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Editorial
Els socis de Càritas Parroquial
Sempre estem demanant nous socis –perquè els necessitem- i menys vegades parlem dels
socis que tenim, de les bones i generoses persones que fan possible l’activitat de Càritas.
Avui els volem dedicar ben de gust aquest editorial. És de justícia, perquè no tenim una
màquina de fer diners i, si no ens ajuden, no podem ajudar. Així ho diu el nostre eslògan
que sovint repetim.
En aquest número glossem certes ajudes que hem fet durant l’exercici de 2016. Res del
que expliquem hauríem pogut fer sense les aportacions dels nostres socis, alguns dels
quals mantenen a Càritas una fidelitat de molts anys.
A tots la nostra gratitud. Que el bon Déu els beneeixi!

Caritas Sant Julià

Les voluntàries del Rebost
Solidari de Càritas Sant Julià
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Què hem de fer quan trobem
un pobre pel carrer?

Ho ha dit el papa Francesc. La primera cosa
que cal fer és saludar-lo, Bon dia, com estàs?, perquè qui viu al carrer sap de seguida
qui té interès real per ell o no.
Aquests dies són d’intensa tasca per un
petit grup dels nostres voluntaris de Càritas
Sant Julià. Toca classificar els productes
alimentaris recaptats i sobretot ordenar-los
atenent les dates de consum preferent, a fi
de despatxar primer els que la tenen més
propera.
És una feina entretinguda i llarga feta en
un lloc no excessivament espaiós i una mica fred.

El papa Francesc respon a aquest tema a
“Scarp de tenis”, una revista de carrer recolzada per la diòcesi de Milà.
En el número de febrer darrer el papa diu:
“Es pot veure una persona sense llar i mirarla com es mira una persona o com es mira
un gos. I ells es donen compte aviat
d’aquesta forma diferent de mirar”
Extret de Zenit

La II Cadena Escolar Solidària
de Càritas Sant Julià

A Càritas la preparem amb il·lusió recordant l’èxit de la que se celebrà el curs passat. En principi està previst fer-la el dijopus, dia 4 del mes de maig proper.
Ja us informarem.

Volem acollir !!
diuen a Barcelona

Una multitudinària manifestació de més de
140.000 persones recorregué el 18 de febrer darrer els carrers de Barcelona demanant l’acolliment immediat dels refugiats que
s’estan morint de gana i de fred esperant
que se’ls obrin les portes d’Europa.
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ONU: el Món s’enfronta a una
enorme crisi humanitària

El 10 de març darrer, Stephen O’ Brien, cap
humanitari de l’ONU advertí als membres del
Consell de Seguretat d’aquell organisme que
estem davant d’un moment crític de la història. Des de la creació de l’ONU mai hi havia
hagut una crisi humanitària tan greu.
Hi ha 65 milions de persones desplaçades per
conflictes bèl·lics o la misèria, i més de 20 milions de persones corren perill de mort. Es
necessiten urgentment, concretament abans
del juliol, 4.400 milions de dòlars.
Els països afectats són especialment:
L’Iemen : el 2/3 de la població necessita ajuda i 7 milions de persones no saben on trobaran menjar.
Sudan del Sud: 270.000 persones corren el
risc de morir de gana.
Somàlia: 6,2 milions de persones necessiten
ajuda, dels quals 3 milions la precisen amb
urgència.
I Nigèria: Els terroristes de Boko Haram han
expulsat de les seves llars 2,2 milions de persones que no saben com sobreviure.
Davant d’aquesta perspectiva tràgica, ens
preguntem si els països rics i desenvolupats,
facilitaran l’ajuda que poden i deuen donar i si
nosaltres sabrem estar a l’alçada de les circumstàncies.

