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Editorial
Disset edicions
Els lectors hauran comprovat com, després de disset edicions, el butlletí va adquirint una
fisonomia pròpia. Informació sobre la nostra Càritas Parroquial i Càritas Andorrana, amb
les seves activitats i projectes, sense oblidar els de les altres Càritas germanes; després
referència als problemes i necessitats de les persones més vulnerables, no solament de
casa nostra sinó de tot el món i, finalment, reflexió sobre la doctrina social de l’Església i el
pensament del papa Francesc. Com veieu un panorama possiblement massa ampli per a
una publicació tan petita.
Formalment intentem que les informacions siguin breus per ser llegides fàcilment, i variades per no avorrir. Congruents amb aquesta darrera intencionalitat, hem obviat divisions o
classificacions temàtiques i procurem que fins i tot en cada pàgina predomini la més plena
diversitat. Només ens falten, per fer-ho millor, els suggeriments i les crítiques dels nostres
lectors, perquè el butlletí, com Càritas, és de tots.
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Quan un aturat demana treball
està demanant dignitat

Ha mort Càndid Riba Coma,
que fou president
de Càritas Andorrana

El papa Francesc ha escrit una carta a
Mons. José Arancedo, president de la
Conferència Episcopal Argentina en ocasió de la festa de Sant Gaietà (7 d’agost),
venerat en aquell país com patró del pa i
del treball.
Quan demanen treball –diu el papa– demanen poder sentir dignitat, i en la festa
de Sant Gaietà demanem aquesta dignitat
que ens dóna el treball; poder portar pa a
casa.
Explica que el treball és aquesta T, que
junt amb les altres dues, Teulat i Terra,
són l'entramat bàsic dels Drets Humans. I
quan es demana treball per portar el pa a
casa s’està demanant dignitat.
El papa recorda la diada de Sant Gaietà a
Buenos Aires: Saludar, escoltar, acompanyar la fe d’aquest poble senzill i tantes
vegades davant l’angoixa d’homes i dones
que cerquen treball i no en troben. I diu
que en aquells moments només se li ocorria una encaixada de mans, una carícia,
mirar aquells ulls humits de dolor i plorar
per dins. Sí, plorar, perquè és molt dur
trobar-te amb un pare de família que vol
treballar i no té manera d’aconseguir-ho.

Quina és la ideologia d’avui, la que
està al centre de tot i que és la mare
de les corrupcions i de les guerres?
És la idolatria del diner. L’home i la
dona ja no estan al centre de la creació, allí hi han posat el diner i tot es
compra i es ven per diner. (Papa Francesc)

El 26 de juliol darrer, confortat amb els sagrament de l’Església, morí Càndid Riba
Coma, que havia estat president de Càritas
Andorrana en els primers temps de vida de
la institució.
Càndid Riba havia nascut a Ordino, ara fa
90 anys, i era una persona estimada per
tothom, que sobresortia per la seva honestedat i afabilitat. Era una persona excel·lent
en tots els sentits. Havia estat conseller general i ocupat càrrecs importants en
l’administració del país.
La gent de Càritas hem sentit extraordinàriament la pèrdua del company i amic estimat i preguem al bon Déu per ell, a la vegada que fem present el nostre més sentit
condol a la seva esposa, fills i familiars.

Pels que no poden venir
al Sopar Solidari
Els reservem la taula o fila 0. És una taula
que no existeix físicament però que permet
a tothom fer una petita contribució de 15
euros a Càritas parroquial.
Podeu adquirir els tiquets de la fila 0 a Càritas, a la Rectoria o adreçant-vos a qualsevol voluntari de Càritas Parroquial.
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Recés per l’Any de la Misericòrdia de Càritas d’Urgell
Hi participaren 17 dels nostres voluntaris
Càritas d'Urgell va celebrar el divendres 2
de setembre un recés per l'Any de la Misericòrdia, seguint la recomanació feta pel Papa Francesc i promoguda pel Pontifici Consell “Cor Unum”. Va tenir lloc al Seminari
diocesà de La Seu d'Urgell, i hi van participar una setantena de persones, entre presidents i directors de les Càritas parroquials,
treballadors contractats de l'entitat, voluntaris, els responsables de Càritas Andorrana,
voluntaris de St. Julià de Lòria, el delegat
episcopal de Càritas d'Urgell i el director, així com també diversos components de les Càritas parroquials del Principat d’Andorra. Va ser
predicat per Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal per a l'acció pastoral i Missioner de la Misericòrdia del Bisbat d'Urgell.
L'Arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va
ser present durant tot el recés, i en va fer la
introducció, remarcant que era un moment per
a posar-se en contacte i connectar personalment amb el Senyor, per aprendre del seu
amor a estimar els qui ens necessiten.
Des de les 10 del matí fins havent dinat es va desenvolupar la jornada, en què hi va haver
una exposició de Mn. Elvira sobre la Misericòrdia, seguint escrits del Papa Francesc i de
l'Evangeli, i de testimonis de la Mare Teresa de Calcuta (a les vigílies de la seva canonització). Mn. Elvira va distribuir als participants uns textos per a la reflexió i la pregària personal.
Abans de la celebració de l'eucaristia, a
la Catedral, presidida per l'Arquebisbe,
tots els assistents van travessar la porta
de la misericòrdia per guanyar el Jubileu
de l'Any Sant.
Amb el dinar de germanor a la Residència de les Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, es va donar per acabat el recés.
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Vull ajudar i no sé com fer-ho

