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Editorial
Càritas Sant Julià ja té pàgina web
caritassantjulia.org
Una vella il·lusió s’ha fet realitat. Som una Càritas modesta i per això disposar d’una web
pròpia –cosa que objectivament no té res d’excepcional– constitueix per a nosaltres tot un
esdeveniment. I en realitat ho és perquè és fruit d’una voluntat col·lectiva dels nostres voluntaris i també perquè s’ha aconseguit sense que hagi costat un cèntim d’euro a Càritas
Parroquial. Efectivament uns voluntaris l’han dissenyada, altre o altres tindran cura de la
seva gestió i actualització, i uns tercers n’han assumit particularment les ineludibles despeses inicials.
La web ens permetrà fer conèixer més la nostra estimada Càritas. I –com sempre diem–
com més ens coneguin, més ens ajudaran i més podrem ajudar. Però no oblidem que Càritas, a més dels seus objectius de promocionar les persones i la justícia social, vol també
sensibilitzar la nostra societat, i la web pot ser i ha de ser un instrument valuós per avançar
vers aquesta darrera fita.
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Roda de prensa de Càritas Parroquial

El dia 9 de febrer darrer se celebrà per Càritas Parroquial a la Sala Rocafort del Centre
Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria la roda de premsa en la qual foren presentats els resultats de la Campanya de Nadal i la nova pàgina web de Càritas Parroquial. El
president Jordi Gonzàlez explicità aquells resultats, els comparà amb els de campanyes
anteriors i remarcà l’actuació dels voluntaris de Càritas.
Acte seguit, Mn. Pepe Chisvert feu la presentació de la nova pàgina web, assenyalant-ne
les característiques. Explicà i glossà els diferents enllaços que la fan molt completa i a la
vegada àgil i pràctica. Respongué les preguntes dels periodistas i feu especial referència a
la naturalesa de Càritas i l’especifitat de l’activitat que porta a terme.
A continuació, la consellera de Turisme del Comú, Sra Meritxell Teruel, informà sobre la
naturalesa i característiques de la nova retolació d’imatges i pintures de l’església de Sant
Julià i Sant Germà, i la possibiltat que, a través del
codi QR, el visitant disposi de manera inmediata
d`’una àmplia informació sobre aquelles obres
d’art. A la vegada es referí a les visites virtuals al
mateix temple que a partir d’ara ja són possibles a
Google Earth..
Seguí el torn de preguntes que els presentadors
atengueren extensament. A l’acte hi assistiren representants dels diversos mitjans andorrans de
premsa ràdio i televisió.
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La nota dels Bisbes de Catalunya sobre els refugiats

En una nota datada el 31 de març darrer, els bisbes es solidaritzen
amb els refugiats i demanen que siguin tractats com a germans

- Els bisbes expressen la seva solidaritat amb els milions de persones
que han hagut de fugir de la guerra i la pobresa, que pateixen situacions extremadament precàries, abusos per part de traficants i de vegades, rebuig social i
tracte inadequat per part d’algunes autoritats. Preguen Déu que tots els emigrants i refugiats siguin protegits i tractats d’acord amb la dignitat que mereix tota persona.
Síntesi del text

-Els dol profundament constatar que algunes polítiques desenvolupades pels governs
d’Europa i l’actitud d’una part de les poblacions europees no estan a l’alçada de la seva
obligació legal i moral de protegir i acollir tots els refugiats.
Lloen i agraeixen la solidaritat de bona part de la ciutadania i d’organitzacions no governamentals que s’han multiplicat arreu. Caritas i altres entitats han ofert equipaments i recursos per a l’acollida i, de fet, fa temps que atenen refugiats i ajuden a sensibilitzar l’opinió
pública.
- Els refugiats i els emigrants han de ser tractats com a germans, respectant sempre la seva dignitat humana. Hem de fer nostre el seu sofriment i superar la temptació de la indiferència..
- Els bisbes fan una crida a la societat a continuar mobilitzant-se i a treballar en favor de
l’acollida i integració dels refugiats i ofereixen de nou la màxima col·laboració de l’Església
per a fer-ho possible.
- Conviden la ciutadania i les institucions a incidir sobre la Comunitat internacional per tal
que es garanteixi l’acolliment i protecció de la vida i els drets humans de tots els emigrants i
refugiats. És necessari i urgent que s’afrontin seriosament les causes d’aquesta dura realitat.
-S’adrecen a les comunitats cristianes, demanant que intensifiquin la pregària i els esforços
concrets de solidaritat i hospitalitat davant de tots els immigrants i refugiats que arriben a
casa nostra.
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Un gest del papa Francesc
vers els refugiats

