
31 de juliol i 7 d’agost de 2022 

AQUESTA PUBLICACIÓ TORNARÀ A SORTIR EL DIUMENGE 14 D’AGOST 

14 d’Agost: SANT MAXIMILIÀ KOLBE 

Al camp d'Auschwitz, el juliol de 1941, un presoner del bloc 14 s'escapa. En repre-

sàlia, altres deu presoners del mateix bloc són condemnats a morir de fam. El pare 

Maximilià Kolbe, que no ha estat triat entre el grup, sent un pare de família abra-

çar-se: «La meva pobra dona! Els meus fills pobres. Què els passarà?”. Maximilià 

proposa morir en el seu lloc». «Soc un sacerdot catòlic de Polònia; voldria ocupar 

el seu lloc, ja que aquest té una dona i fills”. Els nazis van acceptar. Els deu preso-

ners van ser tancats en el "búnquer de la fam". Els condemnats normalment es tor-

naven bojos, cridant i auto lesionant-se. El guardià testimoniarà que en molt poc 

temps, el Pare Maximilià aconsegueix fer regnar la calma i la pietat en el grup mit-

jançant pregàries i oracions tant per als cristians com per als jueus. Cantaven plegats. 

El dramaturg Eugène Ionesco va escriure un llibret d'òpera dedicat a aquest esdeveniment. «Quan el Pare 

Maximilià va anar cap al responsable del camp, la salvatge SS deu haver estat  infinitament sorpresa. El desig 

de viure està tan arrelat en nosaltres que es prefereix viure en les condicions més miserables abans que mo-

rir. El nostre horitzó s'atura al mur, al límit, a la frontera que separa la mort de la vida.” 

Però per a alguns, l'horitzó va més enllà d'aquest mur i entreveu el cel. Tal vegada aquestes persones tenen, 

com tots, una por biològica, però la seva set espiritual del més enllà és tan forta que supera la por». 

CHARLES DELHEZ: “Si je vous contais la Foi” p. 90-91 

IMATGE DE LA DOLOROSA 
 

La imatge 

de la Dolo-

rosa de 

Santa Ma-

ria s’ha 

traslladat a 

Olot, als 

tallers del 

Sr. Joan 

M o n t e r o , 

per tal de 

fer-hi unes tasques de manteniment. A 

la tardor ja  tornarà al seu lloc, a Santa 

Maria dels Turers 

 

TRASLLAT DELS LOCALS DE CÀRITAS 

De fa uns mesos s’ha signat un 

acord entre el Bisbat, l’Ajunta-

ment i un promotor, referent als 

terrenys de La Providència, on 

de fa una colla d’any funciona 

Càritas, entre altres coses. L’a-

cord preveu enderrocar l’edifici 

de Càritas i tornar-lo a construir 

de nou. Mentre durin les tas-

ques d’enderroc, construcció i 

adequació del nou espai, Càritas  

funcionarà als locals de la Parròquia de Sant Pere, a peu pla 

de la pista de bàsquet. Al llarg d’aquests darrers dies s’han 

anat adequant els locals i traslladant-hi el mobiliari. Així per 

començar el nou curs tot ja estarà a punt 