Trobada amb els dirigents
de Càritas Andorrana

En ocasions voldríem socórrer una determinada necessitat –uns refugiats, uns perseguits, persones afectades per la guerra o
per una catàstrofe, etc– i no sabem com
fer-ho.
Càritas és una obra de l’Església que pràcticament és a tot arreu. Parleu amb nosaltres. Intentarem canalitzar el vostre donatiu
perquè l’ajuda es faci efectiva i us donarem
el comprovant corresponent. Farem el
possible perquè la vostra intenció d’ajudar,
per complexa que sembli, es faci realitat.

El rostre del sofriment
I de la guerra

El dia 22 de juliol darrer, una representació
de Càritas Andorrana, integrada pel Consiliari Mn. Ramon Sàrries, el president Sr.
Amadeu Rocamora i el vicepresident Sr.
Francesc Mora, visitaren el despatx de la
nostra Càritas i es reuniren amb Mn. Pepe i
altres membres de la Junta, per tractar el
tema de la nova organització del servei de
la roba i especialment per trobar un magatzem idoni per guardar-la, classificar-la i
gestionar-la.
Després els reunits visitaren externament
un local, situat a Sant Julià de Lòria,
l’empresa propietària del qual l’ha ofert a
Càritas en condicions molt generoses.

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
La fotografia ha donat la volta al món. És
d’Omran, un nen sirià de 5 anys, rescatat
de les runes després d’un bombardeig aeri.
El nen té la mirada perduda, està absent,
com si no arribés a comprendre la tragèdia
que està passant.
Mentrestant els polítics no fan res per deturar una tragèdia que fa 5 anys que dura.

“Senyor, concediu-me serenitat per acceptar les coses que no puc canviar; valor
per canviar les coses que puc canviar i
saviesa per distingir unes coses de les
altres.”
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Mor assassinada a Haití
sor Maria Isabel Solà

Ho anuncià el papa Francesc durant els
actes de la canonització de la M. Teresa de
Calcuta el dia dia 4 de setembre.
La barcelonina M. Isabel Solà, de 51 anys,
religiosa de l’institut de les religioses de
Jesús i Maria, missionera a Haití, fou assassinada sembla per uns delinqüents
comuns mentre conduïa per la capital haitiana. Sor Maria Isabel abans havia estat
missionera a la Guinea Equatorial.
En el curs de l’any 2015 foren assassinats
en tot el món 22 missioners.

Canonització de la
Mare Teresa de Calcuta

En una cerimònia amb assistència multitudinària a la plaça de sant Pere de Roma
fou canonitzada pel papa Francesc el diumenge 4 de setembre darrer.
Per tots els cristians però més encara per
la gent de Càritas, Santa Teresa de Calcuta és un referent molt especial i estimat.
Ho celebrem i en donem gràcies a Déu.
Com ha dit el nostre arquebisbe, demanem a la nova santa que ens encomani el
seu amor a Déu i als pobres!

Inauguració de l’Exposició
de Bíblies a Meritxell

Colònies d’estiu 2016

S’ha acabat l’estiu i un any més Càritas
Parroquial no ha volgut que cap infant o
adolescent de la parròquia deixés d’anar
a colònies o esplais per dificultats econòmiques
Oportunament es feu l’anunci pertinent i
dos nois i dues noies de Sant Julià han
pogut satisfer el seu desig.
Recordem que això ha estat possible gràcies als socis i col·laboradors de Càritas,
que ens ajuden a ajudar.

La inauguració de l’exposició de Bíblies,
celebrada el dia 4 de setembre va anar a
càrrec del Sr. Arquebisbe Copríncep, del
Ministre de Cultura i altres autoritats.
A partir d’ara l’excepcional col·lecció, donada pel Srs. Pere Roquet i esposa, pot
ja ser admirada en una de les dependències de la Basílica de la Mare de Déu de
Meritxell.
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Fort augment de la violència
contra els refugiats

Sopar Solidari
de Càritas Parroquial

Molts líders europeus afirmen que el problema de la ruta dels Balcans s'ha resolt
després del tancament de fronteres, però
la dramàtica situació humanitària a la regió
persisteix. Avui dia centenars de persones
vulnerables segueixen provant d'arribar a
les seves destinacions finals per rutes perilloses a mans de contrabandistes, o encallats en zones de trànsit entre les fronteres
de Sèrbia, Hongria i Macedònia.

Gràcies a l’oferiment generós del Restaurant Pizzeria Venècia, de Sant
Julià de Lòria, el celebraren en aquest
prestigiós establiment el dimecres dia 26
d’octubre a les 9 del vespre. Serà un sopar popular amb ganes de que hi assisteixin tots els amics que tenim Càritas a Sant
Julià. El preu del tiquet serà de 15 euros.
Us hi esperem. Ajudeu-nos a ajudar.

