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Benedicció i inauguració del nou local de Càritas Parroquial
El dia 17 de maig darrer l’arquebisbe d’Urgell Mons. Joan Enric
Vives va beneir i inaugurar el nou local de Càritas parroquial
amb els cònsols de la parròquia, Srs. Montserrat Gil i Manel
Torrentallé, l’arxiprest mossèn Ramon Sàrries, i el rector mossèn Pepe Chisvert. El petit local està ubicat, a l’avinguda Verge
de Canòlich, al costat de la Rectoria, al lloc conegut com la botiga del senyor Moré, i ha estat reformat totalment per adaptarlo a la normativa vigent. L’espai servirà també com a punt de
reunions d’activitats organitzades per la parròquia. Les obres es
sufragaran amb donacions, de manera que Càritas no haurà de
detreure res dels seus fons propis destinats íntegrament a
obres socials.
A la part inferior del local i amb entrada independent s’hi ha instal·lat el magatzem del Centre de Distribució d’Aliments de Càritas Parroquial.

Horaris del despatx de Càritas Parroquial
Horaris del despatx de Càritas Parroquial
Han quedat establerts provisionalment de la següent manera:
Dilluns: matí, d’11 a 13 h. (Treballadora social)
Dimarts: tarda, de 6 a 8 h.
Dimecres: matí, d’11 a 13 h.
Dijous: tarda, de 6 a 8,h.
El telèfon del nou despatx és 842.762.

Xec benèfic de la Cursa Sant Silvestre

Càritas Parroquial ha rebut de mans dels cònsols de Sant Julià
de Lòria un xec de 1.270 euros, import de la meitat de la recaptació benèfica feta en ocasió de la darrera Cursa popular Sant
Silvestre. L’altra meitat ha estat lliurada a l’Associació d’Amics
Solidaris del poble Saharaui.
Càritas Parroquial agraeix una vegada més l’atenció de què ha
estat objecte per part del Comú de Sant Julià de Lòria.

Conveni amb el Centre Comercial River
La bona disposició de la direcció del Centre Comercial River ha permès establir un conveni amb
Càritas Parroquial en mèrits del qual River facilitarà gratuïtament, dintre dels límits mensuals establerts, menjar fresc (peix, carn i verdures) a les
persones necessitades de la parròquia que Càritas avali després de fetes les comprovacions
pertinents.
Volem agrair al Centre Comercial River el seu
magnífic gest de solidaritat cristiana.

Reunió de voluntaris

El dia 8 de maig darrer es va celebrar a les sales de catequesi de
la Parròquia una reunió de voluntaris de Càritas Parroquial de Sant
Julià de Lòria amb assistència de gairebé totes les persones que
de manera desinteressada col·laboren amb Càritas. La reunió en
la qual es van concretar diverses actuacions va posar de manifest
el bon esperit de servei que anima els nostres estimats voluntaris.

Donatiu de productes alimentaris

Hem rebut d’una persona que vol guardar l’anonimat, un lot extraordinari de productes alimentaris envasats (llegums, llet i conserves)
per a ser distribuïts a persones i famílies de la Parròquia que ho necessitin.
Càritas Parroquial agraeix l’acció generosa del donant.

Assemblea General de Càritas Andorrana
El dia 10 de juny es celebrà a la Casa de l’Església de Santa
Maria del Fener, a Andorra la Vella, l’Assemblea General de Càritas Andorrana, amb nombrosa assistència entre la qual figurava una representació de Càritas Parroquial de Sant Julià de Lòria. L’acte s’inicià amb una celebració eucarística oficiada pel Sr.
Arquebisbe Mons. Joan Enric Vives que després presidí la reunió.
En el curs de l’assemblea van ser aprovats els comptes corresponents a l’exercici de 2012 i fou objecte d’examen i de debat
tota la problemàtica social provocada per l’actual crisi econòmica, les seves repercussions i
l’estudi de noves actuacions a favor de les persones més afectades.

Necessitem més socis
Càritas Parroquial té ara 68 socis que amb les seves aportacions periòdiques,
segons les seves possibilitats, ens forneixen la base econòmica segura per
ajudar la gent de Sant Julià de Lòria. Però som pocs i, en conseqüència, les
nostres possibilitats d’ajuda també son limitades. No us sembla que a Sant
Julià podríem, hauríem, de ser molts més?
Penseu-hi, si us plau. Al despatx de Càritas tenim a la vostra disposició butlletes per a la inscripció de nous socis.

Colònies d’estiu per a infants

Càritas Parroquial ha ofert ajudes per fer possible
l’assistència d’infants de famílies amb pocs recursos de
Sant Julià de Lòria a un torn de colònies durant els mesos
d’estiu. Informeu-vos-en al despatx de Càritas Parroquial.

Diada de Sant Jordi

En l’acte de la inauguració del local de Càritas, els cònsols major i menor de la Parròquia van fer entrega al president de Càritas Parroquial de la quantitat de 377,50 euros, import de la recaptació de la venda de llibres de segona mà efectuada en
ocasió de la festa de Sant Jordi. El president va agrair la
col·laboració solidària del Comú de la Parròquia.

Ajudes de reforçament escolar
Càritas Parroquial ofereix un servei de classes complementàries de reforçament escolar per a aquells alumnes que en tinguin necessitat. El servei
es presta desinteressadament per personal voluntari i poden demanar-lo
les famílies de Sant Julià que tinguin dificultats per contractar un professor
particular.
Demaneu, si us plau, informació al despatx de Càritas Parroquial.

Canòlich Músic
El dia primer de juny darrer es va celebrar a Sant Julià de
Lòria el Festival de Música Cristiana, Canòlich Músic,
amb participació de grups de diversos països.
Càritas Parroquial va participar-hi amb un petit espai de
divulgació instal·lat a la plaça de la Germandat.

