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Editorial
El butlletí de gener
Per a la nostra Càritas, el desembre és un més d’especial activitat, ja que a les feines habituals s’hi afegeix la pròpia de la Campanya de Nadal que ocupa un bon nombre de voluntaris. Naturalment ens plau reflectir-ho tot al Butlletí per informar degudament els nostres socis i col·laboradors. La data coincideix amb el tancament de l’exercici anyal i cal donar informació sobre els nostres comptes, tot un apartat ineludible no solament per raons de
transparència sinó també de justícia perquè administrem recursos que no són nostres.
Tot plegat fa que anem curts de temps ja que el Butlletí ha d’aparèixer el mes de gener,
sense dilacions. Per això, en aquesta edició, com acostumem a fer, anticipem pel que fa
als comptes les dades bàsiques i en la propera ho desglossarem i comentarem amb més
detall. Gràcies a tots els que ens ajudeu.
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Sopar Solidari al Restaurant Pizzeria Venècia

Tal com estava anunciat es celebrà el dia 26 d’octubre amb la màxima assistència possible atesa la capacitat del local. En una setmana s’exhauriren tots els tiquets. Hi assistiren
l’Hble Cònsol i la seva esposa i el president de la Càritas Nacional Sr. Amadeu Rocamora, i
gairebé tots els voluntaris i col·laboradors de la nostra Càritas. Mn. Pepe Chisvert obrí
l’acte amb la benedicció de la taula i amb un salutació per a tothom, i el tancà el president
de Càritas Parroquial, Jordi Gonzàlez, que agraí l’esforç dels voluntaris i la generositat del
Restaurant Venècia i de les altres empreses cooperadores com River Centre Comercial,
Centre Comercial Sant Eloi, Interpesca, Betes i Fils, Farmàcia Creu Verda i altres.
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Els resultats econòmics
del Sopar Solidari

Com els nostres lectors saben, el preu del
tiquet era de 15 euros, 5 dels quals servien
per compensar en el possible l’empresa
restauradora, i els 10 restants per a Càritas
Parroquial.
Doncs bé, tenint en compte també la venda
de tiquets fila 0, el resultat net ha estat de
1.205 euros de benefici per a la nostra Càritas.
Així i tot creiem que el millor benefici que
l’acte ens ha reportat ha estat l’alegria, la
companyia i l’afecte mutu dels assistents.

Els lectors poden ajudar-nos

El papa Francesc invita
uns sense sostre de Roma

El 17 de desembre, dia del seu aniversari, el
papa Francesc va invitar a esmorzar amb ell
vuit persones sense sostre –sis homes i dues dones– acompanyats de l’almoiner pontifici Mons. Konrad Krajewski.
Els hostes foren invitats el mateix matí entre
els sense sostre que es trobaven als voltants
de la Basílica de Sant Pere o a les dutxes de
la columnata. Eren quatre italians, un moldau, dos romanesos i un peruà.
El papa els saludà individualment i compartí
l’esmorzar amb ells al menjador de la seva
residència.

Desembre: intensa activitat
dels voluntaris de Càritas Parroquial

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 voluntaris.

A Càritas volem ajudar més.

El mes de desembre ha exigit un esforç especial
a molts dels voluntaris de Càritas Parroquial.
Al marge de les activitats ordinàries (despatx
d’acolliment, buidatge de contenidors, triatge i
transport de la roba, visites, etc.) un bon nombre
de voluntaris han hagut de dedicar la seva atenció a la Campanya de Nadal, controlant els llocs
de recapte, buidant caixes, transportant els aliments i classificant-los al magatzem de Càritas,
mentre altres preparaven la campanya de Reis.

Qui no viu per servir, no serveix per viure (Papa Francesc)
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Jubileu a Roma de persones socialmente excloses

