
 
Fragment de “Som nosaltres els últims cristians?” de Jean-

Marie Tillard 
«Sota la runa d’una casa d’allò que va ser el gueto de Varsòvia, 
es va trobar, amagat dins una ampolla buida, un text 
trasbalsador: Un jueu de 43 anys, Joseel Packover, submergit 
en l’horror es gira cap a Déu. I li parla amb aspra franquesa: 
‘Ho has fet tot perquè jo no cregui més en tu, perquè arribi a 
dubtar de tu! Però moro exactament tal com he viscut: en una 
fe incommovible en tu’. Més avall, dedicat a aquell o aquella 
que descobrís la seva carta, confiava: ‘Crec en el Déu d’Israel, 
per més que ell ho hagi fet tot per fer miques la fe que tinc en 
ell. [...] Són els darrers mots que t’adreço: No te’n sortiràs pas, 
de fer-me caure. Beneït sigui per tota l’eternitat el Déu que 
ben aviat mostrarà novament el seu rostre al món’.» 
 
En aquest fragment Jean-Marie Tillard (1927-2000), teòleg 
dominic de Canadà, fa ressonar l’evangeli d’avui “Que els 
vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi”, 
perquè “Jo sóc el camí, la veritat i la vida”. El jove dessolat per 
la brutalitat de la guerra és un testimoni de fe pasqual. En la 
contrarietat, el jove Joseel, es manté ferm en la fe. I és aquesta 
fe la que ens empeny a viure d’una manera diferent, 
compromesa: “En veritat us dic: qui creu en mi, també farà les 
obres que jo faig”. 

 
 
 
DIUMENGE,dia 14:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Loreto Ballana i 

Josep Masoliver) 
Dilluns,        dia 15:     A les 12,00: A honor de St. Isidre (a intenció del 

Sindicat)  
Dimarts,      dia 16:     A les 19,00: Rosari i Missa (a intenció d’una 

feligresa) 
Dimecres,   dia 17:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Mn. Xavier 

Bardolet) 
Dijous,         dia 18:    No hi ha missa 
Divendres,  dia 19:     A les 19,00: Rosari i Missa (difs. Dolors i 

Montserrat Vilar; esp. Miquel Vilar i Dolors 
Fontserè)  

Dissabte,    dia 20:     A les 20,00: Missa (difs. Jaume, Loreto i fills; per 
les ànimes del purgatori) 

DIUMENGE,dia 21:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarida 
Gallach i Pous; Miquela Torras i Masramon) 
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la campana avisa     la campana avisa     MISSA DE SANT ISIDRE: Serà dilluns, dia 15, a les 12, a 
honor de St. Isidre, a intenció del Sindicat. 
 
GRUPS D’ESTUDI DE MARC: Dilluns, dia 15, a les 9, el 
grup de seniors es reunirà per l’estudi de l’evangeli de Marc, i 
dimecres, dia 17, també a les 9 es reunirà el grup de juniors. 
 
TAIZÉ: Dissabte, dia 13, a les 4, als locals parroquials es féu 
una xerrada per a joves de 15 a 18 anys, sobre què es fa a 
Taizé durant l’estiu. Segurament un grup hi anirà durant una 
setmana junt amb altres joves de la comarca. 
 
PRIMERES COMUNIONS: Comencen el cap de setmana 
vinent fins el dia 11 de juny. 
 
BATEIG: Diumenge, dia 7, es celebrà el bateig de Jan Negre 
i Muñoz, fill de Jacob i Jèssica, apadrinat per Eusebi i Anna. Per 
molts anys! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 40 i un 50 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