Feu-vos socis de Càritas
Ajudeu-nos a ajudar

Càritas Andorrana
estrena web

Càritas Andorrana ha estrenat una
magnífica pàgina web. Està encara en
període proves però ja val la pena visitar-la.
És molt intuïtiva i fàcil d'utilitzar. A
primer cop d'ull veiem que, a la
pàgina principal, els menús desplegables de la part superior ens donen tota la informació que necessitem, tant si som usuaris, voluntaris
o persones només curioses. Això
es complementa amb fotos i textos
en cada apartat.
Remarquem també que hi ha dos
accessos a les xarxes socials, Facebook i Twitter, opcions útils si es
vol fer més propagació d'algunes
seccions o articles del web a la
gent coneguda de cadascú.
En conclusió, una eina magnífica
que farà molt bé a la nostra Càritas. Felicitem de tot cor als promotors i autors de la nova web.

“Càritas posa de manifest “la força de l’amor cristià y el desig de
l’Església de sortir a l’encontre
de Jesús en cada persona, especialment si es pobre i sofrent”
(Papa Francesc)
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Càritas Europa demana
proteccció pels infants migrants

Els béns i els diners

Càritas Europa insta els estats europeus a
unir-se a la crida del papa Francesc per
protegir els nens i nenes migrants no
acompanyats i indefensos amb motiu del
Dia mundial de l'emigrant i del refugiat de
2017.

La meva vida no depèn dels meus béns. La
meva vida, la de veritat, no té res a veure
amb les coses que posseeixo. La meva riquesa és una altra.

Demana que els estats europeus estableixin les vies legals necessàries per defensar
els interessos dels nens que estan sols, i
que tinguin en compte els objectius
d’admissió humanitària del sistema europeu d’asil i la directiva sobre reagrupament
familiar, perquè els infants, sense pares ni
cap adult, no depenguin dels traficants ni
esdevinguin una presa fàcil per als delinqüents.
Càritas recorda que la Convenció de l'ONU sobre els drets de l'infant i la Carta dels
drets fonamentals de la UE consagren el
principi de l’interès superior de l'infant en
totes les mesures que facin referència als
nens i nenes i adverteix que aquesta prioritat és particularment important quan afecta
menors no acompanyats.

“Quan donem algunes coses necessàries als indigents, els tornem el
que és seu, no donem generosament del que és nostre: Més que
una obra de misericòrdia, fem una
obra de justícia ”.
(
Sant Gregori Magne)

Sé que un dia deixaré tot el d’aquest món,
excepte el que hagi donat, el que hagi estimat. L’únic que m’emportaré serà el que
he donat, el que he perdut per amor als altres.
Jesús m’anima a no dependre, a ser lliure
del que tinc i també del que no tinc. Les dues coses exigeixen llibertat. No tenir por a
perdre. No desitjar el que no tinc.

Dues maneres
d’ajudar Càritas
que no costen
ni un cèntim
Divulga la nostra web
caritassantjulia.org
que s’actualitza diàriament
Divulga el nostre butlletí, i envia’ns
adreces electròniques de persones a
les quals podria interessar.
Com més coneguin Càritas més ens
ajudaran i més podrem ajudar.
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El Papa als grans empresaris:
Qui ignora el clam dels necessitats s’empobreix

Aquell que ignora el crit dels més necessitats s’empobreix no solament materialment sinó també moralment i espiritualment, digué el papa als grans empresaris
internacionals reunits al Forum Fortune
Time Global, celebrat a Roma
(3.Des.2016)
El papa Francesc remarcat la necessitat
urgent de models econòmics més inclusius I més justos i animà els assistents a
promoure la centralitat I la dignitat de la
persona humana en el si de les institucions I models econòmics, i a prestar atenció al flux de pobres i refugiats que tan sovint son oblidats per la societat.
(De Zenit)
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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, ha lliurat al president de Càritas Parroquial un
xec per la quantitat de 1.255,75 euros,
més la mateixa quantitat en productes de
primera necessitat i peribles. En total, és la
xifra corresponent a la meitat de la recaptació per les 800 inscripcions de la darrera
Cursa Sant Silvestre.
L’altra meitat fou donada pel Comú a la
Marató de TV3 de Catalunya.
El president de Càritas Parroquial feu patent la gratitud al Comú pel seu gest de
solidaritat cristiana.

