Diumenge 24-2-2019 (Ordre de Culte)
Preludi musical: Simfonia Cantata 92 Septuagèsimae
Benvinguda i Pregària
Himne Cants de lloança: Crida a la lloança:
Salm 37, 1-11.39-40
Participació musical: "Confiem les nostres vides" ària de Baix.
Cantata 92 Septuagesimae
Lectures: Gènesi 45, 3.11-15 i 1 Corintis 15, 35-38.42-50
Himne 373 HC
Proclamació de la Paraula: Lluc 6, 27-38
Interludi musical: Sonatina. Cantata 106
Himne 55 CG
Participació musical:
"El senyor és el meu fidel pastor" Cor. Cantata 111
Vida Comunitària:
Ofrena
Interludi musical: Larghetto. Sonata en la menor, G.F. Haendel
Anuncis
Participació musical: "Jo sóc feliç amb el meu pastor" ària de
Soprano. Cantata 92 Septuagesimae
Himne La força d’estimar
Benedicció
Postludi: "Viure satisfet amb tu" Cantata 84, Septuagèssimae
- Presidència: Abel García
- Predicació: Judit Pallàs
- Escola Dominical: Alícia Pallàs
- Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Maria Castillejo, Elies Cortès, David Melenchon,
Enoc Navarro, Judit Pallàs, Sara Sarroca, Jordi Vera.
- Lectures: Alícia Pallàs
- Diaca: Eliseo Navarro
- Ajudant de diaca: Elisabeth Cortés
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SOMNI i ESPERANÇA
Aquesta setmana m’han arribat dos pensaments que m’han
fet reflexionar, i voldria explicar-vos-ho.
El primer és del filòsof del s. IV aC, Aristòtil, que diu:
L’esperança és el somni de l’home despert.
L’altre és del poeta català J.V. Foix que l’any 1977 escrivia un
poema, que va adquirir una gran popularitat quan Joan Manuel
Serrat li va posar música i el va cantar el 1980, i que diu:
És quan dormo que hi veig clar
Foll d’una dolça metzina...
.................................................................
Com que el tema de l’esperança és una qüestió que m’apassiona, em vaig preguntar:
«L’esperança és només un somni?»
En el text bíblic hi trobem diferents “sensibilitats” que van des
del raonament humà que parteix d’una realitat viscuda en situació de crisi fins al somni del profeta que preveu el que vindrà.
La saviesa diu:
Allò que ha passat tornarà a passar, allò que s'ha fet tornarà a
fer-se: no hi ha res de nou sota el sol. Quan d'una cosa diuen:
«Mira, això és nou!», segur que ja existia abans, en el temps que
ens ha precedit. De les generacions passades no en queda cap
record, ni en quedarà cap de les futures; el seu record s'haurà esvaït entre els qui vindran després. Coh 1,9-11

Joan descriu la seva visió profètica, el seu somni:
Després vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra
d'abans havien desaparegut, i de mar ja no n'hi havia.
«Eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls, i no existirà més la
mort, ni dol, ni crits, ni sofriment. Perquè les coses d'abans han
passat.» I el qui seu al tron va afirmar: «Jo faig que tot sigui nou.»
I afegí: «Escriu aquestes paraules, perquè són veritat i dignes de
tota confiança.» Ap 21,1.4-5
La reflexió del savi s’inscriu en la concepció cultural i religiosa
de l’home sedentari lligat a la visió cíclica de la vida amb el constant retorn d’allò que ha anat passant any rere any. «No hi ha res
de nou sota el sol».
En canvi, el profeta anuncia el compliment de la promesa que
se li ha fet a l’home que viu com a nòmada, sempre en camí. «Vaig
veure un cel nou i una terra nova».
El Déu de l’Antic i el Nou Testament és el Déu de la promesa. És
per això que crec que l’esperança és molt més que un somni. No
es tracta del somni d’un foll per una dolça metzina, sinó que l’esperança és digna de tota confiança perquè tenim la promesa del
Déu fidel.
Moltes vegades reacciono com el savi pensant que no hi ha res
de nou sota el cel. Crec que és aleshores quan perdo l’esperança i
em deixo anar en el desànim. La desesperança i el desànim no son
més que l’altra cara de la supèrbia, que Luter considerava l’origen
de tots els pecats.
Despertem!
Perquè l’home despert és el que té esperança!
Una esperança digna de tota confiança, una esperança viscuda
des de la fe en el Déu fidel!
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de
salut no poden venir, i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els
acompanyi amb l’escalf de la comunitat.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana ens diuen des del "Chiringuito" que els falta amb urgència productes de neteja com sabó pels plats, per la neteja dels terres, lleixiu, “pato wc”... També falta sempre llet, sucre blanc, te verd, i s'està acabant el formatge i la margarina. Això vol dir que la setmana que ve vindran a la boLga a buscar-ne. Ah! i bosses grans d'escombraries. Això és el
"xivatasso" però ja sabeu que tot els serveix. Si teniu coses que puguin
vendre a la "boLgueta solidària" també son molt benvingudes. La necessitat és molta, i nosaltres parem l'orella i podem ajudar.
Gràcies, Senyor, que podem comparLr el que tenim!!!
AGENDA
- El proper divendres 1 de març, a les 19h, celebrarem el Dia Mundial de
Pregària 2019, serà a l’Església Sant Albertus Magnus, c/Mallorca, 349.
Aquest any els materials han estat preparats per les dones d’Eslovènia
amb el lema “Veniu, ja està tot preparat!”.
- L’assemblea anual de la nostra comunitat serà el proper 3 de març després del culte.
És bo conèixer i comparLr el dia a dia de l’església, per això, avui els vostres diaques us donaran la memòria de l’any 2018. També dinarem comparLnt el que portem i seguidament ﬁnalitzarem amb la segona sessió de
l’assemblea. Us esperem, l’església és de tots!!
- L’assemblea anual de la EEC serà el proper dissabte 9 de març a la nostra
comunitat de Sants.
- El dissabte 30 de març Lndrem una sorLda a Lleida, en Josep Lluis Paül
ens farà una visita guiada per la Seu, després dinarem tots junts i Lndrem
una tarda per comparLr.
- El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb una sorLda
per conèixer la històries de les Colònies tèxLls que es van desenvolupar al
voltant del riu Llobregat, la visita està guiada per l’Assumpta Montellà. El
preu és de 28€ (autocar, guia i entrades a museus) i el dinar 15€. Tenim
55 places així que no us adormiu, parleu amb l’Anna Guinot per reservarvos-en una!