El 13 de novembre de 2016 se celebrà a Roma el Jubileu dels exclosos, patrocinat per
l’organització catòlica francesa Fratello.
Unes 3.500 persones en risc d’exclusió, procedents de 23 països europeus assistiren a
la missa celebrada pel papa Francesc.
“Quan parlem d’exclusió, digué el papa en
l’homilia, pensem de seguida en persones
concretes; no en coses inútils, sinó persones
valuoses. La persona humana, situada per
Déu a la cima de la creació, és sovint descartada, perquè són preferides les coses que
passen. I això és inacceptable, perquè la
persona és el bé més valuós als ulls de Déu.
És greu que ens estem acostumant a aquest
tipus de descart; és certament preocupant
que s’adormi la consciencia i no es presti
atenció al germà que pateix al nostre costat
o als greus problemes que afecten el món,
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reduïts sovint a una cantarella dels titulars
del telediari.
Quin mal ens fa -–afegí el papa– fer veure
que no ens adonem del Llàtzer que és exclòs i rebutjat! És donar l’esquena a Déu!
Quan l’interès de les persones es centra en
les coses que cal produir i no en les persones que cal estimar, es fa present un símptoma d’esclerosi espiritual. Aleshores es fa
present la tràgica contradicció de la nostra
època: com més augmenten el progrés i les
possibilitats, cosa que és bona, també augmenta el nombre de persones que no poden
accedir-hi. És una gran injustícia que ha de
preocupar-nos [...] Perquè no podem estar
tranquils a casa nostra quan tenim Llàtzer
ajagut a la porta; no hi ha pau a la casa del
benestant, quan falta justícia a la casa de
tots”.

Demaneu-nos guardioles

l’ajuda generosa de

Restaurant Venècia
River Centre Comercial
Centre Comercial Sant Eloi
Interpesca
Farmàcia Creu Verda
i de totes les persones que han fet
possible la realització i l’èxit
del 1r. Sopar Solidari.

Per posar a les vostres botigues, establiments i despatxos. És una manera senzilla
d’ajudar Càritas. És un mitjà que està a
l’abast de tothom i de totes les economies
per modestes que siguin.
Moltes gotes fan un mar.
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Èxit del web
Caritassantjulia.org

Lamentable reacció de la
gent d’un poblet italià

El nostre web té un èxit inesperat pel que
fa al nombre de persones que el visiten.
Durant els mesos d’estiu baixà però després remuntà espectacularment. Vegeu,
sinó, les que rebé el dia 6 de novembre
darrer: 1.069 visitants en 24 hores; 2.354
durant els 7 dies abans; i 7.051 en el curs
dels 30 dies anteriors.
Darrerament, per una incidència informàtica, s’ha hagut de tornar posar el comptador a zero.

Itàlia, un país que ha salvat milers i milers
de vides de fugitius arribats a les seves
costes i que ha estat un dels més generosos en l’acolliment de refugiats, ha presenciat atònit el lamentable espectable dels
veïns del poble de Gorino, de 400 habitants, situat entre l’Emília Romanya i el Vèneto.

L’Aula Audiovisual
de Càritas Sant Julià

Un grup de veïns aixecaren barricades a la
carretera per impedir l’entrada d’un autocar
que portava 12 joves refugiades de països
de l’Àfrica Occidental amb els seus 8 fills, i
que havien de ser acollits en un edifici de
l’Estat anomenat Amore Natura.
El Govern, l’Església i les organitzacions
humanitàries i fins i tot el primer ministre
Rezzi han fet patent la seva repulsa i vergonya per aquesta lamentable actitud.
En canvi el líder del partit de la Lliga Nord
felicità els habitants de Gorino.
(“La Vanguardia”, 27.10.16)

El mes de desembre, per raons tècniques
o d’organització del Centre Penitenciari,
no hi ha hagut sessions de l’Aula Audiovisual.
En les darreres sessions han estat visionades i comentades les pel·lícules “La
vida és bella” i “Marte”.
L’Aula permet als voluntaris de Càritas
conversar i confraternitzar amb els internats que ho desitgen i que participen vivament a les sessions.

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

Ajudeu-nos a ajudar
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Càritas Sant Julià:
els comptes de 2016

Projecte de nou servei de
Càritas Andorrana

Els podeu veure a les pàgines 18 i 19
d’aquest butlletí. Durant l’any darrer hem
ingressat 57.385,63 euros i hem invertit en
ajudes 45.098,53 euros. Amb la diferència,
12.287,08 euros, ens disposem a enfrontar-nos amb les necessitats del 2017.
En el proper butlletí ja explicarem amb més
detall la destinació de les ajudes i la procedència dels ingressos.

Càritas Andorrana vol fer front al problema
dels escolars que queden rerassagats.
Quan un alumne no pot seguir el ritme les
famílies que poden li fan classes extra de
reforçament. Però hi ha famílies del nostre
país que per manca de recursos no poden
fer-ho.

I els refugiats?