El darrer dijous sant, el papa Francesc celebrà la Missa al Centre d’Acollida de Castelnuovo di Porto, en un suburbi de Roma,
davant d’uns nou-cents refugiats. En el curs
de la celebració el papa va voler rentar els
peus a dotze refugiats i refugiades: quatre
eritreus cristians, tres musulmans de diferents nacionalitats, un hindú i una italiana
assistent dels emigrants.
Avui –digué el papa– quan jo faig el mateix
gest de Jesús, tots nosaltres estem fent el
gest de la fraternitat i ens diem: “Som diversos, som diferents, tenim diferents cultures i
diferents religions, però som germans i volem viure en pau” i aquest els el gest que
faig amb vosaltres: cada un de nosaltres té
una història, cada u de vosaltres té una història, tantes creus, tants dolors, però també
té un cor obert que vol fraternitat, cada u en
la seva llengua religiosa prega al Senyor
perquè aquesta fraternitat s’estengui per tot
el món, perquè no hi hagin mai les trenta
monedes per matar el germà, perquè sempre hi hagi fraternitat i bondat”.

El què Càritas Parroquial
ha rebut i ha donat l’any 2015

Hem rebut:
50.858,92 €

Hem donat:
47.093,02 €

Ho constatàvem en el Butlletí anterior a
l’informar dels comptes de l’any darrer.
Remarquem que no hem tingut despeses
d’administració –han estat assumides per
persones voluntàries– i totes les ajudes
han estat fetes directament per Càritas
Parroquial a excepció de la quantitat de
4.360 €, aportada estatutàriament a Càritas Andorrana, que es fa a través
d’aquesta darrera.
El saldo disponible per començar l’any
2016 ha estat, doncs, de 3.765,90 €.

L’alegria de l’Evangeli

L’Església ha de ser el lloc de la misericòrdia gratuïta on tothom s’hi pugui sentir acollit, estimat, perdonat i animat a viure segons la vida bona de l’Evangeli. L’Església
ha d’arribar a tothom, sense cap excepció.
L’alegria de l’Evangeli és per a tot el poble,
no pot excloure ningú. M’agradaria dir a
aquells que se senten lluny de Déu i de
l’Església: ¡El bon Déu et crida a ser part
del seu poble i ho fa amb gran respecte i
amor! (Papa Francesc)
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El valor del temps

A moltes persones, especialment les
que estan jubilades, els sobra temps i tenen molta disponibilitat. S’ho mereixen ja
que la majoria han superat èpoques intenses de treball.
Així tot, no hauríem d’obviar una consideració. El temps té un valor incalculable:
el temps és or, deien els antics. Per això,
suposa un capital que, en justa mesura,
hem de compartir amb altres persones
que necessiten ajuda.
Pensem-hi i no siguem egoistes i insolidaris. Altres persones ens necessiten.
Amb el temps i sense necessitat de diners
els podem fer molt bé. No el malgastem.

El video de la
Cadena Escolar Solidària

La Cadena Escolar Solidària fou un esdeveniment molt reeixit, gràcies a la
col·laboració dels directors i professors de
les escoles i de moltes persones.
Podeu veure a través de la nostra pàgina
web caritassantjulia.org (El nostre canal
a You Tube) el video que reflecteix la multitudinària cadena infantil que alegrà els carrers de Sant Julià de Lòria.
(https://www.youtube.com/watch?v=¡StxSkyPykl)

Les campanyes de Nadal
de recapte d’aliments

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

Horaris de despatx
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)

El 2015 Càritas Parroquial l’ha organitzat
per quarta vegada. El resultat ha estat força
positiu però inferior al de l’any 2014, ja que
no hem tingut les aportacions importants
que algunes empreses ens feren aquell any.
En el quadre estadístic que publiquem podeu veure el nombre d’unitats de productes
alimentaris i d’higiene personal i domèstica
rebudes en cada una de les campanyes.

Càritas Sant Julià

Nota de Càritas Parroquial

La bústia de Càritas

A les persones que volen ajudar-nos
amb donatius en espècie
Càritas Parroquial vol reiterar la seva gratitud a a totes les persones que ens fan donació d’objectes nous o de segona mà que
encara poden ser d’utilitat.
Així i tot, la manca de magatzem i de lloc
adequat on dipositar i guardar aquestes
coses, ens obliga a demanar als eventuals
donants que prèviament ens ho diguin
per saber si estem en condicions
d’acceptar llurs ofertes.
Naturalment queden exceptuades
d’aquesta previsió
les donacions
d’aliments que no necessiten conservarse en frigorífic (pels quals disposem d’un
petit magatzem) i la roba (que ha de dipositar-se en els contenidors adequats).