"Des del tancament de fronteres -diu Simon Burroughs, coordinador general de la
missió de Metges Sense Fronteres – hem
notat un fort increment en el nombre de
pacients que presenten senyals d'haver
patit abusos, així com traumatismes físics
producte de la violència exercida contra
ells. Molts d'aquests casos van ser presumptament comesos per les autoritats
hongareses",
explica a Sèr bia.
"Condemnem sense pal·liatius l'ús de la
força excessiva i instem a les autoritats
hongareses a que prenguin les accions necessàries per acabar amb aquestes pràctiques".
La possibilitat de sol·licitar asil a través
d'Hongria s'ha reduït dràsticament i els
refugiats es troben davant del dilema d'haver d'esperar en condicions deplorables o
exposar-se a més abusos i violències en
les perilloses rutes clandestines.
(Flama, Agència Cristiana de Notícies)

Arriba el temps
d’Advent

Ja hem entrat a la tardor i quan llegireu
aquest butlletí estarem a poques setmanes
d’iniciar el temps d’Advent.
L’Advent és un temps de preparació i
d’esperança, propici també per expressar
amb obres l’amor als pobres i a tothom que
passa dificultat.
A Càritas t’oferim l’ocasió de fer-ho. Només
depèn de tu.

Visiteu, si us plau, la nostra web caritassantjulia.org i tindreu al
vostre abast la informació més rellevant sobre Càritas i l’Església
a Andorra i al món.
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Passants sense sostre
ni recursos

L’ajuda als passants sense sostre constitueix un petit capítol del pressupost de la nostra Càritas Parroquial. Els beneficiaris són
persones estrangeres que es troben ocasionalment al nostre país.
Càritas no fa distincions de persones i no
deixa d’atendre mai necessitats tan elementals com l’alimentació i l’allotjament.
Aquest primer semestre de 2016 les ajudes
per aquest concepte han sumat 722,32 euros, quantitat una mica superior a la del mateix període de 2015, que importà la quantitat de 509 euros.
Això suposa un repunt a l’alça del nombre
de persones assistides per aquell concepte,
que havia arribat a la mínima expressió en
algun període anterior.

La més insoportable
de les pobreses
“El nostre criteri d’ajuda no són
les creences sinó la necessitat.
Mai no permetem que ningú s'a
llunyi de nosaltres sense sentirse millor i més feliç ja que hi ha
al món una altra pobresa pitjor que la
material: el menyspreu que els marginats reben de la societat, que és la més
insuportable de les pobreses.”
(Santa Teresa de Calcuta)

Síria, la pau és possible
Una campanya de
Càritas Internacional

Cáritas Internacional ha organitzat la campaya “Síria: la pau es posible”, que ha estat
presentada amb un videomissatge del papa
Francesc.
Per a la campanya ha estat creada la
web: http://syria.caritas.org/es/ que invita a
formar part d’un moviment mundial per parar
el conflicte, cercant a la vegada refugi i hospitalitat pels desplaçats.
En el seu missatge, el papa assenyala la
incoherència dels que parlen de pau i al mateix temps venen armes, i diu que el món ha
de reconèixer que no hi ha una solució militar
per Síria sinó política, pel que cal recolzar les
converses de pau per construir un govern
d’unitat nacional.

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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Saber escoltar els altres

Què els passa als hongaresos?

Estem ocupats i frenètics per tants problemes, diu el papa, que ens manca la capacitat d’escoltar i precisament en la capacitat
d’escolta hi ha l’arrel de la pau.

El govern hongarès no vol refugiats de cap
manera. La negativa és tan rotunda que fins
i tot ha fet un referèndum per assegurar-la.
Segons el repartiment proposat pe la Unió
Europea, Hongria, que té 9.897.000 habitants, hauria d’acollir 1.294 persones, o
sigui que rebria només un nombre de refugiats equivalent al 0,01 de la població

Meditant el passatge evangèlic de Marta i
Maria, el papa remarcà (17 juliol 2016) que
actualment correm el risc de negligir
l’hospitalitat. Referint-se a les residències i
cases d'acolliment ha remarcat que
l’autèntica hospitalitat no consisteix solament en fornir serveis i atencions materials
sinó també en la disposició a escoltar.
Fins i tot a casa nostra, entre els membres
de les nostres famílies, podem observar
manca d’escolta.
El papa encoratjà els esposos a escoltarse mútuament, als pares a escoltar els
seus fills i a escoltar la gent gran. Jo us
demano, digué, que aprengueu a escoltar
els altres i que hi dediqueu més temps.

Dues maneres d’ajudar Càritas
que no costen ni un cèntim
Divulga la nostra web
caritassantjjulia.org
que s’actualitza diariament

Malgrat tot el govern del país s’hi nega en
rodó i, com hem dit, ha celebrat un referèndum per justificar i avalar la negativa. Era un
referèndum trampa. Vegeu sinó en quins
termes es redactà la pregunta a la qual
s’havia de respondre : Voleu que la Unió
Europea disposi una reubicació obligatòria
de ciutadans no hongaresos a Hongria sense l’aprovació del Parlament?
Malgrat tot el Govern no ha aconseguit la
participació mínima del 50% del cens.
L’actitud del govern hongarès fa mal al cor i
als ulls. Durant i la II Guerra Mundial i després, sota la dictadura comunista, milers
d’hongaresos van haver de fugir de llur país
per salvar la vida. Ara això han de fer-ho
altres, però ja sabem que la memòria és
feble i l’egoisme desmesurat.