Càritas Andorrana ha posat en marxa un
ambiciós projecte que ha de permetre a tots
els escolars del país, sigui la que sigui la
seva situació econòmica familiar, posar-se
al dia en els estudis mitjançant classes particulars complementàries.

El sorteig de la vànova
o cobrellit de patchwork

I els milers que havien de ser acollits?
Què fan els països europeus? Per què
aquesta ineficàcia tan inexplicable?
Europa no vol enfrontar-se al problema
dels refugiats, prefereix fer veure que no
existeix. Els governs europeus tenen por
de perdre rèdits polítics i només alguns,
com el d’Àngela Merkel, han tingut el coratge suficient.
Mentrestant el problema subsisteix amb
tota la seva cruesa. La gent pateix i mor a
les portes de casa nostra.
I amb el nostre silenci tots ens en fem
còmplices!

Confeccionat per iniciativa de la botiga
“Betes i Fils” a benefici de Càritas Parroquial, fou sortejat entre els assistents al Sopar
Solidari celebrat al Restaurant Venècia el
dia 29 d’octubre darrer. L’agraciada fou la
Sra. Graça da Rocha, de Sant Julià de Lòria.
Moltes gràcies a tots!
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Trobada de voluntaris
de Càritas Andorrana

A iniciativa de Càritas Nacional se celebrà
el vespre del passat dia 5 de desembre a
la Casa de l’Església de Santa Maria del
Fener , d’Andorra la Vella, amb una nodrida assistència de voluntaris, entre ells
molts de la nostra Càritas Parroquial.
El president de Càritas Andorrana, Sr.
Amadeu Rocamora, donà a conèixer als
reunits el Codi Ètic i de conducta, adoptat
per la Càritas del nostre país a iniciativa
de Càritas Internationalis. Ambdues normes han de servir per conèixer i posar en
pràctica els valors bàsics i principis institucionals de les organitzacions de Càritas i
del seu personal.
Després seguí un agradable berenar de
germanor que permeté compartir projectes
i il·lusions entre els assistents.

Una estadística preocupant

Visitar els presos

És una obra de misericòrdia, una mostra
d’amor, que els cristians, des dels temps
apostòlics fins als nostres dies, no han deixat mai de fer, tenint present el que Jesús
–que també passà per la presó– diu a
l’Evangeli de Mateu: Veniu vosaltres, beneïts del meu Pare [2] perquè vaig estar a la
presó i vinguéreu a veure’m.
El papa Francesc hi ha dedicat una atenció
particular, fins al punt que ha volgut una
celebració especial del Jubileu de la Misericòrdia (5 de novembre darrer) amb assistència de milers de presos de tot el món.
L’Església d’Andorra tampoc oblida els internats al nostre país i té un servei de Pastoral Penitenciària que coordina Mn. Ramon
Sàrries.
Càritas Sant Julià, d’acord amb la direcció
del Centre, té a càrrec l’Aula Audiovisual,
un modest servei als reclusos, que fan
efectiu 10 dels nostres voluntaris.

Durant l’any 2015, cada minut 24 persones, en tot el món, s’han vist obligades a
fugir de casa seva per culpa de la guerra
o de la violència.
Ho ha remarcat Mons. Ivan Jurkovic, observador permanent de la Santa Seu a
l’ONU.

Càritas Sant Julià necessita socis. Tu
podries ser-ho, amb la quota i perioditat
(mensual, trimestral, anyal) que et vingui millor.
Et necessitem !
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El món té necessitat de perdó

“El món té necessitat de perdó”, afirmà a
Assís el papa Francesc, tot exhortant els
cristians a prioritzar l’amor del Pare sobre la
nostra pretesa justícia, i a oferir el testimoniatge de la misericòrdia al món d’avui, una
tasca –digué– a la qual ningú no es pot de
cap manera sostreure.
·
Déu no deixa mai de donar el seu perdó
cada vegada que nosaltres el demanem. És
un perdó, ple, total. El perdó de Déu no té
límits, i supera tota la nostra imaginació.
Però el papa ha subratllat també la dificultat
que tenim les persones a perdonar qui ens
ha fet el més petit tort o ofensa. “Quan nosaltres estem en deute amb els altres, volem
la misericòrdia; quan és al contrari invoquem sempre la justícia. Aquest no pot ser
mai de cap manera l’estil de vida dels cristians.
El camí del perdó pot renovar veritablement
l’Església i tot el món, digué el papa, tot
constatant que “massa persones viuen tancades en el rancor, perquè son incapaces de
perdonar, arruïnant així la seva pròpia vida i
la dels altres, en lloc de trobar la joia de la
serenitat i de la pau”.