Aquesta vegada volem fer constar el nostre agraïment a les famílies que entre totes
han assumit el pagament dels 1.000 euros
del cost de la nova web de Càritas Parroquial, a fi que Càritas no hagués de pagar
un cèntim per aquest concepte. Moltes,
moltes gràcies!

Ho hem llegit

Moltes gràcies!

Contacteu amb nosaltres
Doneu-nos la vostra opinió

Necessitem que ens escriviu donant-nos
la vostra opinió sobre el Butlletí i la Web.
Digueu-nos què us agrada i que penseu
que caldria canviar o millorar.
No cal dir, que també us agrairem les vostres col·laboracions, aportacions i tota mena de suggeriments.

caritassantjulia@gmail.com

Hem rebut la revista Cáritas, publicació de
Cáritas Española, corresponent als mesos
de desembre-novembre de 2015.
En remarquem molt especialment els articles Los voluntarios, alma de Cáritas, Jubileo para dejarnos abrazar por la misericordia y practicarla, y Nadie sin hogar, entre
altres treballs molt interessants.

“L’amor als altres és la mesura
del nostre amor a Déu” (Edith Stein)
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La nova
web
de
Càritas
Parroquial

És una eina, que creiem pot ser molt eficaç i posem a disposició dels nostres socis, voluntaris, col·laboradors, simpatitzants, beneficiaris, i de totes les famílies de Sant Julià de Lòria, i de tothom, perquè Càritas no pot ni vol excloure ningú.
La web permet saber qui som, on som i què fem, ofereix ajudes i com aconseguir-les i
explica no solament què fan els voluntaris sinó com es pot ser voluntari. Uns enllaços faciliten contactar amb Càritas Parroquial i Càritas Andorrana, fer donatius, conèixer les publicacions i consultar tots els butlletins que hem publicat, mentre altres permeten accedir a
informacions més generals com les referents a l’Església de les Valls, La veu del Bisbe, i el
pensament del papa Francesc. En el cos central, el consultant pot trobar sempre la darrera
notícia o informació sobre Càritas.
Càritas Parroquial té un voluntari dedicat plenament a la gestió i actualització de la web.
Visiteu-la si us plau.

caritassantjulia.org
Els voluntaris sirians de Càritas es juguen la vida
Elias Abiad, de 22 anys, voluntari de CàritasSíria, (vegeu-ne la foto a l’esquerra) ha mort el
dia 13 de febrer a causa d’un bombardeig a la
ciutat d’Alep, segons informa Caritas Internationalis
Fa uns mesos va morir, també a Alep i en el curs
d’un bombardeig, Safou Al-Mosleh, de 40 anys,
greco-catòlic que treballava aixi mateix a CàritasSíria.
Els nostres germans sirians de Càritas es juguen
la vida quan ajuden els pobres i desvalguts a
Alep, ciutat on tenen cura de centenars d’ancians
pobres i desemparats.

“Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i els Profetes” (Mateu, 7, 7.12).
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Com Càritas Parroquial ha ajudat l’any 2015
14 000,00 €
12 000,00 €
10 000,00 €

Les majors
quantitats
s’han invertit,
en ajudes d’
alimentació,
habitatge
i medicina
i farmàcia

8 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €

Cada any ens plau informar detalladament de com i quant Càritas Sant Julià ha ajudat les
famílies lauredianes. És un deure de transparència però també és una informació que deixa traslluir de manera indirecta les mancances de casa nostra que entre tots volem remeiar.
L’import total de 47.093,02 € ha estat distribuït en els següents tipus d’ajudes:
Alimentació ............................. 12.673,72
Habitatge, electricitat, aigua.
10.685,15
Medicina i farmàcia
11.713,18
Escolar, estudis
2.417,05
Act. extra escolars, colònies.
1.446,19
Desplaçaments, transports
1.231,60
Ajuda passants sense sostre
1.848,30
Altres necessitats
717,43
Aportat a Càritas Nacional
4.360,40

Els herois anònims

“Sempre que el veig, penso que és un sant. Té
la seva esposa malalta de fa anys, amb certa
discapacitat mental. Ell en té cura amb una
atenció i amor exquisits i ha de fer-ho sol ja que
no disposa de mitjans. Per a ell, l’atenció a la
persona estimada ha esdevingut l’objectiu de la
seva vida. No es queixa mai Quan n’hi parlo,
somriu mentre se li escapa una llàgrima que intenta dissimular.
Ell i altres com ell són els herois desconeguts,
els sants del nostre temps. Els que no surten
mai als diaris ni a aquelles revistes del cor que
sempre parlen d’amor.” - J.R.
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Els professionals de Càritas