Divulga el nostre butlletí, i envia’ns
adreces electròniques de persones a
les quals podria interessar.

“Feliços aquells que saben perdonar, que saben tenir un cor
compassiu, que saben donar el
millor de si mateixos als altres.”

Com més coneguin Càritas més ens
ajudaran i més podrem ajudar.

(Papa Francesc)
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En el número anterior d’aquest butlletí vam publicar els comptes de la nostra Càritas corresponents al primer semestre de 2016. Ara ens plau fixar-nos especialment en l’import de
les ajudes fetes durant aquell període i senyalar els tipus de necessitats que Càritas Parroquial ha cobert.
Vegeu el gràfic en el qual (a) representa l’ajuda a persones sense sostre, totes passants ,
de la qual parlem en un altre lloc, que importà 722,32 euros. L’ajuda en aliments (b) fou de
8.961,88 euros, però cal tenir en compte que en aquesta xifra no s’hi comprenen els productes alimentaris procedents del nostre magatzem que hem rebut en espècie en les campanyes de recapte i que mai quantifiquem en diners. L’apartat (c) importa 320,66 euros i
correspon a les ajudes fetes en matèria de transports i desplaçaments, i el (d) a les fetes
per satisfer despeses de lloguer d’habitatges i subministraments d’aigua i electricitat , que
pugen en conjunt 2.045,61 euros. Les ajudes per despeses mèdiques i farmacèutiques (e)
importen 1373,06 euros. Les d’ajuda de material escolar (f) són gairebé testimonials (22
euros) i les dedicades a activitats extraescolars (g) han importat 420 euros.
No queda reflectida al gràfic l’aportació de 1.500 euros feta a la campanya de Càritas Andorrana per un projecte al Tercer Món,

Què necessitem ara a Càritas Parroquial?
Voluntaris,
Confessem que tenim cobertes les necessitats per a les actuacions en curs. De totes maneres pensem iniciar noves activitats i necessitarem voluntaris especialitzats. Ja ho demanarem. També cerquem, ja ara, voluntaris joves i adolescents per la campanya
“Acompanyar un padrí”
Donatius,
per poder ajudar més persones i famílies de Sant Julià de Lòria.
Socis,
Per mantenir les ajudes que prestem i les que pensem fer. Per no
viure amb l’ai al cor.
Empreses,
que vulguin patrocinar alguna de les nostres campanyes.

Càritas Sant Julià

Les causes profundes
dels èxodes sirià i iraquià

La bústia de Càritas

És indubtable que els refugiats sirians i
iraquians marxen del seus països a causa
de la guerra. Quan no hi havia pau no fugien i ara, si poguessin –si no hi hagués
guerra– tornarien a casa.

Des de fa mesos hem observat una baixa
molt considerable en el nombre de donatius
anònims que de manera escadussera anàvem rebent.

Síria ni Irak no tenen capacitat per fabricar
l’armament necessari i sofisticat per una
guerra. Els contendents han de cercar artilleria, avions, tancs, bombes i municions i
tota classe d’armes a l’exterior.
Les grans indústries d’armament són a països occidentals i asiàtics i la venda
d’armes proporciona immensos beneficis.
a empreses privades i també públiques o
sigui estatals.
Aleshores qui és en el fons culpable del
fenomen terrible d’aquells refugiats ?

Veniu al Sopar Solidari
Pizzeria Venècia
dia 26 d’octubre de 2016
a les 9h del vespre
Ajudeu Càritas Parroquial
Preu del tiquet: 15 euros

Encara que les quantitats rebudes eren
sempre petites el fet ens complaïa perquè
posava de manifest la voluntat d’ajudar Càritas per part de persones que disposaven
de pocs recursos i pensàvem que possiblement eren, com llegim a l’Evangeli, els donatius més valuosos als ulls de Déu.
Esperem que el bon costum no es perdi.

Feu-vos socis
de Càritas Parroquial
És tan senzill com:
A) Agafar una butlleta de l’atri de l’església
o demanar-nos-la, omplir-la i dipositar-la a
la bústia de Càritas; o
B) Entrar a la web caritassantjulia.org on
diu Vull ser soci; o
B) Simplement, parlar amb el Mossèn o
qualsevol voluntari de Càritas. De la resta
en tindrem cura nosaltres.
Amb una petita quantitat periòdica, fareu
possible que Càritas ajudi les persones i
famílies més necessitades de Sant Julià.

“Si durant aquest Any de la Misericòrdia cada u de nosaltres aconsegueix no
parlar malament de l’altre, això sol serà un gran èxit per a l’Església”
(Papa Francesc)
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El papa invita 1500 pobres
a menjar pizza

En ocasió de la canonització de Santa
Teresa de Calcuta, el papa Francesc va
invitar 1500 pobres, assistits per les
Germanes de la Caritat, la congregació
fundada per la Mare Teresa, a menjar
pizza napolitana a l’atri de l’Aula Pau VI.
Els invitats provenien dels albergs que
les religioses gestionen i atenen a les
ciutats de Milà, Bolonya, Florència i Nàpols, i van viatjar en autobusos que els
portaren a Roma on van assistir als actes de la canonització i després foren
atesos per 250 religioses, 50 germans i
un cert nombre de voluntaris.

