veuen els
pobres! Per ells els pobres no existeixen.
Cap missatger ni cap missatge no pot
substituir els pobres que trobem pel nostre
camí, ja que en ells hi ha el mateix Jesús
que ve al nostre encontre: “cada vegada
que ho fèieu a un dels meus germans més
petits, a mi m’ho fèieu” (Mt. 25,40) digué
Jesús.
La paràbola ens ho adverteix: la misericòrdia de Déu està lligada a la nostra misericòrdia vers els altres. Quan no troba lloc a
dins del nostre cor tancat, no pot pas entrar. Si jo no obro la porta gran del meu cor
al pobre, aquesta porta roman tancada.
També per Déu. I això és terrible, remarca
el papa Francesc.

Les guardioles de Càritas
del Bar Restaurant Fenoy

Reiteradament hem invitat –és cert que ho
hem fet de manera general– a les botigues, oficines i comerços de Sant Julià a
que ens demanin una guardiola de Càritas per facilitar petites ajudes per part de
personal, clients i amics.
Creiem també que, al marge de l’ajuda
material que les guardioles poden reportar
–moltes gotes fan un mar–, la presència
de la guardiola de Càritas constitueix una
manera d’interpel·lar-nos i de recordar que
hi ha gent que té mancances.
Malgrat tot hem de reconèixer que la iniciativa ha tingut fins ara ben poc èxit. Poques empreses ens ho han demanat.
Per això ens plau remarcar l’excepció generosa del Bar Restaurant Fenoy que, des
de fa molt temps, ha tingut interès en exposar una guardiola de Càritas al seu establiment i periòdicament, com acaba de
fer, ens la torna per buidar-la.
Ens plau remarcar el gest de solidaritat
cristiana d’aquesta empresa laurediana
que Càritas Parroquial agraeix profundament.

Donatius a Càritas
Podeu fer-los directament al despatx
de Càritas Parroquial, o a través del
Mossèn o de qualsevol voluntari, o
amb un abonament al c/c de Crèdit
Andorrà
núm. AD90 003 1101 1091 40310102

El servei caritatiu ha d’estar adreçat a
tota la comunitat cristiana, de manera
que la societat creixi en la caritat i sàpiga
trobar camins nous, capaços de fer conèixer i fer front a les situacions que oprimeixen milions de persones.
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Proactiva Open Arms fa un
emotiu obsequi al Papa

Òscar Camps, director de la Ong catalana
Proactiva Open Arms que treballa a l’illa
de Lesbos en la tasca de salvar els refugiats que fugen per mar de les seves terres, lliurà al papa Francesc una armilla
salvavides d’una nena de sis anys que
morí ofegada durant el viatge.
El papa agraí profundament aquell emotiu
obsequi i elogià la tasca de la ong i els
seus socorristes.
Proactiva Open Arms reforçarà la seva
actuació amb un vaixell que recentment
ha salpat cap a les costes de Líbia,

Una bona notícia: A Càritas
ens han ofert un magatzem

La nova encara és fresca i només podem
anticipar-la a grans trets: Una empresa andorrana està disposada a cedir, en condicions summament generoses, l’ús d’un local
de superfície considerable en el qual Càritas podria dipositar, classificar i gestionar
la gran quantitat de roba de segona mà
que recull al Principat.
És tracta d’una notícia que ens fa contents
no solament perquè resol un greu problema sinó també perquè posa de manifest la
generositat de l'empresa propietària.
Esperem, en el proper butlletí, completar
aquesta informació.

Ajudeu-nos, si us plau
Coneixeu alguna persona malalta o que
visqui sola, que desitgi que els nostres
voluntaris la visitin?
Sabeu algú de la parròquia que tingui
una necessitat que Càritas pugui solucionar o almenys pal·liar?
L'Astral, el nou vaixell de Proactiva Open
Arms, que treballarà en la ruta entre Líbia i
Itàlia, on es concentra la major part de migrants morts al Mediterrani.