Parlem molt sovint dels voluntaris, i fem bé
ja que – com diu el papa Francesc- son el
cor de Càritas, la seva essència, la seva
raó de ser i la seva mateixa ànima.
Però, per ser justos, hem de tenir present
també els professionals que treballen per
Càritas. Elles i ells ens aporten el saber i
la tècnica que els voluntaris no tenim. Gràcies als professionals moltes gestions administratives, sol·licituds i tràmits arriben a
bon fi i se solucionen situacions que afecten negativament a persones amb problemes de la nostra societat.
En l’àmbit de Càritas Parroquial disposem de la col·laboració eficaç d’una treballadora social que ens aporta Càritas Andorrana.
Tampoc podem oblidar aquells altres professionals –pensem especialment en alguns advocats, psicòlogues i farmacèutics– que, de manera amable i gratuïta,
atenen professionalment les persones que
nosaltres els adrecem.
A tots, el nostre profund reconeixement.

FEU-VOS SOCIS DE CÀRITAS
Amb una petita aportació periòdica
podeu ajudar-nos a ajudar a famílies
que passen dificultats.

Un escàndol tràgic:
el malbaratament d’aliments

Sembla contrari a la lògica, a l’ètica i a la
moral que tantes persones es morin de gana mentre al mon es llença una tercera
part dels aliments, ha declarat la presidenta espanyola de Mans Unides, Sra. Soledad Suarez, que també ha recordat que a
Espanya es llencen a les escombraries
1300 milions de kilos d’aliments a l’any.
I a Andorra? Doncs al nostre país no tenim estudis sobre el tema ni estadístiques
ni tampoc gosem aventurar-les. Malgrat
tot, a la vista del que succeeix en alguns
restaurants on es serveixen racions copioses i els cambrers s’emporten els plats mig
plens, ens temem que les xifres són proporcionalment semblants o potser pitjors
que les del país veí,
El tema ben bé podria ser objecte
d’estudi i debat en el si de les associacions professionals d'hostaleria del nostre país.
Però al marge d’això, el problema ens importa a tots. També i potser encara més,
llencem menjar a les nostres cases. Cal
pensar-hi. Llençar menjar és una injúria i
un escarni als milions de persones que al
món es moren de gana.
Anotem que recentment el govern francès
ha prohibit al sector de l’alimentació llençar menjar. Hauran de donar-lo a organitzacions socials o cedir-lo pel consum animal o per fabricar compost per l’agricultura.
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La indiferència

“Gairebé sense adonar-nos-en, ens hem
convertit en incapaços de sentir compassió
pels altres, pels seus drames; no ens interessa preocupar-nos d’ells, com si allò que
els passa fos una responsabilitat que ens
és aliena. Quan estem bé i ens sentim a
gust, ens oblidem dels altres (cosa que
Déu Pare no fa mai), no ens interessen llurs problemes, ni els seus sofriments, ni les injustícies que pateixen,...
Aleshores, el nostre cor cau en la indiferència: jo estic relativament bé, em trobo a gust, i
m’oblido dels que no estan bé. Hem d’obrir els ulls per veure les misèries del món, les ferides sofertes per tants germans i germanes privats de dignitat, i sentir-nos provocats a escoltar els seus crits d’auxili.
Amb el Jubileu de la Misericòrdia, vull invitar l’Església a resar i treballar perquè tots els
cristians puguin fer del seu cor un cor humil i compassiu, capaç d’anunciar i testimoniar la
misericòrdia, de perdonar i de donar, d’obrir-se als que viuen en les més contradictòries
perifèries existencials, sense caure en la indiferència que humilia, en la habitualitat que
anestesia l’ànim i impedeix copsar la novetat, en el cinisme que destrueix. (Papa Francesc)
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necessita més socis

Les aportacions dels socis són bàsiques
per a Càritas Parroquial. 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 no
gosaríem portar a terme.
Amb una petita quota mensual o trimestral,
que es pot deixar de pagar el dia que es
vulgui, podeu ajudar-nos a ajudar la gent
més vulnerable de la parròquia.

Visiteu la nova web
de Càritas Sant Julià

Qui som. On som. Què fem. Com
Caritas us pot ajudar. Com podeu
ajudar Càritas. Els voluntaris. Les
publicacions. Enllaços. Contactes.
Hemeroteca. Notícies. Agenda. Etc.

TOTA LA INFORMACIÓ
AL VOSTRE ABAST

caritassantjulia.org
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Portes obertes de bat a bat

Càritas Europa

La misericòrdia –diu el papa– és la biga
mestra que aguanta la vida de l’Església. A
l’acció pastoral, tot hauria d’estar revestit
de tendresa. En qualsevol lloc on hi hagi
cristians, tothom hauria de trobar-hi un oasi
de misericòrdia.