No tots ho podem fer, però
podem fer possible que
altres ho facin

L’aportació de Sant Julià a la
campanya de Mans Unides

La parròquia de Sant Julià de Lòria ha
contribuït a la campanya d’aquest any de
Mans Unides d’Andorra amb la quantitat
de 1.861,66 euros, al marge dels abonament al c/c bancaris que s’hagin pogut fer
directament. La quantitat recollida és sensiblement superior a la de l’any passat que
fou de 1,520 euros.

Molt probablement tu i jo no podrem anar
a ajudar els refugiats, com aquesta anònima voluntària de la foto. Però podem fer
possible que ella i altres ho facin, contribuint a les inevitables despeses que
aquesta acció comporta.
Has pensat que podries fer-ho en la mesura de les teves possibilitats?

Càritas Sant Julià

Fem-nos un test
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La bústia de Càritas

Ajuda als refugiats

Ordinàriament acostumem a tenir un bon
concepte de nosaltres mateixos. No hi ha
ningú que es qualifiqui a si mateix de persona no solidària. Però, ho som en realitat?
Proposem al lector un petit test. Consisteix
simplement en dedicar-nos deu minuts i
donar una mirada cap els sis o dotze mesos darrers (per exemple) i preguntar-nos:
- En aquest termini, quins i quants actes de
servei he fet gratuïtament pels altres?
- Quin percentatge del meu temps lliure he
dedicat als altres?
- Quina quantitat he invertit en ajudes directes o bé en aportacions a entitats benèfiques o socials? Aquesta quantitat quin
percentatge suposa dels meus ingressos?

Ja havíem informat d’un donatiu de 8.000 €
pels refugiats rebut a la nostra Càritas i que
trametérem a Càritas Andorrana. Doncs bé,
amb la participació de les Càritas d’Andorra
la Vella (10.000 €), Escaldes Engordany
(15.000 €) i Càritas Andorrana (17.000 €)
aquesta darrera, per mediació de Càritas
Internationalis, ha fet arribar la quantitat total de 50.000 € a les Càritas de Sèrbia i
Grècia per ajudar amb aliments, roba i articles d’higiene les persones i famílies internades en centres i camps de refugiats
d’aquests darrers països. Gràcies a tots.

Els comptes de
Càritas Parroquial

Molt possiblement, després d’haver fet
aquest senzill test, no quedarem tan convençuts de la nostra condició de persones
solidàries.

Feu-vos soci de Càritas

Amb una petita quota mensual o trimestral equivalent a l’import d’un
aperitiu (que podreu deixar d’abonar
el dia que vulgueu) podeu ajudarnos a ajudar la gent més vulnerable
de la parròquia.

Els vam publicar en el número anterior del
Butlletí i en el present en glossem diversos
aspectes. El compte de resultats corresponent a l’any 2016 l’hem fixat també a l’atri
de l’església parroquial.

No vulgueu quedar al marge
d’aquesta acció de caritat i solidaritat cristianes.

Volem en aquest punt la màxima transparència informativa i el nostre tresorer està a
disposició de qui ens ho demani per facilitar-li les dades concretes que li interessin.
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El papa Francesc
encoratja els presos

El Rober de
Càritas Parroquial

En ocasió del Jubileu dels presos
(6.Nov.16), el papa Francesc els encoratjà
a no tancar-se en el passat i accedir a la
veritable llibertat gràcies a l’esperança en
la misericòrdia. Volgué donar-los un missatge d’esperança.
No hi ha cap racó del nostre cor, digué,
on no pugui arribar-hi l’amor de Déu. Allí
on hi ha una persona que ha comès una
falta, allí encara hi és més present la misericòrdia del Pare. Déu espera sempre! La
seva misericòrdia no el deixa tranquil.
Insistí a no tancar-se en el passat. La història que comença avui i que mira cap el
futur encara està per escriure amb la gràcia de Déu i la vostra responsabilitat. No
caiguem mai en la temptació de creure que
no podem ser perdonats.

