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Ordre del Culte 26/05/19 

Preludi musical 
Cantata BWV 87  Ariós. Baix 

Benvinguda i pregària 
Himne Cants de lloança 

Lloança: 
Salm 67 

Himne 55 CG 
Lectures: 

Fets 16, 9-15 
Apocalipsi 21, 10.22 – 22, 5 

Participació musical. Ària (Alt) 
Himne Sentir el món amb fraternitat 

Proclamació de la Paraula: Joan 14, 23-29 
Interludi Musical 

Impressions íntimes II. Frederic Monpou 
Himne 121 CG 

Vida Comunitària: 
Ofrena 

Menuet. Suite Francesa IV J.S. Bach 
Anuncis 

Himne En Déu jo trobo la pau 
Benedicció 

Postludi 
Coral 

Predicació: Judit Pallàs 
Presidència: Alícia Pallàs 
Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David 
Melenchon, Judit Pallàs, Jordi Vera. 
Lectures: Abel García 
Escola Dominical: Anna Guinot 
Diaca: Eliseo Navarro | Ajudant de diaca: Cristina Akamba 
Butlletí: Daniel Paül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUTLLETÍ  

MÀRTIRS DEL SEGLE XXI 

Potser que alguns tinguin una idea romàntica dels màrtirs. Potser que 
aquesta idea hagi estat alimentada per narracions o gravats que ens 
il·lustraven sobre els cristians perseguits a Roma als primers segles de la 
nostra era o, en el nostre cas, pels màrtirs de la Reforma. 

La trista realitat és que encara avui, en ple segle XXI, la persecució 
contra els cristians continua sent un fet, de vegades covardament 
silenciat, però un fet real i tràgic en molts punts del nostre món. 

Fa uns dies, mentre fullejava la premsa local, vaig trobar un article que va 
cridar la meva atenció. Era un escrit de Salvador Giménez, bisbe de 
Lleida, sobre la llibertat religiosa. 

L'article, interessant i revoltant a l'ensems, parlava del darrer informe 
publicat per l'organització catòlica “ Ajuda a l'Església Necessitada” on 
apareixien algunes dades tan descoratjadores com contràries a l'article 18 
de la Declaració Universal dels Drets Humans , aquell article que 
manifesta , de manera diàfana, que “Tota persona té dret 

a la llibertat de pensament, de consciència i de religió ; aquest dret inclou 
la llibertat de canviar de religió o de creença (...) de manifestar la seva 
religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i 
l'observança” 

Doncs bé, segons l'esmentat informe, el 61% de la població mundial viu 
en països on no es respecta la llibertat religiosa i, segons sembla, la cosa 
va en augment: 38 països pateixen greus violacions contra la llibertat 
religiosa i en 21 d'ells hi ha una “declarada persecució”. Pel que fa 
referència als cristians això vol dir -cito l'article esmentat- que 178 
milions de persones viuen en països on són discriminats i 327 milions de 
persones viuen en països on són perseguits. 

I això està passant- com explica entre d'altres la periodista Pilar Rahola- 
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en ple segle XXI. I més trist encara, això ocorre, molt sovint, enmig de la 
indiferència generalitzada - amb comptades excepcions- del nostre món 
occidental tan cofoi del seu progrés, la seva riquesa i la seva llibertat. Una 
reflexió: es condemnen amb la mateixa fermesa els atacs - sempre 
injustificables- contra la islamofòbia a com es condemna la cristianofòbia? 

Tots tenim presents els horribles atemptats islamistes que, de temps en 
temps, sacsegen l'Orient cristià i tenyeixen de sang una terra que fa segles 
que és – o que va ser- cristiana : Atemptats del Diumenge de Rams de l'any 
2017 a Alexandria o el més recent del Diumenge de Pasqua d'enguany -fa 
poc més d'un mes- a Sri Lanka amb més de dos-cents morts i vora cinc-
cents ferits en diversos atemptats a temples cristians. I a això cal afegir el 
seguit de morts i assassinats contra cristians a molts llocs del planeta des de 
l'Àfrica a l'Amèrica Llatina durant les passades dictadures. Des del 
vergonyant i horrorós genocidi armeni de l'any 1915 - que alguns encara 
neguen cínicament- fins avui en dia les persecucions contra els cristians no 
han cessat mai. 

Segons dades que consulto per internet, en pocs anys dos milions i mig de 
cristians han hagut d'abandonar les seves llars i les seves pertinences en 
diferents països i són també milions els cristians que pateixen persecució a 
causa de la fe: Síria ha vist com disminuïa la seva població cristiana de 9 a 
1 milió ; a l'Iraq, dels 1,3 milions de cristians que hi vivien, ara només en 
queden 250.000. 

Els cristians són perseguits, entre d'altres països, a l'Índia, Sudan, 
Indonèsia, Egipte, la Xina, Aràbia, Nigèria i un llarg reguitzell de regions 
del planeta. No és, doncs, cap exageració que la coneguda revista alemanya 
Die Spiegel afirmi que els cristians són el grup religiós més perseguit del 
món. 

És molt trist d'escoltar el papa copte Tauadros II i d'altres dirigents cristians 
orientals, lamentar-se de la dificilíssima situació per la que estan passant 
les seves comunitats -algunes d'elles antiquíssimes- i, al mateix temps és 
d'admirar la seva enteresa i la seva resolució de romandre fidels a l' 
Evangeli en els seus dissortats països. 

I mentre això passa, la comunitat internacional sembla com si no se sentís 
concernida. I mentre això està passant a l'Orient cristià, els nostres temples 
i les nostres esglésies occidentals es van buidant i no pas, precisament, per 
causa de les persecucions. “En el món passareu tribulacions, però tingueu 
confiança: Jo he vençut el món”. Jn 16,37. 

                           J.Lluís Paül 

Família Cristiana 
Tinguem en els nostres pensaments tots aquells que sabem que 
passen per situacions crítiques. La pregària és important perquè 
sabem que Déu, al capdavall, ens té a les seves mans. 
 
Agenda 
 

• Avui celebrem la cuina a casa. Tot el que es reculli, es per 
ajut social. 
 

• Els dies 1 i 2 juny celebrarem la nostra convivència anual. 
No us ho perdeu! Per apuntar-vos parleu amb l’Anna Guinot. 
Preus: 58€ adults, 47€ de 10 a 17 anys, 32€ de 3 a 9 anys i 
habitació individual 68€. 

 
• La propera Mesa de la EEC serà el dissabte 8 de juny, a les 

10h. 
 
 
Cistella solidària 
Al Chiringuito estan molt molt contents!!!! Es van endur la guitarra 
amb molta alegria i agraïment... estan encantats!!!! Si de tant en tant 
es pot posar una nota de color, d'alegria al local on molts, massa 
cops hi ha preocupació, soledat, incomprensió... és molt d'agrair. 
Ens donen les gràcies efusivament. Ja sabeu que podeu portar per 
compartir amb ells tot el que vulgueu però recordeu que les llaunes 
de tonyina i/o sardines, llet, café, productes de neteja, sucre, 
infusions, melmelades... i un llarg etc. sempre son ben rebuts.... 
gràcies a totes i a tots per pensar sempre en ells. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 


