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L’ESGLÉSIA D’EUROPA ÉS CREÏBLE? 

Fa pocs dies en una reunió de mossens en la qual es parlava de 

l’evangelització, del que es podria fer o no fer, de com portar-ho a terme..., 

un mossèn africà va fer la pregunta que encapçala aquest escrit: l’Església 

d’Europa és creïble? 

La pregunta és molt interessant, perquè permet fer-nos d’altres preguntes: 

el que fem els cristians d’Europa, l’Església d’Europa, és creïble pels altres 

cristians que no són europeus o per d’altres persones que pertanyen a 

d’altres religions o no en tenen cap? El que fem els cristians d’Europa és 

creïble als ulls dels europeus que no són cristians, als ulls de la gent dels 

nostres pobles que no són cristians? 

La pregunta és molt interessant també perquè el mossèn africà que la va 

fer es deu adonar  que el que fa l’Església d’Europa, és a dir, tots els 

cristians europeus, no deu ser ben bé el que caldria esperar d’una Església 

mil·lenària.  

L’Església d’Europa ha arribat a cims extraordinaris, ha donat una quantitat 

extraordinària de sants i ha enriquit la nostra cultura amb obres literàries i 

artístiques d’una gran qualitat i bellesa. Però també ha estat l’Església de 

les Croades i de la Inquisició, i de les guerres de religió tal com se’ns sol 

recordar sovint quan es volen subratllar les febleses. 

Preguntar-se sobre la nostra credibilitat és decisiu en aquests moments en 

què l’Església d’Europa es va afeblint d’una manera evident,  i cal fer 

quelcom perquè la fe cristiana, almenys en quan depengui de nosaltres, no 

es mori a Europa.  Fa temps, un gran teòleg dominic francès, i professor a 

Ottawa, va impartir una conferència que portava un títol molt agosarat: 

«¿Som nosaltres els últims cristians?». La conferència acabava així: «Som 

els darrers cristians? Certament som els darrers cristians de tot un estil de 

cristianisme. No som els darrers cristians». I utilitzant una imatge molt 

bonica d’una planta d’una illa de l’Atlàntic que rebrota encara que sembla 

que estigui morta, el professor dominic acabava dient unes paraules 

summament ben dites i esperançadores: «La humanitat ha fet aliança amb 

l’Evangeli. Arranqueu-lo, ell rebrotarà un dia, quan ja no ho esperareu. 

Perquè la humanitat rebutjarà sempre d’estar sense Esperança».  

Cal, doncs, que l’Evangeli sigui viscut amb credibilitat. Per això parlar 

d’evangelització i de nova evangelització serà música celestial si el nostre 



testimoniatge de cristians no és prou creïble. Per tant, cal que contribuïm a 

fer una Església creïble, allà on som, a Europa.  

El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 4: pels difunts de la parròquia; 

dissabte, dia 6: pels difunts de la família Serra Muntal; diumenge, dia 

7: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

APLEC DE L’EROLA: Avui celebrarem l’Aplec de l’Erola. La missa serà a les 

12 del migdia i la presidirà el P. Raimon Algueró, S.I., com cada any.  

RETORN DE LA IMATGE DE LA VERGE DE L’EROLA AL SEU SANTUARI: 

Després de l’estada de la imatge de la Verge de l’Erola a l’església 

parroquial, la tornaran a dur novament al seu lloc habitual: al santuari de 

l’Erola. Gràcies a tots els qui heu vingut a pregar, a portar flors i ciris. I 

gràcies novament al grup de persones que han tingut cura del trasllat de la 

imatge.   

PRIMERES COMUNIONS: Recordem que dissabte vinent, a les 6 de la 

tarda, a l’església parroquial, rebran la primera comunió en Dídac 

Navarro; en Jordi Planchart; la Lucía Rabat; la Mireia Rabionet i en 

Jan Salcedo. Tothom és convidat a participar-hi. Demanem al Senyor que, 

els pares i els altres cristians adults, siguem una guia i un exemple per 

aquests nens que s’inicien en la vida cristiana.  

Recordem que a les 19,30 h (a dos quarts de vuit del vespre) hi haurà 

també missa, com cada dissabte. 

ANY LITÚRGIC: El temps de Pasqua es va acabar al vespre del diumenge 

de la Pentecosta (dia 24 de maig). El proppassat dia 25 de maig, vam 

reprendre el temps litúrgic anomenat «Temps de durant l’any», que dura 

trenta-quatre setmanes, dividides en dos períodes: el primer període va 

començar el 12 de gener, l’endemà de la festa del Baptisme del Senyor,  i 

va acabar el dia abans del dimecres de Cendra. Ara, comença el segon 

període que va començar dilluns passat, dia 25 de maig,  i durarà fins el 

dissabte, dia 28 de novembre, vigília del primer diumenge d’Advent. El color 

litúrgic propi del temps ordinari és el verd. És color del creixement i de 

l’esperança.  

CAPELLETA DE LA SAGRADA FAMÍLIA: En una de les capelletes de la 

Sagrada Família que passa de casa en casa d’aquells que ho demanen, 

s’han recollit 47,25 euros.  Sembla ser que hi ha una altra capelleta, però 

no sabem qui la té. Agrairem que si algú en té notícia ho digui.  