No llenceu el menjar

A Càritas Sant Julià rebem molta roba i
ens en demanen poca. Això vol dir que
paradoxalment de roba en tenim superàvit.
La sobrant l’enviem a Càritas Andorrana.
La fotografia ens mostra les bosses preparades per les nostres voluntàries a punt de
fer l’enviament. Altres voluntaris les transportaran amb el seu vehicle.
Amb aquests antecedents, és natural que
una vegada més oferim roba a les persones i famílies de la nostra parròquia que
en puguin tenir necessitat.

Contacteu amb nosaltres

Feu-nos, si us plau, les reflexions, demandes, suggeriments i crítiques, que
estimeu adients. Us ho agrairem.

caritassantjulia@gmail.com
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Quant i de quina manera Càritas Parroquial ha ajudat l’any 2016
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Passants sense llar
2.502,67
Alimentació
15.862,80
Allotjament, electr. aigua,calef,etc. 8.598,61
Desplaçaments, transports
1.456,92
Ajudes escolars
3.840,86
Activitats extraescolars
1.705,90
Medicina i farmàcia
8.059,32
Documentació
146,00
Reparacions
300,00
Necessitats diverses
676,86
Aportació a Càritas Diocesana
430,88
Aportació a Càritas Andorrana
1.500,00
Total UU 45.080,82

Una Europa més forta gràcies als immigrants

El document que Càritas Europa va publicar fa uns mesos amb el títol Benvinguda, una Europa més forta gràcies als immigrants identifica tres tipus d’obstacles que dificulten o impossibiliten que els immigrants s’integrin en les societats on viuen. Es tracta d’obstacles
culturals, estructurals i socioeconòmics, que tenen com a conseqüència una acceptació
complicada per part de les comunitats d’acollida i un accés limitat als drets, els serveis bàsics i els recursos necessaris.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és, en paraules de Jorge Nuño Mayer, secretari general de
Càritas Europa, donar idees als qui tenen el poder de decidir per fomentar la participació
dels immigrants en la societat d’acollida amb l’objectiu que totes les parts treballin conjuntament per crear societats inclusives.

Càritas Sant Julià

2016: Ajudes per despeses
mèdiques i farmacèutiques
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És un deure acollir el germà
que fuig de la guerra,
la fam o la violència

Malgrat la bona cobertura social que tenim
al país, encara hi ha persones que necessiten ajuda per despeses mèdiques o farmacèutiques.
Medicaments no inclosos, dificultats en
pagar el 25% del cost dels medicaments
cars, materials ortopèdics costosos, tractaments llargs que resulten cars, desplaçaments, etc. constitueixen obstacles per a
certes economies familiars.
L’any 2016 les ajudes per aquests conceptes importaren 8.050,32 euros, una quantitat molt inferior a la de 2015 que fou de
11.713,18 euros.

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

La història de la humanitat és una història
de migracions, no hi ha cap poble que no
hagi conegut aquest fenomen, ha dit el papa.
Tampoc la història de la salvació és al·liena
a aquesta situació. Abraham, Moisès i fins i
tot Jesús deixaren la seva terra i es posaren en camí”.
De vegades aquestes situacions han coincidit amb greus crisis socials que, al llarg dels
segles s’hi ha fet front amb dues actituds:
“la de tancar-se al que arriba” o “la d’acollirlo.
El papa Francesc reconegué que “aixecar
murs” fa més soroll que la silenciosa acció
dels que ajuden i assisteixen els emigrants i
refugiats”. Tancar-se no és la solució, només afavoreix els tràfics criminals. La única resposta –assegurà– és la solidaritat.

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.

El papa subratllà que “el compromís dels
cristians és urgent”.
Tots –digué– tenim el deure d’acollir al
germà que fuig de la guerra, de la fam o
de la violència i estem cridats a sortir a
l’encontre del que pateix per portar-li
l’abraçada i la misericòrdia de Déu.

