Ordre de Culte Diumenge de resurrecció 21-04-2019
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne 166 CG
Intervenció musical: The Cor
Salm 118 1-2. 14-24
Acció de Gràcies
Himne 3 CG
Lectures:
Isaïes 65, 17-25
Fets 10, 34-43
Himne 81 HC
Proclamació de la Paraula: Lluc 24, 1-12
Interludi Musical
Sant Sopar
Himne: El Crist Ressuscità i ja no mor
Confessió de Fe
Vida Comunitària:
Presentació Ofrenes
Anuncis
The Cor: O, mort, on és el teu fibló? (169 CG)
Pregària: Pare Nostre
Benedicció
Litúrgia i predicació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Marta Huch
Diaca: Esther Rión
Ajudant de diaca: Marta Freixes
Prep. Sant Sopar: Glòria Castell
Ajudant Sant Sopar: Abel García
Butlletí: Rubén Pallàs
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El Parenostre
Així expressat, en una sola paraula, ens referim a la pregària
que va ensenyar Jesús als seus deixebles.
Els deixebles, jueus, estaven acostumats als cants i pregàries
en la Sinagoga, però ells observant al Mestre, varen desitjar
pregar a la manera de Jesús, i li van demanar que “ els ensenyés a pregar”.
Aquesta demanda la recullen tant Mateu (6, 9-13), com
Lluc (11, 2-4).
Ha estat la pregària que comunitàriament i també a nivell
individual ha arribat fins a nosaltres, pregària que sense diferències ha unit a tots els cristians de les diferents confessions.
Es un acte ecumènic que demana allò que ens és necessari
per que s’acompleixi la voluntat del Pare i arribi a la plenitud la salvació del gènere humà.
La característica principal tanmateix és que es fa indispensable i ens la confia per a cada dia. No és només per determinades solemnitats, és per a cada dia de la nostra vida. Jesús en fa mandat. La dirigim al Pare què és nostre, de
tots i que està en el cel, recordant-nos que a la terra no hi a
res a retre culte. No podem deixar de pregar dia rere dia
per que el seu Regne arribi. Per que es faci la seva voluntat.

Per la nostra subsistència, amb tot allò que aquesta comporta,
demanem perdó per la nostra fragilitat i ens obliga al perdó,
demanant que ens deslliuri de caure en les temptacions i de
tot mal.
La seva saviesa, en poques paraules, ens invita a fer el nostre
camí sota la mirada del Pare, fills suplicants que no poden per
ells mateixos, assolir la seva salvació, la salvació del món.
Ens adonem de la grandesa a que estem cridats, ja des de
ara i ací? No podem substituir i deixar de banda les paraules
que a través dels segles posa Jesús en els nostres llavis.
Hi ha millor manera de començar el dia?
Isabel Roura

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 cap a una presta recuperació amb l’escalf de
la comunitat. Pensem en la Nuri i el David.

Cistella Solidària
Encara que aquests dies molta gent va i be, al “Chiringuito” segueixen tenint molta feina...allà no paren i les necessitats segueixen.
Ens demanen que seguim pregant per ells i que no els oblidem....ja
sabeu que sempre falta llet, cafè, productes de neteja, d'higiene
personal....en fi..de tot!!!!i tot és ben rebut i ho comparteixen tot.
Gràcies a tots per tot

Agenda
• El dissabte dia 4 de maig celebrarem el Dia de l’Església amb una
sortida per conèixer la històries de les Colònies tèxtils 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 dormiu, parleu amb l’Anna Guinot per reservar-vos una!
• El dissabte 11 de maig estem convidats a compartir amb els avis
i les àvies de la Residència Bet-San un temps de comunió. El
nostre cor compartirà amb ells un temps de càntics, totes i tots
podeu venir a visitar-los.
• El diumenge 12 de maig celebrarem el culte de la família on els
nostres nanos hi participaran.

