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Barcelona, 10 de setembre de 2020

Benvolgut germà,
Seguim vivint temps difícils, peculiars i incerts provocats per la crisi sanitària de la COVID-19. Han
estat moltes, les accions i iniciatives que els nostres germans han fet –i n’hi segueix havent– a tota
la Província per a respondre des de les nostres posicions apostòliques i comunitats a les necessitats
de la gent, sobretot als més vulnerables del nostre entorn, amb molta creativitat i en col·laboració
amb d’altres.
Des de la nostra Província Sant Pau, volem també donar resposta a través d’aquesta Campanya de
Solidaritat Post-COVID-19.
La Campanya de Solidaritat pretén oferir una acció conjunta i coordinada a nivell de la Província,
tenint en compte i en coordinació amb les altres iniciatives solidàries que hi pugui haver tant a
nivell local com regional. A nivell Provincial proposem promoure i canalitzar els donatius per a
ajudar i donar suport a respostes concretes als més desafavorits, especialment als afectats per
aquesta crisi sanitària. Trobaràs més informació al document explicatiu que hem preparat. La
campanya durarà fins al setembre de 2021. Per a més informació, pots contactar amb mi a aquesta
direcció: apostolpaulus@claretpaulus.org
Recullo aquí les paraules del Pare General a la seva carta: “Donant la benvinguda a la “nova vida
normal” amb Covid19 al nostre entorn” recordant-nos que “només l’acció col·lectiva ha donat bons
resultats. El futur de la humanitat depèn de la cooperació, la col·laboració i l’esforç de tots per a
créixer junts com una sola família humana”.
Entre tots i l’esforç comú de tota la Província, seguirem sentint-nos tocats, moguts i commoguts
per les necessitats dels nostres germans i germanes especialment en aquest moment de pandèmia.
Agraeixo la teva col·laboració activa en aquesta campanya allí on et trobis, a la teva comunitat, a
la teva tasca apostòlica.
Que Maria, la nostra Mare i Formadora, ens ajudi en la nostra entrega al servei del Regne.
Fraternalment,

Raymundo Adormeo,CMF
Prefecte d’Apostolat
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