Telèf. 842 762
(en hores de despatx)

caritassantjulia@gmail.com

Ajudeu-nos a ajudar

Caritas Sant Julià

La campanya de Mans Unides
d’Andorra

La campanya 2017 de Mans Unides
d’Andorra té per objecte la realització
d’interessants projectes a Tegucigalpa.Hondures (construcció i equipament
d’una residència per a joves); KandeZiguinchor. Senegal (rehabilitació de 2 edificis per a noies); Tatioutine. Marroc
(construcció d’una sala de fisioteràpia per
a discapacitats); Karang. Senegal
(construcció d’un dormitori per a joves estudiants); Bangui. República Centreafricana (equipament d’aules escolars), S. Carlos de Bariloche. Argentina, (ampliació i
millora d’un Centre infantil), i Panamà
(producció, comercialització i gestió de
productes d’agricultors indígenes).
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La Parròquia facilita
la visita a malalts

Amb l’afany de facilitar les visites als malalts, persones grans o que viuen soles,
de Sant julià de Lòria , la nostra parròquia
ha posat a disposició de tothom uns petits
fulls que es troben a l’atri de l’església parroquial i permeten sol·licitar o suggerir
aquelles visites.
Com ja hem dit en altres ocasions, Càritas
Parroquial vol activar i reforçar, a partir
d’aquest curs, el voluntariat dedicat as visitar persones malaltes, soles o ancianes.
Sens dubte necessitarem més voluntaris.

Ens interessa divulgar
aquest butlletí

Tot això suposa una inversió de 130.401
euros, que, pel que fa al primer projecte,
compta amb una aportació del Govern
d’Andorra de 40.000 euros.
Esperem i desitgem que la resposta dels
andorrans permeti fer realitat aquests ambiciosos projectes que Mans Unides impulsa amb tanta il·lusió.

Ajudeu-nos
a ajudar

Perquè la gent coneguin Càritas.
Com més ens coneguin més ens ajudaran i més podrem ajudar.
Si desitja que li enviem gratuïtament via
electrònica digui-ho a qualsevol voluntari o bé ens ho demana directament a
caritassantjulia@gmail.com

Caritas Sant Julià
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El cruel hivern de Síria

Preparem el
Dia del Voluntari 2017

El president de Càritas Internationalis,
cardenal Tagle, evocà, en un missatge, els
milions de persones que a Síria viuen en
les pitjor condicions, sense casa, sense
calefacció, sense electricitat i en un país
assotat per una terrible guerra. A Síria, ha
dit, sempre és hivern però el Nadal mai
arriba
El cardenal ha insistit en la trista situació
de la gent. Les escoles que estan obertes
no tenen calefacció i els alumnes que poden assistir-hi han de seguir les classes
protegits amb grans mantes.

Com cada any, ja preparem la Diada del Voluntari de Càritas 2017. Està prevista pel
dimecres, dia 31 de maig vinent.
Hi haurà una celebració eucarística a les
19,30h al temple parroquial i després un acte
de formació i confraternització els detalls del
qual oportunament anunciarem.

Voleu saber què fa Càritas o
com podríeu col·laborar?

Més dramàtica és encara la situació dels
pobres, de les persones grans, dels infants que han de dormir amuntegats en
petites habitacions, dels que viuen contínuament sota bombardeigs i dels que fugen per carreteres desolades cercant més
seguretat i fugint de la mort.
Esperem, ha dit, que aquest terrible hivern
s’acabi i arribi aviat la primavera de la pau.