Visiteu la nostra web

caritassantjulia.org
S’actualitza diàriament.
Ja hem arribat a superar
les 6.000 visites mensuals

La campanya de Reis
Joguines per a tots

Dinou infants de S. Julià de Lòria s’han vist
beneficiats enguany per la Campanya de
Reis de Càritas Andorrana. La nostra Càritas Parroquial hi ha col·laborat amb quatre
voluntaris, millor dit voluntàries, que han
treballat de valent junt amb la treballadora
social per fer realitat les il·lusions d’infants
de la parròquia.
El dijous, dia 5 de gener, el nostre despatx
de Càritas Parroquial feia goig amb el gran
nombre de paquets que hi havia i la dedicació dels que hi treballaven.

CÀRITAS PARROQUIAL
necessita més socis

Si no ets soci de Càritas, has pensat
que podries ser-ho?
Necessitem socis per petita que sigui la
seva aportació periòdica. Els socis ens
donen estabilitat econòmica i ens permeten programar actuacions d’ajuda
que d’altra manera ens costaria portar
a terme.
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El Gran Recapte
a Andorra la Vella

Campaments de refugiats:
una situació insostenible

Amb l’arribada dels freds hivernals i de
les grans nevades que afecten l’est i el
sudest d’Europa, la situació dels refugiats
en campaments improvisats ha esdevingut tràgica. Les febles tendes de campanya, cobertes de neu, fan impossible la
vida als desgraciats que han d’allotjars’hi.
La insensibilitat de molts governs europeus davant d’aquesta tragèdia que sofreixen persones innocents esgarrifa. Càritas Internationalis fa el possible per
alleugerir el drama espantós dels refugiats.

Organitzat pel Comitè Andorrà del Voluntariat i patrocinat pel Govern d’Andorra se celebrà el dissabte 26 de novembre darrer el
Gran Recapte d’Aliments amb l’objectiu de
col·laborar amb el Banc d’Aliments de Càritas Andorrana.
S’establiren punts de recollida, servits per
voluntaris, als Grans Magatzems Pyrénées,
C.C.A. i Leclercq, de la capital del Principat.
El recapte, que ha comptat amb la
col·laboració de molts voluntaris ha constituït
un gran èxit ja que s’han recollit en un sol dia
12.000 kg d’aliments. Ha estat també una
bona mostra de la solidaritat dels andorrans
de la capital del Principat.

La nostra gratitud

Reunió de junta de Càritas Parroquial
Se celebrà el dilluns, dia 16 d’aquest mes de
gener. Foren examinades i acordades determinades propostes d’ajuda a famílies de la
parròquia. S’aprovaren els comptes de
l’exercici de 2016 i es revisà l’actuació feta
durant el mateix perode. Igualment s’informà
sobre els primers resultats de la Campanya
de Nadal i de la Campanya de Reis, tancades darrerament.

El Butlletí Càritas Sant Julià vol agrair a Mn. Jaume
Mayoral i Martí, Delegat de
Càritas Diocesana d’Urgell
la constant ajuda que ens
dóna
Mn. Jaume ens forneix no solament la informació procedent d’altres Càritas nacionals i
diocesanes sinó també la que prové de fonts
internacionals a les que en ocasions ens
constaria accedir.
Es just, doncs, que públicament li fem constar la nostra gratitud. Gràcies, Mn. Jaume!
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La campanya de Nadal 2016-2017
Gràcies a les empreses,
que hi han col·laborat!

Càritas Parroquial vol donar públicament
gràcies a les següents empreses i institucions que han col·laborat desinteressadament a la Campanya de Nadal:
Centre Comercial Punt de Trobada
Centre Comercial River
Centre Comercial Sant Eloi
Centre Esportiu Sant Julià
Comerç Altimir
Farmàcia Creu Verda
Farmàcia Mallol
Supermercat Casal
Supermercat Diagonal
Tot Net

Productes recollits
(Resultats provisionals)

Alimentaris: 2.843
Higiene personal 115
Neteja domèstica 122
Total 3.080 unitats
Falten inventariar els productes recollits al
Centre Esportiu. També hauran d'afegir-hi
els que es recullin a la futura Cadena escolar Solidària.