Contacteu, si us plau, amb Càritas Parroquial o amb algun dels seus voluntaris.
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El papa visita una residència
de discapacitats mentals

Estem preparant
el proper curs

En el marc dels “Divendres de la misericòrdia”, el papa Francesc visità (13 de maig
de 2016) la comunitat ‘Il Chicco’, volent fer
amb la visita un nou gest contra la cultura
del descart o l’exclusió.

El temps de vacances és propici per pensar en les activitats del nou curs. Tenim ja
avançat un nou projecte que requerirà la
intervenció de quatre o cinc voluntaris, més
aviat voluntàries, amb algunes de les quals
ja hem contactat.
En el proper butlletí, quan la cosa estigui
més avançada, ja us ho explicarem.

Aquesta associació assisteix a persones
marginades de la societat i pertany a la gran
família Arche, fundada por Jean Vanier en
1964 i present a més de 30 països dels cinc
continents. La comunitat Chicco fou la primera fundada a Itàlia l’any 1981, es troba a
la zona de Ciampino, propera a Roma, i
acull a persones amb greus discapacitats
mentals.

La Memòria 2015
de Càritas Andorrana

En el centre situat a Ciampino hi ha dues
‘cases familia’, les llars La Vinya i L’Olivera.
El papa les visità, s’assegué a la taula, i
berenà amb els interns i els voluntaris, escoltant les paraules de Nadia, Salvatore,
Vittorio, Paolo, María Grazia, DaniloM i
compartint amb joia aquells moments familiars. Visità també les persones més greus,
donant-les proves d’afecte.
Després feu una visita els tallers d’artesania
i finalment la capella en la qual Francesc
resà agafant les mans dels interns.
(Extret de Zenit)

Consulteu la nostra web.
Ens trobareu a

caritassantjulia.org

Durant la XXXV Assemblea General de
Càritas fou distribuïda la Memòria de Càritas Andorrana corresponent a l’any 2015,
que reflecteix les activitats i els comptes de
l’exercici. Presenta l’encertada novetat
d’incloure una síntesi de les activitats de
cada una de les Càritas Parroquials andorranes.
A Sant Julià en tenim uns exemplars a disposició de qui ens els demanin.
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La paràbola del
bon samarità

El papa, en una de les seves catequesis,
reflexionà sobre la paràbola del bon samarità. Remarcà com el sacerdot i el levita
passen de llarg; veuen però ignoren; miren
però no fan res. “No ho oblidem mai: enfront del sofriment de tanta gent abatuda
per la fam, la violència i la injustícia, no
podem romandre com a espectadors”. Ignorar el sofriment de l’home, és ignorar
Déu. “Si jo no m’apropo a aquest home,
aquest infant, aquest ancià o a aquesta
velleta que pateix, no m’apropo a Déu”,
El samarità també tenia compromisos,
també havia de fer coses i potser tenia
pressa. Malgrat tot, quan veié l’home ferit
no passà de llarg, com els altres dos que
estaven vinculats al temple, sinó que tingué
compassió. Aquí hi ha la diferència. Els
altres van veure el mateix, però els seus
cors quedaren freds i tancats, En canvi el
del samarità estava en sintonia amb el cor
de Déu.

Hem rebut una
oferta generosa

Una coneguda i prestigiosa empresa de
restauració, a iniciativa pròpia, ha ofert a
Càritas Sant Julià el servei d’un sopar
solidari, que es procuraria que fos molt
concorregut. Malgrat que seria un àpat a
un preu popular, gràcies a la col·laboració
de l’empresa reportaria benefici i ajudaria
a finançar les obres de la nostra estimada
Càritas.
Tot està encara a nivell de projecte i pensem que podrà ser realitat el proper curs.
Malgrat tot volem anunciar-ho ja als nostres socis i col·laboradors.
Confessem que ens plau que s’ens proposin iniciatives d’aquest tipus. Son una
mostra ben evident de que la gent de Sant
Julià estima Càritas i participa de les nostres inquietuds per servir, sense cap distinció, les famílies de la parròquia que passen dificultats.

