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CISTELLA SOLIDÀRIA 

Ja sabeu que durant el mes 

d'agost el "Chiringuito" 

funciona a mig gas, però han 

de fer neteja a fons dels seus 

locals. Per tant, amb urgència, 

ens demanen productes de 

neteja de tot tipus: bosses 

d'escombraries grans i/o 

petites, fregalls, trampes per 

escarabats. Avui venen a 

buscar tot el que hi hagi al 

magatzem i us he de dir que 

hem pogut comprar recipients 

per repartir menjar i 

maquinetes d'afaitar. Ja veieu 

que la gent segueix trucant a 

la porta dels nostres amics 

perquè les necessitats no fan 

vacances. No oblidem pregar 

per la gent que fa aquesta 

feina sovint molt feixuga i 

donem gracies a Déu per 

poder compartir amb veïns del 

barri en situacions molt 

difícils una mica del que 

tenim. 
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Ordre del Culte 4-08-2019 

Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 

Himne 1 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 107, 1-9.43 

Himne 11 CG 

Lectures bíbliques: 

Osees 11, 1-11 

Colossencs 3, 1-11 

Himne 234 HC 

Lectura de l’evangeli: Lluc 12, 13-21 

Interludi musical 

Sant Sopar 

Himne 53 CG 

Vida Comunitària: 

Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 

Himne 65 CG 

Benedicció 

Postludi 

 

 

 
Presidència i predicació: Francesc 

Melenchón 

Música: Marta Figuls 

Lectures: Alícia Pallàs 

Diaca: Abel García 

Ajudant de diaca: Joan Salvador 

Prep. Sant Sopar: Anna Guinot 

Ajudant Sant Sopar: Lídia Guinot 

Butlletí: Daniel Paül 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BUTLLETÍ   

UNA REALITAT SILENCIADA 

Aquest títol fa referencia a la persecució que actualment pateixen molts 

cristians a diversos països. Quan pensem en aquest tema em sembla que 

tots recordem immediatament les persecucions que van patir els cristians 

que van viure en els primers tres segles del cristianisme, perquè ens 

sembla impossible que avui en dia hi hagi persones que siguin 

perseguides per raó de la seva fe. Però així és, per desgràcia. Recordo que 

fa uns anys vaig visitar una petita comunitat evangèlica que es trobava a 

un poble de Mallorca i allà ens van parlar d’aquest tema i, la veritat, és 

que jo vaig pensar “ja serà menys....”. Però no, no tan sols s’ha confirmat 

que els cristians estaven perseguits a molts països del món, sinó que 

aquesta persecució s’ha intensificat en els últims anys, tant pel que fa als 

països on es dóna, com per la seva crueltat. 

Aquest petit article vol ser un comentari del llibre escrit per Pilar Rahola 

“S.O.S. cristians”, que vaig comprar fa uns mesos a la petita llibreria de 

la nostra comunitat, que està a càrrec de l’Abel García. Us el recomano. 

És un llibre que es llegeix molt fàcilment i que ens ofereix un panorama 

molt aclaridor sobre aquest tema que, tal com es diu a la seva portada, ha 

estat (i està) silenciat en molts països occidentals.  

El llibre consta d’una introducció on es fa un breu repàs de les diverses 

esglésies cristianes (Catòliques, ortodoxes i protestants), ens ofereix, 

seguidament, un mapa de la repressió i ens dóna una dada estreta d’un 

article publicat al “The Washington Times”, el mes de juliol de 2017, on 

es diu que: “L’estadística de la persecució és horrorosa. Més de 300 

persones moren cada mes a causa de la seva fe cristiana. Es destrueixen 

dues-centes esglésies i es registren al voltant de 800 episodis de 
violència contra els cristians al mes”. 

Seguidament un capítol està dedicat al país on hi ha més repressió per ser 

cristià, que és Corea del Nord, on hi ha una negació total del dret a la 
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llibertat de pensament, consciència i religió. S’han destruït més de 1.500 

esglésies i hi ha perill de mort en el supòsit de posseir una bíblia o de 

participar en activitats religioses prohibides. Els ciutadans sospitosos de 

tenir contacte amb missioners estrangers són immediatament executats. 