Voluntaris

Moltes gràcies a tots!

Els infants de la Catequesi

En la campanya han intervingut 10 voluntaris en la preparació i distribució de caixes
i la recollida, i transport d’aliments i ara
altres 6 estan ocupats al magatzem en el
control i la classificació dels productes segons la naturalesa i la data de caducitat.

També han contribuït a la Campanya de
Nadal fent les seves modestes aportacions. Amb aquest gest aprenen el valor de
la solidaritat cristiana.

Gràcies !
a les persones de Sant Julià de Lòria que han donat aliments. Amb els
donatius rebuts Càritas Parroquial
podrà atendre les necessitats de les
famílies de la parròquia gairebé durant tot un any.
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La campanya de Nadal 2016-2017

Visiteu, si us plau, la 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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Voleu una vida plena?

Voleu una vida plena? Comenceu per deixar-vos commoure. Perquè la felicitat germina i floreix en la misericòrdia, ha dit el
papa Francesc.
I ha afegit: “Feliços aquells que saben perdonar, que saben tenir un cor compassiu, i
que saben donar als altres el millor de si
mateixos”.

No tenim escapatòria davant de
les necessitats dels germans

Referint-se a les obres de misericòrdia
“acollir l’estranger” i “vestir qui va nu” el papa Francesc ha dit (26.octubre.2016) als
peregrins procedents de l’Orient Mitjà, que
tothom que ha experimentat en la seva vida
la misericòrdia del Pare, no pot de cap manera restar insensible enfront de les necessitats dels germans, car les ensenyances de
Jesús no ens deixen cap escapatòria El papa ha encoratjat els peregrins demanant-los
que deixin lloc a la fantasia de la caritat a fi
que el camí de la misericòrdia esdevingui
cada dia més concret.

El Codi Ètic de
Càritas Andorrana

És una bona notícia. A iniciativa de Càritas
Internationalis, la nostra Càritas Andorrana
ha fet seu, degudament adaptat, no solament el Codi Ètic, que han de tenir totes les
Càritas nacionals, sinó també el Codi de
Conducta que ha de regir, en aspectes més
concrets, l’activitat de directors, treballadors
i voluntaris.
Càritas Andorrana n’ha fet una generosa
divulgació. Nosaltres el tenim a disposició
dels socis i voluntaris o altres persones que
ens el demanin.

Estem preparant la
II Cadena Escolar Solidària

Després de l’èxit de la primera Cadena Escolar, celebrada gràcies a l’exquisida
col·laboració de directors i professors dels
centres dels tres sistemes educatius el 13
de novembre de l’any passat, ara estem
preparant la segona edició pel mes de febrer vinent.
La Cadena té per finalitat principal formar
els infants de la nostra Parròquia en els valors de la solidaritat.

Càritas Sant Julià necessita socis. Tu podries ser-ho, amb la quota i perioditat (mensual, trimestral, anyal) que et vingui millor. Et necessitem !
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La bústia de Càritas

El dia de les persones
sense llar

Aquest mes de gener hem rebut un xec
anònim de 10.000 euros, 2.000 dels
quals van destinats a les necessitats de
Càritas Parroquial, i els altres 8.000 són
per ajuda als refugiats.
Càritas agraeix de tot cor aquesta acció
de solidaritat cristiana que ens agradaria
que tingués imitadors

Contacteu amb nosaltres
si us plau
La Càritas germana d’Urgell celebrà el dia
27 de novembre darrer, juntament amb totes
les Càritas espanyoles, el Dia de les Persones sense Llar. És un problema gravíssim
que afecta moltes persones a tot el món.
Les persones en situació de sense llar són,
primer de tot, persones. La campanya posa
l’atenció en la dignitat de tota persona.
La dignitat resideix en el fet que no som un
què, sinó un qui. Essers únics, insubstituïbles, dotats d’intimitat, d’intel·ligència, de
voluntat, de llibertat, de capacitats.
Doneu-nos idees, feu-nos les crítiques
que calguin, notifiqueu-nos necessitats
que no són ateses i que creieu que podríem atendre.
Es una altra manera d’ajudar Càritas.

Al nostre país potser no coneixem persones
que no tenen llar, però si més d’una que la
té deficient. Així i tot, també és el nostre problema. No vivim en una bombolla. La caritat
no té ni pot tenir fronteres.

caritassantjulia@gmail.com

Ajuda’ns a ajudar.

