
30 de gener de 2022 

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL 

Banyoles: Església de Santa Maria 1.445,75 

Banyoles: Església de de la Clínica 175,00 

Banyoles: Església de les Carmelites 250,00 

Banyoles: Parroquià de Sant Pere 908,00 

Cornellà del Terri 890,00 

Esponellà 30,00 

Fontcoberta 108,00 

Les Pedreres—Miànigues 50,00 

Riudellots de la Creu 109,00 

Serinyà 165,00 

Vilavenut 68,90 

RECOLLIT A PARRÒQUIES 4.199,65 

Ingressat a c c de CÀRITAS 9.000,00 

TOTAL CAMPANYA DE NADAL 13.199,65 

AGRAÏMENT 
Càritas agraeix a tots el que heu col·laborat en la 

campanya de NADAL. Tot donatiu, per petit que 

sigui, és un gran ajut 

SOM ESTIMATS 
Hi ha moments en què és molt necessari atu-
rar-se en les veritats més profundes. Aquestes 
que fonamenten qui som. Les que donen sen-
tit a les hores de llum i a les d'ombra. Les que 
t'empenyen quan vius apassionat i t'animen 
quan et pesa el present. Entre elles hi ha una 
veritat primera i incontestable: Déu ens esti-
ma, tal com som; sense condicions, sense 
requisits, sense que hàgim de guanyar-nos 
aquest amor. I tota la resta, per part nostra, 
només pot ser en resposta a aquesta veritat. 
És temps d'escoltar a Déu que em diu: "No 
tinguis por, que jo estic amb tu". ...  

ETERN SENYOR DE TOTES LES COSES 
Etern Senyor de totes les coses, 

sento la teva mirada posada en mi, 

sé que la teva Mare és a la vora 

i que, al teu voltant, hi ha una multitud 

d'homes i dones, de màrtirs i sants. 

Si tu m'ajudes, voldria oferir-me a tu: 

és la meva determinació més ferma  

i el meu desig. 

Si Tu m'acceptes, 

procedir en aquest món com ho vas fer tu. 

Sé que vas viure en un petit poble, 

sense comoditats, sense educació especial. 
Sé que vas rebutjar el poder polític. 

Sé el molt que vas patir: 

Les autoritats et van rebutjar, 
els amics et van abandonar. 

Però, per a mi, és quelcom meravellós 

que m'invitis a seguir-te de prop 
 

(Adaptació d'un original de St. Ignasi de Loyola) 