“Déu ha destinat la terra amb tot el
que conté a l’ús de tots els homes i
pobles, talment que els béns creats
han d’arribar equitativament a tothom,
sota el guiatge de la justícia acompanyada de la caritat. Tots els altres
drets, siguin quins siguin, incloent-hi
els de propietat i lliure comerç, hi estan subordinats”.
(Encíclica Populorum Progressio, de Pau VI)

Us suggerim:
A) Demaneu que us enviem gratuïtament
aquest butlletí. caritassantjulià@gmail.com
B) Consulteu la nostra web que s’actualitza
diàriament. caritassantjulia.org
C) Consulteu la web de Càritas Andorrana,
recentment oberta. www.caritas.ad
D) Contacteu amb nosaltres. Us atendrem
amb molt de gust

El cristià que tanca la porta als refugiats és un hipòcrita. (Papa Francesc)

Caritas Sant Julià

Ajuda als passants
sense recursos l’any 2016
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Consell del Papa Francesc:
Aquella veïna diu mal de tu
doncs, prega per ella.

En el curs de l’any 2016, Càritas Parroquial ha atès un cert nombre de persones
passants sense recursos facilitant-los aliments i allotjament de manera transitòria.
Aquest tipus d’ajuda es relativament freqüent a la nostra parròquia per la seva especial condició de fronterera.

Quin és el camí per arribar a ser sants?
Res de venjances, res de rancor, ha dit
el papa en una visita a una parròquia romana (19.febrer.2017).

En total les ajudes han importat 2.502,67
euros, dels quals 1992,32 corresponen a
despeses d’alimentació i 510,35 euros a
despeses d’allotjament,

I ha donat aquest consell: Aquella veïna
diu mal de tu +, doncs prega per ella.
La frase “Això m’ho pagaràs!. no pot entrar
en la parla d’un cristià.

La despesa per aquest concepte és superior a la de 2015 que fou, en conjunt de
1848,30 euros.

Hom triomfa del mal amb el bé, i del pecat
amb aquesta generositat i amb aquesta
força, ha remarcat el papa en una homilia
improvisada. I ha advertit: L’odi de les
grans guerres és el mateix que tu tens al
teu cor contra un altre. La guerra comenta
aquí, en l’amargor, en el rancor, el desig de
venjança, de fer-ho pagar U.

Hipocresia

El papa ha exhortat a pregar per aprendre
a perdonar, ja que la pregària és un antídot
contra les guerres, que comencen a les
famílies, a les barriades. La pregària és
poderosa i porta a la pau. Així, si jo sé que
algú em vol mal o no m‘estima gens, he de
pregar especialment per ell.
“No es pot ser cristià sense viure com un

cristià [U] sense practicar les benaurances.” El papa denuncià la contradicció
d’aquells que defensen el cristianisme però
estan contra els refugiats. “És hipòcrita
dir-se cristià i retornar els refugiats, els afamats o qualsevol persona que té necessitat
d’ajuda.” (11 d’octubre de 2016)

No n´hi ha prou amb paraules i
bons sentiments. Són necessàries les obres. Càritas t’ofereix
l’oportunitat d’ajudar de debò.
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Cada persona necessitada és
Jesús que truca al nostre cor,
diu el Papa

Cada persona necessitada és Jesús que
truca a la porta del meu cor, recorda el papa Francesc. Subratlla que el treball de Càritas consisteix “no solament a donar alguna cosa, sinó a escoltar: és l’apostolat de
l’orella”.
Aquest ha estat en essència el missatge
del papa a les famílies i membres de la Càritas Parroquial de Santa Maria Josefa, a la
barriada est de Roma, on el papa ha passat més de tres hores el diumenge 19 de
febrer darrer.
El papa remarcà que cada persona “bona o
no pas molt bona” és Jesús i l’hem de rebre com rebríem Jesús, amb tendresa i
amor.

Declaracions del president
de Càritas Sant Julià
a la RTV andorrana

El president de Càritas Sant Julià, Jordi
Gonzàlez, fou recentment preguntat i entrevistat a la RTVA sobre l’activitat denominada Aula Audiovisual que 14 voluntaris i voluntàries de la Càritas laurediana
porten a terme al Centre Penitenciari, en
coordinació amb la direcció del mateix
Centre.
Jordi Gonzàlez remarcà que els voluntaris
reben una formació prèvia adient i que el
seu paper és simplement de conversar i
acompanyar els internats.
El projecte es materialitza tres dies cada
mes i ha tingut una bona acollida entre els
interns del Centre, que agraeixen aquella
estona de parlar i de compartir animadament amb gent de fora.