Un simple exercici
de comptabilitat casolana
Agafeu, si us plau,
paper i llapis o, millor, una calculadora.
Amb calma aneu
apuntant les despeses que ben legítimament heu fet en
ocasió de les vacances i sumeu. Després, penseu serenament amb quina
quantitat podríeu ajudar, en justícia,
les persones (també els refugiats) a les
no solament no han pogut fer vacances
sinó que els manca el necessari per
sobreviure. I obreu en conseqüència.

Ajuda’ns a ajudar

Final de curs dels voluntaris
de Càritas Parroquial

Càritas Parroquial no fa vacances però cada
final de curs els voluntaris ens trobem per dinar
i fer la reunió de cloenda. És un acte de germanor i agraïment a tantes persones que fan possible la nostra Càritas Parroquial de Sant Julià
de Lòria.
Enguany ho férem el dia 28 d’agost assaborint
una exquisida paella cuinada per la mare de
Mn. Pepe.
Altres voluntaris ja havien iniciat llurs vacances
i no els fou possible assistir-hi. Esperarem serhi tots l’any que ve.

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?
Contacteu, si us plau, amb Càritas Parroquial o amb algun dels nostres voluntaris.
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Què ens diuen els lectors

Moltes gràcies pel Butlletí, interessant i ben realitzat. = Endavant amb
el treball a favor dels més necessitats.- P.
Moltes gràcies pel vostre butlletí.
Realment aneu creixent en creativitat i contingut i desperta molt interès
per tot el que feu des de Càritas
Sant Julià i els testimonis que acompanyen.
Us felicito i dono gràcies a Déu. Tant de bo
que els voluntaris es multipliquessin per tot
arreu. Feu una tasca preciosa i ben segur
que omple de pau i joia el vostre cor. Mantenir una web en el dia a dia, com feu vosaltres, no sempre és fàcil, i omplir un butlletí
ordenant les activitats que es van fent, també costa. La constància i la fidelitat són
molt valuoses i vosaltres doneu testimoni
de que ho viviu. Endavant. Bon estiu i bones vacances.- Rebeu la meva abraçada
amb la pau del Senyor. - S
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.

Presentació del festival
Canòlich Music 2016

La quarta edició del Canòlich Music, que
tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre,
prestarà moltes novetats, com ara una nova ubicació. A més, es recupera el format
de dos concerts cada nit.
Ja és un referent en els festivals de música
cristiana com ho demostra el gran nombre
de joves procedents de França i Espanya
que assisteixen al festival. Enguany repeteixen alguns artistes que ja formen part de
la història del festival, com ara el DJ Andy
Hunter, que presentarà el seu nou treball,
“Presence”, més intimista i social.
El grup Kairoi també aprofitarà per donar a
conèixer els nous temes que sonaran en
directe per primer cop a Sant Julià de Lòria. Una de les propostes destacades serà
el grup One, format per gent del país, creat
a partir de l’experiència al festival.
Els concerts tindran lloc en una vela amb
més capacitat situada al Prat Nou, mentre
que algunes de les activitats tindran lloc al
Centre Cultural Lauredià.

Ajudeu-nos
a ajudar

“Els pobres ens jutjaran. Només podrem entrar al Cel de la mà dels pobres. [K] El
servei als pobres ha de ser preferent a tot i cal prestar-lo sense espera. Per això, si
mentre estàs pregant cal atendre la necessitat d’un pobre, fes-ho tot seguit oferint
l’acció a Déu com una prolongació de la teva pregària.“ (Sant Vicenç de Paül).
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Roma: una iniciativa simpàtica
a favor dels sense sostre

Segons conta el diari italià La Stampa, durant aquest estiu l’almoiner del papa, el polonès Mons. Konrad Krakewski, cada matí i
junt amb uns col·laboradors ha aportat aliments a un determinat nombre de sense
sostre de Roma. A la tarda, els pujava en
un minibús que ell mateix conduïa i els
transportava a una de les platges properes
a la ciutat facilitant-los vestits de bany i tovalloles per prendre el sol i banyar-se. Finalment els portava a una improvisada
pizzeria on cada u menjava una pizza.
Els beneficiaris han estat albanesos, afganesos, ucraïnesos, georgians, indis, italians i persones d’altres nacionalitats.
Ja sé, diu Mons. Krakewski, que amb
aquesta iniciativa no hem salvat el món,
però almenys hem tornat una mica de dignitat a força persones descartades. Tampoc hem resolt tots els seus problemes,
però durant unes hores s’han sentit persones normals.
Més d’un m’ha dit després: Pare, quan tornarem anar a la platja?