Diumenge, 2 de juny: Dia de la Caritat
El diumenge dia 2 de juny, festivitat de Corpus, se celebrà el Dia de la Caritat, la diada
que hauria de ser la festa major de Càritas i
dels que hi col·laborem.
A la parròquia de Sant Julià de Lòria es feu la
col·lecta per a Càritas i es recollí la quantitat
de 415,17 euros.
Estem pendents de rebre, com en altres anys,
donatius complementaris de les persones que
no van poder fer efectiva la seva aportació
aquell dia. Gràcies a tots.

Ajudes a altres Càritas

Hem rebut dos donatius per a atendre, a través sempre de
Càritas, necessitats de persones no residents a Andorra.
Complint fidelment la voluntat dels donants les quantitats
de 1.400 i 400 euros han estat trameses respectivament a
les Càrites Diocesanes de Barcelona i de Lleida.

Necessitem unes prestatgeries
Disposem ja del magatzem per aliments i productes de neteja envasats però ens falten unes prestatgeries, de fusta o metàl·liques, que
ens permetin ordenar-los i guardar-los de manera adient. Necessitem prestatgeries per cobrir fins a una alçada de 2 metres dues de
les quatre parets del petit magatzem.
Ens permetem publicar-ho per si algú disposa d’aquest tipus de material, potser procedent d’alguna antiga botiga, i ens el vol amablement cedir. Moltes gràcies per endavant.

El Full Informatiu en versió electrònica

El present Full Informatiu podem enviar-lo per correu electrònic. La tramesa de la versió electrònica resulta molt més fàcil i molt més ràpida i econòmica. Preguem als nostres socis i col·laboradors que ens donin la seva
adreça de correu electrònic, si prefereixen aquesta forma d’enviament, i els
hi el farem arribar amb molt de gust.

Ajudeu-nos, si us plau
Les obres del nou despatx i del magatzem de de Càritas Parroquial
Com diem, en un altre lloc d’aquest Full, el nou local de
Càritas Parroquial ja ha estat inaugurat. Ja tenim un
despatx, petit però digne, que ens permet atendre qualsevol persona. El tenim obert en un lloc cèntric, a peu
de carrer i amb accés directe, sense necessitat de fer
pujar escales a persones grans. També ja disposem
d’un petit magatzem annex en el qual podem guardar
els productes alimentaris envasats que ens donen, a
l’espera de distribuir-los, i amb accés directe i discret.
Ens vam resistir a fer obres i la primera intenció fou
d’assumir-ne la realització de les indispensables directament nosaltres mateixos. Els nostres voluntaris hi estaven disposats, però la naturalesa i importància dels
treballs – embigat i llosat completament nous, rebaix
del sòl del magatzem i eliminació i prevenció d’humitats
per fer-lo habitable, entre altres– imposà que les fessin
professionals.
Això ens ha costat més diners però els nostres beneficiaris no perdran ni un sol cèntim. Ara fem visites demanant ajuda a la gent de Sant Julià de Lòria per pagar aquelles despeses del tot necessàries. Quan truquem a cases vostres, obriu-nos i ajudeu-nos, si us plau. Déu us ho pagarà
amb escreix.

Paraules del papa Francesc a Càritas
El dia 16 de maig darrer el Papa va rebre el Consell Executiu
de Caritas Internationalis integrat per representants de les
Càritas d'Oceania, Àsia, Àfrica, Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina i la regió de l’Orient Mitjà amb els quals dialogà extensament. Ens plau transcriure les paraules amb les quals el Papa va
començar la conversa.
Moltes gràcies! pel que esteu fent, pel vostre treball.
Estic content de trobar-nos reunits i que tingueu esperança, mirant
endavant. Perquè, quan mirem endarrere sempre quedem presoners de les dificultats, de les tribulacions, els problemes. Bé, això
ens passa a la vida i ens fa patir. Cal mirar endavant com feu vosaltres.
Institucionalment Càritas és part essencial de l’Església. Una Església sense la Caritat no existeix.
Càritas és la institució de l’amor de l’Església. L’Església es fa institució a Càritas. Per això Càritas
té aquesta doble dimensió: Una dimensió d’acció; acció social entre cometes. Acció social en el sentit més ampli de la paraula. I una dimensió mística, es dir, posada en el cor de l’Església. Càritas es
la carícia de l’Església al seu poble. La carícia de la Mare Església als seus fills, la tendresa, la proximitat. (0..) ¨Em permeto dir-vos que sou els testimonis primaris i institucionalitzats de l’amor de
l’Església. I desitjar-vos que pugueu seguir fent això. I perquè sento aquesta responsabilitat de confirmar-vos en aquest camí és pel què vaig voler rebre-us, que no se n'anéssiu de Roma sense un
diàleg amb el bisbe de Roma. És a dir, per confirmar-vos en la fe.”

Entrevista d’El Periòdic d’Andorra al president de Càritas Parroquial

El Periòdic d’Andorra entrevistà no fa gaires dies el nostre president que, en resposta a les preguntes que se li
feren i entre altres coses, explicà que és Càritas, quines
activitats realitzem a Sant Julià de Lòria, els socis que
tenim, quanta gent ens ajuda i col·labora amb nosaltres,
el nombre de famílies que ajudem, el perfil de les persones i famílies assistides i quins tipus d’ajuda donem.

“No compartir amb els pobres els propis béns és robar i llevar la vida. No són nostres els
béns que posseïm, són seus”. (Sant Joan Crisòstom. Homilia sobre Llàtzer, 1.5)