“Si féu això, esdevindreu sants. Tots! ”ha
dit als voluntaris de Càritas.

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.

T’esperem

Càritas Sant Julià
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Com i quant ens han ajudat a Càritas Parroquial l’any 2016
El què hem rebut
i de qui ho
hem rebut

1

2

3

4

5

1. Aportacions de Càritas Andorrana : 8.650,89
2 Aportacions de particulars:
6.311,24
3. Donatius i campanyes
24.431,79
4. Quotes de socis
11.846,14
5. Subvencions
3.600,00
Total
57.385,63 euros

Record de
Mn. Dídac Martín

Visiteu la nova web
de Càritas Andorrana

El
dia
6
d’abril commemorarem
l ' a n i ve r s ar i
del seu traspàs a la casa
del Pare. Pregarem per ell, i recordarem
la persona del bon rector que va estimar
tant la parròquia i la gent de Sant Julià de
Lòria i va establir les bases de l’actual
Càritas Parroquial

La trobareu a www.caritas.ad Però fins i
tot podeu accedir-hi a través de la web
de Càritas Sant Julià, clicant a Càritas
Andorrana a la pàgina d’inici. Hi trobareu
tota la informació sobre el que fan les
nostres Càritas andorranes.

19.15
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Doneu i us donaran ...

La veu de Càritas,
un programa que recomanem

Ràdio Estel

La veu de Càritas
Hi ha una concordança entre Déu i nosaltres. Quan vivim segons la seva semblança Ell ens tracta de forma similar en un
grau infinitament superior... “com ho és el
vostre Pare”, “ Déu no us judicarà... no us
condemnarà... us absoldrà... us donarà a
mans plenes”. Aquesta és la concordança
de l’amor. No es fa per llei, per precepte
d’obligat compliment, sinó per amor. La
Voluntat del Pare és que ens estimem
com Ell ens estima, aquesta és la mida
Potser que ens ho pensem una mica si
tenim consciència de que vivim tancats en
nosaltres mateixos, ens dediquem a criticar, passem de llarg davant de les injustícies i misèries, ens desentenem de tot el
que no ens beneficia... Aquest temps de
quaresma és una invitació amable i alegre
al canvi. Doncs bé, donem avui el primer
pas.

Ràdio Estel i Ràdio Principat emeten cada
dilluns , a les vuit del vespre, el programa
La Veu de Càritas, una porta oberta a la
Caritat sense fronteres.
El recomanem d’una manera molt especial
als nostres voluntaris que poden trobar-hi
no solament informacio de l’activitat de les
diverses Càrites catalanes sinó també interessants testimonis de voluntaris.
A Andorra pot sintonitzar-se a FM 107,5.

La nostra agenda

La nostra agenda

Jesús Renau sj
(Transcrit d’Espai Sagrat)

Feu un donatiu ara
Podeu fer-ho directament a la bústia
de Càritas, o a través del Mossèn o
de qualsevol voluntari, o amb un
abonament al c/c de Crèdit Andorrà
núm. AD90 0003 1101 1091 4031 0102

Algunes dates a recordar:
Abril,
24. Aula Audiovisual C.P. (Per confirmar)
25. Id.
26. Id.
26. Reunió de Junta de Càritas Sant Julià.
Maig,
4 Cadena Escolar Solidària
31 Dia del Voluntari de Càritas

Caritas Sant Julià

El comptador de visites de
la web de Càritas Parroquial

L’hem canviat per que reflecteixi
tats més objectius.