“Pobres són sobretot els que no se
senten estimats ni volguts, els abandonats, els pobres en el cor i en
l’esperit”
(Santa Teresa de Calcuta)

Les despeses d’administració
de Càritas Parroquial

Si el lector es pren la molèstia d’examinar
l’estat de comptes de Càritas Parroquial
corresponent al primer semestre d’aquest
any, publicat en el número anterior d’aquest
butlletí, comprovarà que les despeses d'administració (en realitat despeses bancàries)
durant aquell període han estat en total de
5,91 euros. Tota la resta, de diners rebuts
per Càritas han estat destinats totalment a
l’ajuda de persones necessitades
Com ho fem? doncs senzillament aconseguint que persones de bona voluntat es facin càrrec de l’import d’aquestes inevitables
despeses. Les instal·lacions i reparacions
del magatzem d’aliments les fan uns voluntaris que són uns manetes i algú te cura de
facilitar-nos el material. No cal dir que les
despeses de paper, impressió, electricitat i
calefacció les assumeix la Rectoria. Quan
fem una campanya publicitària sempre trobem una empresa comercial que generosament se’n fa càrrec.
Naturalment aquesta política la podem
mantenir perquè som una Càritas petita i
ens movem sempre en un pla de gran austeritat en tots els àmbits. No poden fer-ho,
naturalment, les Càrites nés grans com les
d’àmbit diocesà i nacional, amb estructures
complexes i programes més ambiciosos.
Des d’aquí volem fer present la nostra gratitud a les persones, famílies i empreses lauredianes que generosament es fan càrrec
d’aquestes inevitables despeses de funcionament de la nostra Càritas.
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Mor un heròic bisbe xinès

El dia 30 de juliol darrer morí Mons. Huang
Shoucheng, bisbe “clandestí” de Xiapu (Funing) ,
provincia de Fujian, a la Xina continental.
La Santa Seu l’ha qualificat de gran pastor, coratjós, pacient i humil” que ha donat un testimoniatge
heròic de fe, de comunió profunda amb l’Església
universal i de fidelitat incondicional al sucesor de
Pere. Ha mort als 93 anys i 60 de sacerdoci, dels
quals n’ha passat 35 en arrest domiciliari, detingut
o destinat a treballs forçats.
Tot un exemple per nosaltres, els acomodaticis
cristians d’Occident.

Càritas Parroquial al servei de
la gent de Sant Julià de Lòria

Important donatiu a
Càritas Andorrana

Els comuns d’Ordino i de la Massana van
lliurar la recaptació aconseguida durant el
sopar benèfic i posterior subhasta d’obres
d’art, que va tenir lloc el passat 16 de juny.
L’esdeveniment, organitzat per l’espai de
creació La Capsa, que coordinen de manera conjunta els dos comuns, va comptar
amb la participació de 62 persones i es va
aconseguir vendre vuit obres d’artistes del
país per un import de 4.684 euros, tal com
explicà Vanessa Fenés, del comú d’Ordino.
El president de Càritas Andorrana Amadeu
Rocamora, ha rebut de mans de Núria Rocamora, la representant d’Andbank (entitat
patrocinadora de la subhasta), el xec amb
la quantia a les instal·lacions del comú ordinenc.

La nostra web
caritassantjulia.org

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)

caritassantjulia@gmail.com

És un instrument valuós per tenir a l’abast
la informació més rellevant sobre la nostra
Càritas, les Càritas germanes i l’Església
en general.
Els mesos d’estiu ha baixat una mica el
nombre de visitants però aquest darrer mes
ja hem tornat a superar el centenar de consultants diaris habituals.
Tingueu en compte que un dels nostres voluntaris es dedica gairebé de manera exclusiva a actualitzar-la diàriament.
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Emotiva ofrena d’uns
infants pakistanesos al papa

L’advocada pakistanesa Aneeqa Anthony
ha lliurat al papa una rajola feta per tres
infants, els pares dels quals, els cristians,
Shama Bibi, de 26 anys, i Shahzad Masih,
de 28, donaren la vida per la seva fe.
Els dos esposos van ser llançats vius, després de ser greument ferits, al forn d’una
fàbrica de rajoles per una multitud enfollida
que, incitada per un predicador, els acusava de blasfèmia per haver cremat, segons
deia, unes pàgines de l'Alcorà.
L’advocada demanà ajuda als països europeus pels cristians del Pakistàn.
No quedis al marge dels que, a través
de Càritas, volem un món millor. Necessitem la teva ajuda per petita que sigui.

La bandera d’Europa

Molta gent ignora que la bandera d’Europa té una profunda
inspiració cristiana.
L’autor del disseny fou Arsene
Heitz, d’Estrasburg, (en la foto),
un bon catòlic, que treballava al
Servei Postal del Consell
d’Europa.
Arsene Heitz, segons les seves pròpies declaracions, s’inspirà en la visió del cap. 12,
de l’Apocalipsi on es llegeix: ”Llavors aparegué en el cel un gran prodigi: una dona que
tenia el sol per vestit, La lluna sota els seus
peus i duia al cap una corona de dotze estrelles.”
Entre les deu propostes presentades fou
escollida la que ara és la versió definitiva.