Del 23 al 26 de maig proper es celebrarà a
Lourdes la Conferència Regional de Càritas Europa a la qual hi ha estat invitada
una delegació de la nostra Càritas Andorrana. Es desig dels organitzadors que també puguin estar-hi presents voluntaris de
base. Si algun dels nostres voluntaris, amb
coneixements de francès o anglès, està
disponible en aquelles dates i desitja anarhi, cal que contacti amb el president Jordi
Gonzàlez.

Una Església amb les portes tancades es
traeix a si mateixa i a la seva missió. En
lloc de ser pont es converteix en barrera.

Algú necessita mobles?

L’Església no és una duana. És la casa del
pare on hi ha lloc per a tots i cada u.
L’Església és la portera de la casa del Senyor, no pas la mestressa. Una Església no
hospitalària mortifica l’Evangeli i fa àrid el
món.
De portes blindades a l’Església, res de
res! Tot obert de bat a bat! “
Més d’una vegada hi ha famílies que ens
ofereixen mobles en bon estat que han de
renovar o substituir. La manca d’espai i de
mitjans de transport ens obliga a no acceptar-los i els remetem a Càritas Nacional.

L’Any de la Misericòrdia és un
temps especial per estimar i ajudar
els que pateixen o passen dificultats. A Càritas et donem ocasió i
facilitats per fer-ho.
Posa’t en contacte amb nosaltres.
Entre tots ho farem tot.

Si algú necessita determinats mobles, farà
bé de dir-nos-ho. Ho tindrem en compte i
quan ens facin una oferta l’avisarem.

Consulteu la nostra web. Ens trobareu
a

caritassantjulia.org
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Joguines de Reis
pels infants de Sant Julià

Gràcies a Càritas, enguany els Reis han
passat per cases de Sant Julià de Lòria
que no estaven previstes en el seu primer
itinerari.
Càritas Parroquial ha col·laborat a la Campanya de Càritas Andorrana de la qual
s’han beneficiat 31 infants de la parròquia,
sis més que l’any anterior.

Activitats juvenils extraescolars

La discreció en l’ajuda

La discreció a l’hora d’ajudar és un valor
que volem salvaguardar el màxim possible
a la nostra Càritas Parroquial.
El lliurament de menjar es fa en un lloc
discret; la prestació d’aliments frescos a
través d’una targeta anònima. El nom de
Càritas no surt per a res. L’important és
l’ajuda, la solució de les dificultats.
Ja sabem que, en ocasions, demanar costa. Però, podeu fer-ho a través d’un voluntari de la vostra confiança, o bé amb la
màxima confidencialitat al mateix mossèn.
A Càritas procurarem guardar en el possible la vostra privacitat.

Tots els butlletins publicats
a l’abast dels lectors

Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria
ha fet, com en anys anteriors, una petita
ajuda per facilitar que infants de famílies
de recursos limitats de la nostra parròquia puguin participar en activitats esportives de determinades associacions.
Amb això Càritas no solament evita discriminacions per raons econòmiques sinó
que permet que un cert nombre d’infants
de la parròquia participin dels valors humans que comporta l’esport.

A partir d’ara tots els butlletins publicats
per Càritas Sant Julià estan a disposició
dels nostres lectors a l’Hemeroteca del
nostre web.
Podeu consultar-los a

caritassantjulia.org

La campanya de Mans Unides
Com cada any, aquest
mes de febrer, Mans
Unides d’Andorra ha
celebrat la Campanya
contra la Fam al Món,
amb projectes al Senegal, Nicaragua, Guinea
Conakry i República
Democràtica del Congo,
pels quals necessita
77.931 euros, intentant,
com també fa Càritas,
informar i sensibilitzar
l’opinió pública del nostre país.
Mans Unides és una institució germana,
molt estimada, que comparteix els mateix
objectiu fonamental de Càritas, si bé mentre nosaltres centrem els esforços en els
pobres del nostre país, Mans Unides ho fa
a favor dels encara més pobres del Tercer
Món.

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

caritassantjulia@gmail.com

Càritas Parroquial necessita
voluntaris per a algunes activitats concretes.
Contacteu amb nosaltres, si
us plau.

