
 

SOPAR DE LA FAM 
Aquest tindrà lloc el proper divendres dia 6 de març. En aquest Full presentem el 
projecte que el Bisbat d’Urgell ha acceptat. Com es veu, el cost  és molt elevat i 
impossible d’assolir per la nostra diocesi. Se’ns demana una part del total (40.000€). 

En el proper Full presentarem el programa del Sopar. Com sempre serà a la Fundació 
a partir de les 9 del vespre i a partir d’aquesta setmana ja es poden adquirir el tiquets 
als establiments habituals. 

********************** 

CAMPANYA CONTRA LA FAM 
PROJECTE MANS UNIDES 2020 

BRASIL : SAO FÉLIX ( ESTAT DE MATO GROSSO) 

Ø Formació d’un grup de dones per una major autonomia i millorar el 
procés de recol·lecció dels fruits. 

Ø Construcció d’un pou en nous poblats mancats d’aigua  

Import:  92.346€ - Bisbat d’Urgell 40.000€ 
 

EXPLICACIÓ DEL PROJECTE 

La regió d’Araguaia Xingu és una de les més 
pobres de l’Estat de Mato Grosso. El 68% de la 
població es troba al llindar de la pobresa. El 
poble indígena “xavante” de Maraiwatsédé, va 
ser explotat als anys 50 per “l’home blanc” i 
expulsat de la seva terra; molts moriren en 
l’exili. 

La Conferència del Clima de Rio (1992) va 
decidir el reton dels nadius. Amb tot, només un 
15% retornà al seu territori; la selva amazònica 
estava destruïda. Amb aquesta situació varen 
emprendre el treball de supervivència; hi 
mancava aigua, higiene i educació. 

Darrerament “Mans Unides” col·labora en la seva promoció. El projecte presentant 
beneficia a 90 dones i 12 homes preparant-los per la bona obtenció d’aliments dignes. 

Es tracta de formar persones per al nou cultiu i recol·lecció dels fruits i la construcció 
d’un pou que doni aigua a nous poblats.  
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DIUMENGE 23 DURANT L’ANY                         8 DE SETEMBRE  DE 2013 

 



VIA CRUCIS    

Serà cada divendres a les 7 de la 
tarda, seguit de l’Eucaristia 

QUARESMA I RAMADÀ 

Quan la comunitat musulmana celebra el Ramadà, la comunitat 
civil, sigui de la confessió que sigui, se n’assabenta. Té el 
mateix ressó la Quaresma dels cristians? El musulmans, en gran 
majoria, són fidels a la seva pràctica: dejuni i pregària diàries. 
Els cristians comprenem el sentit quaresmal? 

Un militant d’esquerres catòlic ha fet la següent piulada: 
“Espero que tots els correctíssims polítics que habitualment 
desitgen un bon Ramadà als musulmans desitgin avui bona 
Quaresma als cristians. Els musulmans que viuen entre nosal-
tres respecten el Ramadà en massa, o així ho sembla. Els cristi-
ans, majoritaris demogràficament, tenen igual deferència amb 
la Quaresma? si els polítics o els locutors de ràdio comencessin 
el matí del dimecres de cendra desitjant bona Quaresma, 
sabrien els batejats que els escolten de què els parlen?” 
Se’ns nota als cristians que comencem la Quaresma? La vivim a 
nivell personal i en fem ressò dins la família?      
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IMPOSICIÓ DE LA CENDRA 
 
Aquesta s’imposarà el proper dimecres, dia 6:   
A les 10.45h.  A la Residència de la Fundació. Eucaristia. 
A les 17h. Infants, catequistes i pares de catequesis a l’església parroquial. 
A les 19 h. Església parroquial. Eucaristia. 
 

  

 
 

                

 

 
 
 
 

  INTENCIONS DE MISSES DEL 24 DE FEBRER - 1 DE MARÇ 

 

Dilluns Anastasia Relea, religiosa 
Dimarts Josep Santaeularia de Boncompte     /    Ramon Rosells 
Dimecres    Dantis 
Dijous    Miquel Bureu 
Divendres    Mercè Esteve i Joan Jounou 
Dissabte Dantis 
Diumenge    9 h. Joan Querol i Encarnació Morros 

 
 
 
 

DIES DE DEJUNI I ABSTINÈNCIA:  
 

Dimecres de Cendra i Divendres Sant. 
 
 

DIES D’ABSTINÈNCIA:   
 

Tots els divendres de Quaresma. 

L’ÚNICA PERSONA QUUE MAI S’EQUIVOCA ÉS AQUELLA QUE MAI FA RES 