Un moment de reflexió a la llum de la Bíblia
“Això diu el Senyor, Déu de l’univers: Ai
dels que viuen tranquils a Sió, dels qui
es creuen segurs al turó de Samaria!
S’estiren en llits de marfil, s’aclofen en
els seus sofàs, mengen els anyells més
tendres i els vedells engreixats a les estables, improvisen al so de l’arpa, creen
com David les seves melodies, beuen el
vi en grans copes, i s’ungeixen amb els
perfums més fins, però no els fa cap
pena el desastre de les tribus de Josep.
Per això, ara seran els primers en les
files dels deportats; així s’acabarà l’orgia dels vividors.”
És un text del profeta Amós, que no ha perdut gens ni mica d’actualitat. Substituïu, si us
plau, “el desastre de les tribus de Josep” pel desastre dels milions de gent que passa fam o
pels milers i milers de refugiats que entre tots tenim abandonats.
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El papa visita dones
salvades de la prostitució

Com es financia
Càritas Parroquial

Fonts
privades
Fonts
públiques

En l’àmbit dels anomenats divendres de la
misericòrdia, el papa Francesc visità
(12.agost.2016) un grup de la comunitat
Joan XXIII i es reuní amb 20 dones alliberades de l'esclavitud de la prostitució. Sis provenien de Romania, quatre d’Albània, set
de Nigèria i les altres tres de Tunísia, Itàlia i
Ucraïna, i l’edat mitjana era de trenta anys.
Totes havien sofert greus violències físiques i ara viuen protegides.
La visita –indica la nota de la Santa Seu–
constitueix una nova crida a combatre el
tràfic i l’explotació de persones, que el papa
ha definit com un delicte contra la humanitat
i una nafra en el cos dels homes i dones
dels nostres temps, una nafra en la carn de
Crist.

Projecte de nou servei de
Càritas al Centre Penitenciari

Encara està en fase d’estudi però ja hem
tingut les primeres converses amb els responsables del Centre.
Es tractaria d’oferir a les internes la possibilitat d’aprendre certes labors amb les quals
poguessin no solament aprofitar el temps
sinó adquirir més coneixements. El servei
aniria a càrrec de persones voluntàries de
Sant Julià.
Ja us anirem informant.

La resposta és simple: amb les quotes
dels nostres socis i els.donatius de persones o entitats de bona voluntat. Tot són
aportacions de particulars excepte una
petita subvenció pública anual.
En el darrer exercici de 2015, del total d'ingressos que fou de 50.858,92 euros, les
fonts privades importaren la quantitat de
48.258,92 euros i les públiques, en realitat
una del Comú lauredià, de 3.600 euros.
Aquestes xifres posen de manifest la necessitat imperiosa que tenim de socis i persones i entitats col·laboradores, sense les
quals Càritas Parroquial es trobaria mancada de recursos suficients per ajudar les
famílies de Sant Julià.

Ens interessa divulgar
aquest butlletí
Perquè la gent coneguin Càritas. Com
més ens coneguin
més ens ajudaran i
més podrem ajudar.
Si desitja que li enviem gratuïtament via electrònica diguiho a qualsevol voluntari o bé ens ho
demana directament a
caritassantjulia@gmail.com
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El drama de Síria.
Dures crítiques als
governants occidentals

Estem preparant un nou servei
de voluntariat per a joves

Acompanyar
un padrí
Younan, el patriarca siro catòlic d’Antioquia
culpa Occident d’atiar la guerra a Síria, tan
catastròfica per a tothom. Considera que
molts països són còmplices per haver incitat a rebels i terroristes i ajudar-los amb
armes. Els polítics occidentals sabien que
incitar a la violència per obtenir beneficis
derivats del petroli i per la venda d’armes
acabaria destruint Síria.
Demana als ciutadans dels països democràtics que diguin als seus governants que
estan participant en un genocidi de minories, sobre tot de les minories cristianes. El
genocidi, afirma, no significa solament
l’assassinat dels membres d’una comunitat
sinó també obligar-los a fugir, desarrelantlos i destruint les seves cultures i les seves
tradicions.
El patriarca creu que el que feu Rússia el
mes de setembre ha estat molt millor i beneficiós que tot el que ha fet Occident en
dos anys. Els cristians de Síria –diu– estem atrapats entre el Califat Islàmic i
l’oportunisme d’Occident.
(Extractat d’Aleteia)

Saps que fa més feliç donar que rebre?
T’agradaria fer alguna cosa pels altres?
Et plauria col·laborar amb Càritas?
Contacta amb qualsevol dels nostres
voluntaris o simplement adreça’t a

caritassantjulia@gmail.com

A Càritas volem que els nostre voluntariat
es rejoveneixi, però més principalment desitgem que els adolescents i joves rebin la
insubstituïble formació que el voluntariat
proporciona.
Per això hem iniciat els primers contactes
per establir un nou servei de voluntariat, a
càrrec de joves o adolescents. Consistiria
en visitar periòdicament un avi o àvia internat en una residència que naturalment desitgés aquest acompanyament. Les visites
es farien algunes vegades al mes i anirien a
càrrec de dos joves voluntaris.
La iniciativa no és nova. Ens diuen que als
col·legis Jané i Sant Ermengol ja s’havia
fet, i hem vist que algunes Càrites parroquials catalanes l’han posat en pràctica
amb molt d’èxit.
Com de costum anirem poc a poc i començarem amb la màxima modèstia, perquè
volem que el nou voluntariat perduri. Però,
des d’ara, ja demanem als joves de bona
voluntat que els interessi ajudar els altres i
que vulguin dedicar-hi dues hores cada
mes, que es posin en contacte amb nosaltres.
Contacteu amb algun voluntari o bé envieu
un correu a

caritassantjulia@gmail.com
Càritas Parroquial donarà prèviament la
informació adient i facilitarà la formació indispensable als nous voluntaris.
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Davant del sofriment no podem
ser simples espectadors