Un nou voluntariat
de la nostra Càritas

Mentre la visita als malalts ja era una activitat pròpia de la nostra Càritas Parroquial,
l’atenció als internats de la presó no formava part de les activitats organitzades dels
nostres voluntaris. Ara, gràcies a la bona
disposició de la direcció del Centre Penitenciari i dels voluntaris de la Càritas laurediana aviat podrà ser realitat.
El dia 1 de març en una reunió al Centre a
la que assistí l’arxiprest Mn. Sàrries se’n
fixaren les bases i el dia 22 en una reunió
de voluntaris a Càritas (vegeu la foto)
superior) quedà ultimat el projecte que esperem sigui realitat a no tardar
Ja us en informarem en el proper butlletí.
Serà, sens dubte, una bona manera de
celebrar l’Any de la Misericòrdia segons les
intencions del papa Francesc.
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Missatge de Càritas Europa
davant els fets de Brussel·les
Càritas Europa a través del seu President, ha fet arribar a Càritas Nacional d’Andorra el
següent missatge que reproduïm pel seu interès:
“Davant les conseqüències dels atacs terroristes a Brussel·les, Càritas Europa plora la
pèrdua innecessària de vides, i
prega per la ràpida recuperació
dels ferits, així com de les famílies i amics que han perdut un
ésser estimat.
Càritas Europa s’oposa a l’odi
cec d’unes poques persones
perdudes i confoses amb un
missatge d’amor, solidaritat, misericòrdia i pau. Els actes
d’ahir, que embruten la bellesa
de la fe, no ens impediran continuar avançant en la nostra visió
d’una societat justa, oberta i inclusiva que es preocupa per la
dignitat de tothom. Una societat
que fomenta el que tots tenim
en comú i que respecta i protegeix les singularitats que ens fan diferents i únics.
La violència a la qual ens enfrontem és la mateixa que empeny milions de persones a escapar dels seus països i a tractar desesperadament d’arribar a les nostres costes per qualsevol mitjà. La construcció de murs, el tancament de fronteres i la deportació massiva cercant seguretat són només algunes de les reaccions vergonyoses i ineficaces que Europa
ha estat capaç de presentar fins ara. Aquestes falses solucions no resoldran res. Per contra, podrien exacerbar el sentiment d’odi cap a Europa i el que representa.
Càritas Europa anima els qui prenen les decisions que protegeixin la vida, la dignitat i els
drets de totes les persones que estan tractant d’arribar a Europa per tal d’escapar del terror
i la misèria en els seus països d’origen.”
Mons. Luc Van Looy, bisbe de Gant (Bèlgica), president de Càritas Europa.

Quaresma i Pasqua,
temps de renovació

És temps de deixar-nos interpel·lar pels
que, a casa nostra o fora, malviuen en situacions d’exclusió i pobresa.
És hora de no passar de llarg: fem un
gest concret, compartim els nostres béns i
el nostre temps. Canviem els nostres hàbits quotidians de consum perquè siguin
més sostenibles.
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Glosa evangèlica

El Regne de Déu s'assembla a ... algú que
no s'ho pensa i deixa seure una persona
gran, algú que es preocupa d'un altre encara que no el conegui, algú que dóna part
del seu temps per millorar la vida del seu
barri, algú que truca la porta d'un veí per
saber si es troba bé, algú que s'avança a
una necessitat, algú que no li sap greu
compartir una tarda, algú que se sent regalat amb un somriure agraït, algú que ha
après a fer sense demanar res a canvi...
El Regne de Déu neix ben petit i es va
fent gran gràcies a tu, i a tu, i també a tu. I
fins i tot a tu, que et costa ser generós perquè tens una vida còmoda i fàcil. Tots estem convidats a oferir el millor que som
amb el desig de fer una humanitat més plena.
Teresa Gomà, rscj
(Extret d’Espai Sagrat)

Les obres de misericòrdia (2)

Persones i entitats
solidàries de Sant Julià

En el butlletí darrer parlàvem del personal
del Servei de Circulació de Sant Julià i de
certes empreses i associacions lauredianes que havien ajudat Càritas en la darrera campanya de Nadal.
Ara ens plau fer referència a una altra entitat que, any rere any, ens dóna mostres
patents de solidaritat.
És l’Escola Bressol l’Espill, de Sant

Julià de Lòria, que aquest any ha fet
també pel seu compte un recapte
d’aliments i altres productes i els ha
lliurat a Càritas.
Càritas agraeix a la direcció i personal
de l’Escola, als pares dels infants i a
totes les persones col·laboradores, el
seu gest solidari que ens agradaria
que tingués molts imitadors.