19.16

El Bar Restaurant Fenoy
torna a omplir la guardiola

resul-

Abans cada cop que algú entrava al web,
el comptador sumava 1. Si aquesta mateixa persona sortia i tornava a entrar al
web, el comptador hi tornava a sumar 1.
Si una persona que estava llegint una notícia, hi entrava dins d'un altra, el marcador tornava a sumar 1. O sigui que el
comptador no discriminava els usuaris
que el visitaven sinó solament les vegades que s'entrava i sortia o les diverses
visites a noticies que es feien. Això feia
que una sola persona pogués fer que el
comptador li sumés moltes visites si hi
entrava molt sovint.
Ara, en canvi, per cada usuari (persona
física) que visita el web li compta 1 per
dia. Encara que hi entri durant aquest dia
les vegades que siguin i encara que visiti
molts apartats dins la web, sempre li contarà com una sola visita diària. Per tant,
tal com està configurat ara, marca molt
menys però ens dóna un valor molt més
real del nombre de persones que entren
al web.

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

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

caritassantjulia@gmail.com

Una vegada més, el Bar Restaurant Fenoy de Sant Julià de Lòria ha lliurat a Càritas Parroquial la guardiola que té a
l’establiment i on el personal i els clients hi
dipositen les monedes que volen.
Aqueta vegada, el buidat de la guardiola ha
suposat un donatiu a Càritas de 238,43
euros.
A Càritas expressem al Bar Restaurant Fenoy la nostra gratitud per aquest gest tantes
vegades repetit, que posa de manifest
l’esperit solidari i cristià d’aquella empresa
laurediana.
A la vegada ens plau remarcar l’eficàcia
d’un sistema tan senzill i modest com posar
un a Guardiola de Càritas a l’abast del personal i dels clients.
Animem als altres establiments de Sant Julià a imitar-ho. No costa res. Tenim guardioles a disposició de tothom.

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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El papa defensa els
rohingyes de Birmània

L’ajuda bàsica d’aliments
durant els quatre darrers anys

2013

En l’audiència general del dia 8 de febrer
passat el Papa ha pregat per la minoria
musulmana birmana dels rohingyes, que
ha qualificat de gent bona, gent pacífica i
germans i germanes nostres.

2014

2015

2016

Són persones que sofreixen persecució
des de fa molts anys i han estat torturats i
assassinats per ser fidels a les seves tradicions i a llur fe musulmana.

L’ajuda de Càritas Parroquial en l’àmbit de
la prestació bàsica d’aliments fou de 8.649,
47 euros (l’any 2013), 10.595,16 (any
2014), 12.673,72 (any 2015) i 15.862,80
(any 2016).
Queden al marge les ajudes en espècie
dels aliments del nostre Rebost Solidari i
les fetes a passants o persones no residents al Principat.

El Papa ha invitat als miler d’assistents a
pregar al Pare del Cel pels nostres germans rohingyes.

Ajudeu-nos, si us plau

El papa Francesc ja els havia defensat
quan milers de migrants d’aquesta minoria musulmana foren abandonats a les
costes d’Indonèsia, Malàisia i Birmània,
posats en un vaixell i abandonats a la seva sort. No els volien enlloc.
Quan intentaven desembarcar en un port
o en una platja se’ls facilitava aigua i una
mica de menjar i se’ls obligava a marxar
convertint-los en migrants eterns

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

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.

Càritas Sant Julià
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La proximitat del papa Francesc

No hem gosat posar el títol de “La foto que parla” com hem fet en altres, ocasions, perquè
potser en aquest cas no n’hi ha per tant. Però el què en la fotografia que publiquem queda
evident és la proximitat del Papa amb els seus interlocutors qualsevol que sigui la seva nacionalitat, ètnia, cultura, o religió.
Fixeu-vos, si us plau, en la cara de .la senyora gran de l’esquerra que, seriosa o potser
angoixada, li està parlant, o bé la simpatia amb que se’l mira somrient l’altra interlocutora.
La cara de la nena petita que aquesta darrera porta al braç sembla captar la particularitat
del personatge, al qual està mirant amb una atenció impròpia d’un infant tant petit-

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