Si no ho fas tu, per què vols que ho facin altres?
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Insistim: Cal potenciar el voluntariat
de visites a ancians i malalts

Ja tenim voluntaris que fan aquest servei
però són pocs. També és cert que són poques les famílies que ens el demanen ni
que sigui de manera ocasional. Però ens
consta que a les residències hi ha persones grans que estan soles a les que agradaria, de tant en tant, una estona de visita i
companyia.
Volem potenciar aquest servei i necessitem
voluntaris. Poseu-vos, si us plau, en contacte amb la nostra coordinadora de voluntaris.

El calvari de la cristiana
paquistanesa Àsia Bibi

La vista prevista pel 13 d’octubre passat
davant del Tribunal Superior del Paquistàn
per revisar la causa contra la cristiana paquistanesa Àsia Bibi condemnada a morir a
la forca per un suposat delicte contra la llei
antiblasfèmia, ha quedat suspesa sine die
per la inhibició d’un dels jutges. Àsia Bibi
està empresonada des de fa més de 6
anys, i milers de persones de tot el món
n’han demanat l’alliberament.

El papa demana perdò als pobres
pels cristians que miren cap
a un altre costat

En la audiència a persones sense sostre o
excloses (11.Novembre.2016) de la que
parlem en un altre lloc, el papa ha demanant perdó en nom dels que llegeixen
l’Evangeli ì no hi troben els pobres al centre de tot. Demano perdó –ha dit pels cristians que davant d’una persona pobre o
d’una persona en situació de pobresa miren cap a un altre costat.
Quan hi ha molta riquesa hom s’oblida de
ser solidari, perquè s’està acostumat a que
mai falta res. Pel contrari, la pobresa ens fa
tornar solidaris i allargar la mà a aquells
que ho passen malament..

Què li passa al nostre món?

“Què li passa al nostre món d’avui que,
quan es produeix la fallida d’un Banc, surten immediatament quantitats fabuloses
per salvar-lo, però quan es produeix una
brutal fallida com la dels refugiats, no hi ha
manera de trobar ni la mil·lèsima part per
salvar aquests germans nostres que pateixen tant!
D’aquesta manera, el Mediterrani s’ha convertit en un cementiri, i no solament el Mediterrani \. tants cementiris no llunys dels
murs i de les fronteres tacats de sang innocent.”
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CÀRITAS AL MÓN: 165 Càritas Nacionals

Missatge de Papa a Càritas Internacional
El passat 17 de novembre el papa Francesc es va reunir amb els membres del Consell de
Representació i personal de Càritas Internacional, encapçalats pel seu president, el cardenal Antonio Tagle.
En aquesta trobada Francesc va encoratjar l’equip de Càritas Internacional a seguir endavant amb força, amb coratge evangèlic, a ser testimonis directes del misteri de la caritat.
El Papa va agrair, en nom de l’Església, la missió de Càritas i va recordar que amb el poder
de l’Evangeli es pot ajudar a canviar i millorar el món actual.
L’existència de Càritas es fa necessària i imprescindible arreu, allà on hi ha una necessitat
vital. El Bisbe de Roma va animar a seguir en aquest camí d’ajuda, d’entrega als altres, als
germans més desafavorits. En paraules del Papa: “Impulseu la pau per la humanitat, lluiteu
contra la pobresa i apreneu dels pobres, escolteu-los també. Rebutgeu tot el que signifiqui
humiliació de l’ésser humà i tota mena d’explotació que fa malbé la seva essència”.
(De Flama)

Voleu informació sobre Càritas?

La veu de Càritas
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre,
Ràdio Estel FM 107.5
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Les ajudes s’adapten
a les necessitats
La
necessitat
és
discreta
Un dels problemes de la nostra Càritas
rau en el fet que ignorem moltes necessitats de gent fins i tot propera. La necessitat és discreta, sovint vergonyant, i no
s’exterioritza fins quan ja no es pot més.
Càritas Parroquial ofereix ajuda a tothom
i ho fa amb la màxima discreció. Si ens
necessiteu, consulteu amb Mossèn Pepe
o amb qualsevol voluntari de la vostra confiança.
Tenim ganes d’ajudar i ho fem sempre
que podem, però ens passen per alt moltes necessitats que voldríem atendre.