(espirituals)

1. Ensenyar a qui no sap.
2. Donar consell a qui l’ha de menester
3. Corregir el qui va errat
4. Consolar el qui està trist
5. Perdonar les ofenses
6. Suportar amb paciència
les ofenses del proïsme
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Campanya de Nadal 2015. Els resultats definitius

+ Recollit a la Cadena Escolar Solidària \\\\\\\\\\\\\\\\.. 877
Total Campanya

5914
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Sorteig solidari a favor
de Càritas Parroquial

A iniciativa de la titular de la botiga
“Betes i Fils” i amb la participació de moltes persones de Sant Julià de Lòria s’ha
confegit un magnífic i extraordinari cobrellit, que ha estat sortejat a benefici de Càritas Parroquial. L’obra està integrada
per una multiplicitat de quadres tèxtils fets
per persones diferents i combinats i ajuntats per la promotora.
Càritas agraeix profundament el gest solidari de tanta gent de bona voluntat.
Que Déu els ho pagui!

Voldria ajudar, però
no sé com fer-ho

Això és el que moltes persones pensen i
alguna, fins i tot, ens ho ha dit.
Doncs, mireu, us oferim diverses possibilitats per fer efectiva la vostra bona voluntat:
1. Feu-vos voluntari de Càritas. Buscarem una activitat que estigui al vostre
abast.
2. Feu-vos soci de Càritas Parroquial.
Fixeu, si us plau, la quota, per petita que
sigui, la que us sembli bé. Qualsevol serà
benvinguda.
3. No voleu contreure ni aquesta obligació? O potser no teniu compte bancari?
Doncs quan pugueu feu un donatiu ocasional. És tan simple com tirar un sobre a la bústia de Càritas Parroquial.

Ajudeu-nos, si us plau
El sorteig es celebrà a l’església parroquial, en el curs de la Missa d’infants i joves
del dissabte dia 5 de març, i resultà premiat el número 130.
Mercès a aquesta iniciativa solidària, Càritas parroquial ha rebut la quantitat de
3.570 euros. Gràcies a tots!

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 pal·liar?
Contacteu, si us plau, amb Càritas Parroquial o amb algun dels seus voluntaris.
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Càritas Sant Julià agraeix ...

\ les mostres de suport que rep dels lectors del Butlletí. Però també agrairà qualsevol suggeriment que permeti millorar la nostra tasca i, naturalment, les crítiques que
facin possible advertir i rectificar els defectes, els errors i les omissions en els quals
haguem pogut incórrer.

Us proposem un test

Els nostres lectors opinen

“Moltes gràcies i felicitats per la feina que
feu. He "retallat" algunes pàgines del Butlletí i les he penjat al Facebook perquè
més gent conegui la vostra feina.- B.G. Andorra la Vella
“El butlletí que ens heu enviat de Caritas
[=.] ens ha agradat moltíssim i l'acabo de
reenviar a la presidenta de Càritas del meu
poble perquè espavili i en prengui exemple”- B.M. Barcelona.
“Gràcies pel Butlletí”.- C. R.- Sant Julià de
Lòria.

..... un test molt senzill per avaluar el nostre grau de sensibilitat cristiana:
1. Pensem uns moments en els nostres àmbits de relació més propers: família, treball,
amistats, veïnatge, etc.
2. Anem recordant les persones. Hi ha algú
que tingui necessitat d’ ajuda, de temps de
companyia, \ ?
3. Que podem fer per ajudar-lo?

“La vida cristiana és el que
fem amb el famolenc, el que
té set, el pres o l’estranger,
en lloc de parlar, parlar i
parlar, cosa que ens porta a
la vanitat i a la ficció de ser
cristians”.

“La web de Càritas és molt, molt xula.
M’agradaria que tant a la pàgina com a cada notícia hi hagués un enllaç a Twitter i a
Facebook a fi de poder-la difondre”.- D. B.
Andorra la Vella.
“He passat una bona estona visitant la vostra web. Abans de tancar-la em pica la curiositat de saber quants estem consultantla. Veig que ara som 5 els visitants, i que
durant les darreres 24 hores hem estat 189.
En el curs dels darrers 10 dies els lectors
han estat 1.135, i durant les darreres trenta
jornades, 3.318.
Déu n’hi dó. Endavant.” (L. M., 25.2.16)
“Us felicito per la web. Està molt bé!.- B.N.Ginebra (Suïssa).
Si el remitent no ens autoritza expressament a
posar el seu nom, nosaltres ens limitem a indicar només les inicials.
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La tragèdia dels refugiats sirians que fugen de la guerra