Jordània, país acollidor
Jordània és un país musulmà però respectuós
amb les altres religions, És també un dels
estats més generosos en l’acolliment de refugiats. N’ha acollit 620.000 un 9% de la seva
població. Tota una lliçó pels països més rics.
Vegeu en la foto la reina Rània visitant un
centre comunitari i un menjador de Càritas
Jordània a Amman que cada dia ofereix 500
àpats calents a persones sense recursos.
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Àsia Bibi: “Papa Francesc, sóc
la teva filla, prega per mi”

La col·lecta de la festa de Corpus
Dia de la Caritat

Asia Noreen, o Asia Bibi, és una camperola
pakistanesa cristiana de 45 anys, casada amb
Ashiq Masih. Tenen 5 fills.
El juny de 2009 treballava al camp junt amb
altres dones de confessió islàmica, una d’elles
esposa de l’imam local, que l’acusaren injustament de blasfèmia. Alguns diuen que fou per
haver begut aigua d’un pou reservat als musulmans, altres per exalçar la persona de Crist.
Empresonada, li oferiren la llibertat a canvi de
convertir-se a l’islam, cosa que rebutjà.
El novembre de 2010 fou condemnada a morir a
la forca. El governador de Penjab, Salaman
Taseer, que havia defensat públicament Àsia
Bibi, fou assassinat. Dos mesos va ser assassinat el ministre pakistanès de les Minories Religioses, que pretenia modificar l’anomenada llei
antiblasfèmia.
El recurs interposat al Tribunal de Lahore confirmà la sentència de mort. Només queda
l’oportunitat d’un eventual indult del president de
la República Islàmica del Pakistan.
Àsia Bibi ha demanat ajuda al papa Francesc i
els bisbes del Pakistan han instat la comunitat
internacional a fer pressió i treballar a tos els
nivells per salvar la vida d’aquesta dona innocent.

En la col·lecta per a Càritas feta durant les
mises de la festa del Corpus Christi, Dia de
la Caritat, a la parròquia de Sant Julià de
Lòria es recollí la quantitat de 861,76 euros.
Es tracta d’una col·lecta no encaminada a
satisfer cap necessitat concreta i ni tan sols
destinada específicament a la Càritas Parroquial, sinó a Càritas Andorrana i a Càritas
d’Urgell. Per això ens plau fer l’estadística
dels resultats dels darrers quatre anys en la
mateixa ocasió i diada.
Sembla evident que, al marge de les contingències econòmiques, la gent de Sant
Julià de Lòria manté l’estima a Càritas i a
les seves obres.

Als nostres lectors
Escriviu-nos, si us
plau. Feu-nos els
suggeriments i les crítiques que calguin.
Volem que el Butlletí Càritas Sant Julià
sigui una cosa viva i de tots.
Adreceu-vos a

caritassantjulia@gmail.com
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Els comptes de Càritas Parroquial

Ajudeu-nos a ajudar

Càritas Sant Julià

La fotografia que parla

És una fotografia trista, que costa mirar. Són nens refugiats a l’hora de fer un àpat, segurament migrat, que aneu a saber quina ànima generosa els ha facilitat. Són infants d’un camp
de refugiats, les famílies dels quals estan esperant que els obrin les portes d’Europa.
Tenen la mirada perduda, trista, més pròpia d’un adult desencantat que no pas d’un infant
a l’edat de l’esperança i dels somnis. Ni un somriure, ni una gota d’alegria ni una espurna
d’il·lusió, M Déu meu, què els hem fet entre tots!

Aquest full informatiu ha estat redactat, confegit i distribuït per voluntaris de Càritas Parroquial
de Sant Julià de Lòria. Principat d’Andorra.