Càritas Parroquial cerca contínuament
nous mitjans per ajudar les famílies en dificultats. Així per atendre necessitats en
l’àmbit domèstic es serveix no solament
d’algun voluntari d’exquisida bona voluntat
sinó també dels serveis d’empreses professionals contractades a càrrec de la nostra
Càritas.
Això podem fer-ho gràcies al suport econòmic insubstituïble dels nostres socis.

Guardonada amb la Legió d’Honor

Ajudeu-nos a detectar-les, ajudeu-nos a
ajudar.

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)

caritassantjulia@gmail.com

La germana Marie Alleyrat, de la Congregació de les religioses de la Divina Providència, ha rebut la distinció de “Chevalier de la
légion d’honneur” pel president de la República Francesa. Marie Alleyrat, de 80 anys,
n’ha dedicat 30 servir els més pobres, en
especial malalts de lepra. Començà a la leproseria d’Analalava, a Madagascar del
1969 al 2000 i a partir d’aleshores continuà
treballant en el mateix servei en altres centres del mateix país. (De Flama)
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La fe sense obres és morta

Una de les conseqüències del que en diem
benestar ens indueix a replegar-nos sobre
nosaltres mateixos, fent-nos insensibles a
les necessitats dels altres.
Entre les obres de misericòrdia hi trobem el
deure de donar menjar a qui te gana i beure a qui te set. Certament és important participar a les campanyes de solidaritat.
Així i tot, aquesta forma de caritat no ens
implica directament, com quan topem al
carrer amb una persona necessitada o una
altra truca a la nostra porta. Quina és aleshores la nostra reacció? Mirem cap a un
altre lloc o bé ens aturem i ens en preocupem?

Ja han passat les festes
de Nadal

Quan els nostres lectors rebin aquesta
edició del Butlletí, ja hauran passat les
festes. Serà l’hora de fer inventari.
Hem cantat cançons de pau, hem parlat
d’amor als altres, de compartir, i de solidaritat. Però amb paraules soles no farem
res. El bla-bla, aviat s’esvaeix.
Què hem realment pels altres, pels que
passen dificultats, pels que ningú recorda?
Encara hi ets a temps. Càritas està a la
teva disposició. Ajuda’ns a ajudar!

Podem donar-vos
més informació

Si la fe no va seguida de les obres és morta. Quan veiem que al costat de
l’abundància i el luxe hi ha persones que
passen gana, no podem de cap manera
delegar en altres. Aquest pobre que tinc
davant meu té necessitat de mi, de la meva
ajuda, de la meva paraula i del meu compromís. (Papa Francesc)

Dues maneres d’ajudar Càritas
que no costen ni un cèntim
Divulga la nostra web
caritassantjjulia.org
que s’actualitza diariament
Divulga el nostre butlletí, i envia’ns
adreces electròniques de persones a
les quals podria interessar. És gratuït.
Com més coneguin Càritas més ens
ajudaran i més podrem ajudar.

Per raons òbvies d’espai les informacions
que publiquem en aquest butlletí de Càritas Parroquial són extractades i sempre
breus i només en casos excepcionals
podem profunditzar en algun punt
Així i tot, els lectors interessats poden
demanar-nos informació més extensa i
detallada sobre algun tema que els interessi i amb molt de gust els la procurarem o almenys els facilitarem les fonts
oportunes.
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Els comptes de Càritas Parroquial. Exercici de 2016
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Els comptes de Càritas Parroquial. Exercici de 2016

Tot el que fa Càritas Parroquial és possible gràcies a l’ajuda rebuda de voluntaris, socis i col·laboradors. Com més ens ajudeu, més coses podrem fer.
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La fotografia que fa pensar

Aquesta fotografia ja la vam publicar de manera marginal en una ocasió anterior, però fa
tant mal als ulls i al cor i és tan significativa que gosem fer-ho de nou. Reflecteix una escena viscuda a la frontera d’Hongria amb Sèrbia. Militars o policies hongaresos detenen una
família que fugint de la guerra, la mort i la misèria intenta entrar al país segurament a la recerca d’una vida més segura i més digna o potser en trànsit cap a països més acollidors.
Com tants d’altres no han comès cap delicte, només volen sobreviure.
Un policia emmanilla el marit, l’altre deu intentar fer-ho a l’esposa. La petita, atònita i espantada, no deu entendre res. Tampoc ho entenem nosaltres.

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