Una
fotografia
que
fa
pensar

L’hem escollit a l’atzar i en contemplar-la amb atenció ens ha impressionat. És una fotografia muda que diu moltes coses. Engrandiu-la, si us plau. Fixeu-vos, en primer lloc, que la
caravana ha elegit, o ha estat forçada a fer-ho, el camí de la via del tren. Un lloc que no
permet extraviar-se però summament incòmode per transitar, ja que la distància de les travesses no s’acomoda mai al pas dels adults mentre el balast fa el sòl molt irregular.
El personatge central, una bona dona porta al braç esquerre un infant de pocs mesos mentre, amb la dreta, agafa una nena de sis o set anys. Aneu a saber si l’altra nena que té al
davant és també una filla. El marit no es veu, però amb tota seguretat porta al coll el farcell
de les migrades pertinències familiars. No hi ha altra solució.
Al darrera i a la dreta, més infants petits al braç dels pares que fan camí. Més endavant,
parat, un noi jove es recolza amb crosses, i a l’esquerra, un nen petit carregat amb una
motxilla està caient mentre el seu pare i un policia intenten evitar-ho. Al costat, dos policies
més intervenen per solucionar alguna dificultat.
En fi, tots els protagonistes del drama. Famílies senceres amb infants petits, persones fràgils o amb discapacitats, caminades inacabables, cansament, i els problemes humans de
tots tipus que no es veuen però hi són. Com diu l’enunciat, és una fotografia que fa pensar.

Ajudeu les Càritas germanes de Grècia, Macedònia i Sèrbia que atenen
milers de refugiats.
Si voleu, nosaltres canalitzarem els vostres donatius i
us farem arribar els corresponents resguards bancaris.
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Càritas cerca un local

Un cop dur pels refugiats

Càritas necessita un local gran per emmagatzemar, classificar i gestionar la gran
quantitat de roba nova i usada que rep.
Demanem que algú que tingui un local
desocupat a Sant Julià ens el cedeixi temporalment, mentre no n’hagi de disposar,
bé de manera gratuïta o amb una compensació assumible i amb totes les garanties de retorn quan el necessiti.
La cessió temporal seria una manera
d’ajudar Càritas i a la vegada de donar
una funció social a locals que, des de fa
molt temps, romanen buits i sense utilitat
ni profit per a ningú.

Col·lecta per a Mans Unides

Dur i injust, propi d’una Europa de mercaders, egoista, i materialista. El dia 7 de
març darrer es signà a Brussel·les l’acord
entre l’Unió Europea i Turquia sobre migrants.
Europa donarà al govern turc 3.000 milions
d’euros i li farà altres prestacions, a fi que
no deixi passar més refugiats i n’admeti la
devolució de milers d’altres.
Han oblidat el Conveni de Ginebra que estableix l’obligació d’admetre les persones
que marxen de llurs països per causa de la
guerra. Han preferit no recordar les constitucions dels respectius països que no es
cansen de garantir, sobre el paper, tota mena de drets humans.
Tots satisfets, \. menys els pobres refugiats, més desemparats que mai. Més
abandó, més dolor, més morts. Continuaran
vagant per les fronteres d’Europa, tractats
com a delinqüents només per intentar salvar llurs vides i després reportats.

En la col·lecta celebrada els dies 14
i 21 de febrer a l’església de Sant Julià de Lòria a favor de Mans Unides,
es recollí la quantitat de 1.520 euros.
Moltes gràcies a tots!

Els europeus hem oblidat que durant gairebé dos segles vam emigrar i vam ser acollits a milions a altres continents, especialment Amèrica, quan els nostres avis i besavis fugien de les guerres, la mort i la misèria.

caritassantjulia.org
caritassantjulia@gmail.com
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Conferències Quaresmals 2016, l’Any de la Misericòrdia

Les d’enguany han estat impartides per la Dra Ester Busquets Alibés, de la Universitat de
Vic, el Dr. Salvador Pié, de la Facultat de Teologia de Barcelona, i pel Dr. Francesc Torralba de la Universitat Ramon Llull, també de Barcelona. En fem especial esment perquè la
temàtica de les conferències ha girat entorn de la Misericòrdia i de l’Any de la Misericòrdia.
La concurrència ha estat nombrosa amb força participació de la gent de Càritas.

Paraules del papa Francesc
El Senyor ha promès la seva
benedicció a qui dóna amb generositat”, ha recordat el papa
en la seva catequesi, en llengua
francesa, el dia 10 de febrer
darrer a la plaça de Sant Pere
de Roma davant de milers de
persones
En la mateixa ocasió també ha
afirmat, aquesta vegada en
l’al·locució en italià, que a
aquells que donen generosament, el bon Déu els dóna el doble, no necessàriament en diner, però sí en altres coses, el doble!
“La riquesa i el poder son realitats que poden ser bones i útils al bé comú si son posades al servei dels pobres i de tothom amb justícia i caritat. Però , com sovint succeeix, són viscudes com privilegi, egoisme i prepotència , i aleshores es transformen en instruments de corrupció i de mort”. (Papa Francesc)

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

