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PERSECUCIÓ GOTA A GOTA
Hi ha diverses maneres de destruir la fama d’una persona o d’una institució. Una és fer-ho
bruscament, amb una acció violenta i una repressió evident, com sol passar en els països
governats per dictadures que no admeten la dissensió.
Però existeix una altra manera, i aquesta és la que aquí definim amb la imatge del gota a gota.
Tots sabem què volem dir. Es tracta d’anar destil·lant dosis moderades d’acusacions,
insinuacions, falsedats, mitges veritats, notícies sobre misèries i delictes ocults. I així de forma
continuada durant un llarg temps, a fi i efecte que l’opinió popular es vagi contaminant i
generi cap a la persona o institució en qüestió una gran desconfiança. Això és el que passa en
molts països respecte a l’Església catòlica.
No fa massa foren notícia mundial uns suposats crims al Canadà que s’haurien portat a terme
en escoles catòliques contra infants indígenes a principis del segle XX. Després d’aparèixer la
notícia, allí es cremaren esglésies i es van assenyalar amb el dit acusador sacerdots i bisbes.
Una investigació seriosa i definitiva ha comprovat que les sepultures dels nens suposadament
assassinats no existeixen i que tot ha estat una falsa notícia. A qui aprofita?
Tot l’afer de la pederàstia en eclesiàstics és també un bon aliment del que diem. No es parla
en la premsa sobre aquest punt d’altres institucions o col·lectius; només de l’Església catòlica.
L’última ha estat una acusació per part d’un bufet d’advocats alemany al papa Benet XVI en
la seva etapa d’arquebisbe de Munic, en relació a un prevere abusador a qui ell hauria
protegit. És absolutament fals, com el mateix papa ja va demostrar en un moment anterior,
presentant un informe de més de vuitanta folis sobre la seva actuació ferma contra aquest
delicte en aquella diòcesi mentre n’era el responsable. Aquesta falsedat, a qui aprofita?
I, com aquests dos casos, n’hi ha molts. Però no hi fa res. Ningú aixeca la veu per desmentir i
acusar els falsos acusadors. Acceptant, amb amor a la veritat i esperit de penitència, els
pecats realment comesos, bo i sostenint els qui hagin estat perjudicats, ens calen alhora
persones que, amb valentia i humilitat, siguin apologetes eficients. Persones, consagrades i
laiques, que defensin el bon nom de la nostra Església com a mare nostra que és.
Vet aquí un gran repte que tenim per davant els catòlics d’aquest dolorós segle XXI.

Mn. Jaume González Padrós, rector

¿POR QUÉ ME PERSIGUES?
Estas palabras que dirigió el Señor cuando se apareció a Saulo en el camino de Damasco,
Jesús las sigue pronunciando ante tantas personas que, de muchas maneras, lo siguen
persiguiendo. El pasado domingo 16 de enero, en la iglesia del Santo Espíritu de París, un
hombre, después de tomar la comunión en la mano la levantó a los ojos de todos y la hizo
añicos, tirando acto seguido los trozos al suelo. El sacerdote, consternado, afirmó que el
hombre parecía muy seguro de lo que hacía y con toda la conciencia de hacer algo grave.
Nunca será suficiente la vigilancia en torno al momento de distribuir la comunión.
Según la ONG Portes Ouvertes durante el año pasado unos seis mil cristianos fueron
asesinados a causa de su fe. África va a la cabeza en esta macabra lista con el 86% de los casos.
En Nigeria la persecución es especialmente intensa. Otros países se suman al odio contra los
cristianos, como China, Afganistán, Birmania, Paquistán, etc. Nuestro recuerdo y oración por
todos ellos.

LA CANDELERA I LOURDES
El mes de febrer comença amb la festa de la Presentació del Senyor, quaranta dies després
de Nadal, amb el ritu de les candeles i la processó cap a l’altar. Serà el dimecres dia 2 a les
19:30h.
I el divendres 11 de febrer, la memòria de la Mare de Déu de Lourdes. A les 18:45h resarem el
Rosari amb solemnitat, i ens unirem espiritualment al Santuari marià, mentre pregarem per
tots els nostres germans malalts que, en aquests anys, han estat i són especialment
nombrosos. Aquest dia el Grup de Bíblia ens reunirem a les 17:30h.

EN EL RECORD AGRAÏT
El passat dia de cap d’any, la Rosa Milà Ferrer, deixà aquest món per seguir el Senyor a la casa
del Pare. Des d’aquest nostre Full volem expressar el condol a la família, a la vegada que
donem gràcies a Déu per haver-la tinguda com a germana de comunitat. Durant molts anys
fou responsable de la catequesi parroquial formant a generacions d’infants en els continguts
fonamentals de la fe. El seu caràcter positiu i coratjós, especialment en les dificultats, ens
esperona a imitar la fortalesa que ella demostrà en tots i cadascun dels instants de la seva
vida. Que, juntament amb en Lluís, el seu marit, que la precedí fa uns anys, i els altres éssers
estimats, pugui ara gaudir de l’Amor etern de Déu, en qui ella va creure i esperar tota la vida.
Quan la família disposi celebrarem la missa en sufragi seu.