Però també en el país de Gandhi, el predicador de la desobediència passiva, 

l’Índia, han sovintejat les persecucions des de l’any 2008. L’última dada, 

publicada pel “All India Christian Council”, al mes d’abril de 2017, 

afirmava que “cada 40 hores es registra un atac contra els cristians a 

l’Índia” i asseguraven que els atacs a edificis havien augmentat un 20% des 

del 2016, la violència física un 40% i s’havia estès a 23 estats dels país. 

I, pel que als països musulmans, el problema sempre ha existit, perquè hi 

ha hagut moltes dificultats pels missioners que s’hi han traslladat, però la 

situació ha anat evolucionant cap a pitjor en els últims anys. En el llibre 

queda ben clar que en tots els països on s’aplica la sharia és impossible ser 

plenament cristià i, en general, ni tan sols és possible ser-ho amb unes 

mínimes garanties. De fet, els cristians estan sotmesos a lleis severes, 

clarament segregacionistes i repressives, amb penes que van de la presó a 

la mort. Les conversions estan prohibides sota pena de mort a molts països. 

Així ho confirma, la fetua sobre l’apostasia emesa pel Comitè de Fetues de 

la Universitat Al Azhar de El Caire, considerat l’òrgan més prestigiós en 

qüestions i opinions legals: 

“Des del moment en el que abandona l’islam, la persona ha de ser invitada 

a tornar a convertir-se. Si no ho fa, ha de ser executada segons els drets i 

les obligacions de la llei islàmica”. I cal tenir en compte que la fetua 

s’aplica també als fills menors, quan són majors d’edat, si no tornen a 

l’Islam. 

El segon país més perillós del món pels cristians és Somàlia. En les zones 

que dominen els islamistes han destruït esglésies, escoles i hospitals, a més 

de decapitar a missioners, d’expulsar a organitzacions humanitàries i, en 

general, massacrar la petita comunitat cristiana. I, per últim, Afganistan és 

el tercer país més perillós pels cristians, seguit per Sudan i Iran. Al llibre hi 

ha nombroses històries sobre situacions d’empresonament, execucions, etc. 

que fan posar els pèls de punta. Però també històries de victòria de la fe 

sobre la por i la persecució, que ens recorden les persecucions patides pels 

reformats al nostre país i que ens fan adonar del poc valor que de vegades 

donem a la nostra fe en els nostres països. 

En fi, un llibre que crec que és molt interessant i que cal llegir per apreciar 

més la llibertat religiosa de la qual gaudim en l’actualitat i també recordar 



a aquells que pateixen tant per la seva fe els quals, com diu Glòria 

Safdar, cristiana de Lahore: 

“La meva gent no té veu, ningú no l’escolta. Som perseguits i 

discriminats perquè la Constitució de Pakistan crea dues categories de 

ciutadans: els musulmans i la resta. Però la persecució ens enforteix. 

Ningú no deixa d’anar a l’església malgrat el risc de bomba, o dels 

controls que han de superar, perquè hi ha una cosa més forta que la 

por: la nostra fe, que ens dóna esperança i alegria de viure”. 

 

Lídia Castell 
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FAMÍLIA CRISTIANA 

Recordem els nostres germans que no poden ser amb nosaltres. 
Preguem per ells a fi que Déu els doni la força de viure la seva fe allà on 
són, malgrat les malalties i el dolor, malgrat la soledat. 
Tinguem també presents a tots aquells que han començat les vacances. 
Que trobin un bon repòs allà on siguin. 
 

EL BUTLLETÍ  

Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar les 
fotocòpies del butlletí que entreguem cada diumenge, hem de 
descarregar a la nova secretària del consell! Si vols apuntar-te parla 
amb l’Anna o l’Alícia, quants més siguem menys vegades ens tocarà fer-
ho. 

 

 