Des de Càritas Síria

“No ho oblidem mai: davant del sofriment
de tanta gent esgotada per la fam, per la
violència i per les injustícies, no podem romandre com a simples espectadors.
Ignorar el sofriment de l’home, que significa? Significa ignorar Déu!
Si jo no m’acosto a aquell home, a aquella
dona, a aquell infant, a aquell ancià,o a
aquella anciana que pateix, no m’acosto a
Déu”.

Amb motiu del Dia Internacional de la Pau,
Càritas Síria ha enviat un missatge a totes les Càritas del món (21 de setembre
de 2016) expressant el seu dolor per la
guerra que assola el país i per la tràgica
situació de pobresa i dolor que sofreix la
població i demanen que la guerra acabi
d’una vegada.
Ens fa l’efecte, diuen, que les potències
del món estan jugant al nostre país un partit de futbol i que ens fan servir als sirians
de pilota. Expliquen els terribles efectes de
manca d’aliments, de roba, d’assistència
mèdica, de calefacció, de llar, de tot, ...
que afecta la població civil del seu país.

(Papa Francesc, 27 d’abril de 2016)

Càritas Síria fa el que pot. Així i tot, diuen, sempre ens queda la impressió que
la nostra ajuda no passa de ser només
una gota d’aigua del tot insuficient per
calmar tanta set.

Una faceta menys coneguda
de Santa Teresa de Calcuta
Santa Teresa de Calcuta és coneguda
sobre tot per la seva ingent tasca d’ajuda
directa als pobres més pobres.
Però, com recorda el nostre arquebisbe,
Mons. Joan Enric Vives, “la M. Teresa va
participar vivament en el debat sobre les
qüestions més crucials del nostre temps a
les quals no va ser mai aliena. Així, al
maig de 1993, durant la Primera Trobada
Internacional de Defesa de la Vida, va defensar amb vehemència la doctrina de
l’Església conceptiva, antiavortista i contrària al divorci.”
(Veg. “Teresa de Calcuta, la mare dels pobres”)
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Càritas Nigèria
atèn els refugiats
que fugen de Boko Haram

La violència i els abusos de Boko Haram a Níger
han causat més de 138.000 desplaçats interns,
als quals cal afegir les més de 400.000 persones
que estan en risc nutricional
El 71% dels refugiats són nens, per la qual cosa
la resposta assistencial també ha de preveure
l'aspecte educatiu, familiar i afectiu.
Durant el 2015, Càritas Níger va atendre les necessitats de 2.000 llars i 500 joves, tots ells víctimes de la violència i els abusos de Boko Haram.
Ara, Càritas fa una nova crida d'emergència
per cobrir les necessitats de 2.000 llars més,
unes 15.300 persones.

Voleu consultar qualsevol
dels butlletins publicats?
Els trobareu a la nostra web
caritassant julia.org
clicant a Els nostres butlletins

El voleu rebre gratis a casa vostra?
Demaneu-ho a

caritassant julia@gmail.com

De nou amb
la Campanya de Nadal

Tot just estem començant a pensar-hi
i encara no tenim definit del tot el programa. La campanya de recapte
d’aliments començarà com en anys
anteriors el dia primer de desembre i
acabarà el dia 7 de gener següent,
festa de Sant Julià.
Esperem comptar amb la
col·laboració dels centres comercials,
establiments i institucions de sempre
amb els que aviat contactarem.
També està prevista la celebració de
la Cadena Escolar Solidària, però falta fixar la data, previ l’acord amb els
directors dels respectius Centres.
Necessitarem, com de costum, voluntaris per preparar i repartir les caixes, fer els buidatges periòdics, fer
transports, repartir la publicitat i finalment emmagatzemar i classificar els
productes recollits.
És cert que ja comptem amb els voluntaris de sempre, però si alguna
altra persona s’hi vol afegir l'acceptarem amb molt de gust i ens vindrà bé
la seva col·laboració.
En el proper butlletí ja us informarem
sobre el desenvolupament i resultats.

Catequesi Parroquial
Pre-Comunió: 3r de primària - CE2
Comunió: 4t de primària -CM1
Pre-Confirmació: 5è de primària- CM2
Confirmació: 6è de primària - 6ème
Butlletins d’inscripció: A l’entrada de
l’església i a la Rectoria.
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La fotografia que parla

Fixeu-vos, si us plau, en els personatges de la fotografia. D’esquena, el papa Francesc, tan
proper sempre, està parlant amb una senyora que l’escolta mig plorosa, aneu a saber si
per l’emoció o per una ignota pena que inconscientment intenta transmetre sense paraules.
El fill que porta als braços mira fixament i atentament el papa intuint potser que el personatge te alguna cosa de particular que el captiva. I a la dreta, la testimoni curiosa que no es
perd detall de l’escena, mentre al darrera és veuen els que fan la foto de rigor.

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

