Ordre de Culte 28-04-2019
Preludi musical
Amb Abend Aber Desselbigen Sabbats
Dominica Quasimodogeniti
Benvinguda i Pregària
Himne 84 CG
Crida a la Lloança:
Salm 150
Himne 13 CG
Participació musical:
“Allà on dos o tres es reuneixin”. Ària de contralt.
Lectures:
Fets 5, 27-32
Apocalipsi 1, 4-8
Himne 87 HC
Proclamació de la Paraula: Joan 20, 19-31
Interludi musical
“La ciutat santa” Stephen Adams
Himne Som aquí
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
“Badinerie” Suite n 2. En si menor” J.S. Bach
Anuncis
Himne La pau és dins
Benedicció
Postludi
“Digna’t a concedir-nos la Pau”. Coral
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PROMESES
Quan els carrets d’anar a la plaça exhalaven olor d’api i
de cafè acabat de moldre, quan el carretó del supermercat
anava ple de tot allò pesant que es necessita per passar el
mes. Quan carregàvem maletes i motxilles plenes de promeses
d’un viatge emocionant i d’un repòs merescut i quan un got
servia per apaivagar la set i les papereres del carrer per llençar
el que no volies...
Ara l’ús de cadascun dels objectes ha canviat i els
carrets transporten trossos de llar, els carretons deixalles i
ferralla abandonada, les maletes i motxilles les úniques
pertinences. El got espera el dringar d’una moneda i les
papereres són contenidors de petits tresors. Què hem fet
malament?
Ens hem descuidat d’estimar el proïsme, ens hem
descuidat d’estimar Déu a través del nostre germà. Podíem
haver salvat la nostra terra de fums, productes químics i
deixalles i no n’hem estat capaços. Hauríem pogut tenir cura
de tota la creació i l’hem aniquilada, espoliada sense
miraments. Hauríem pogut estimar el nostre proïsme i l’hem

oblidat i arraconat.
Avui anirem al col·legi electoral a votar aquell partit polític
que ens ha promès durant quinze dies el que ens ha fet creure que
és el que tant ens convé. El nostre vot per un grapat de promeses
que vés a saber si es compliran.
Avui dia els vots es compren més aviat per un “et lliuraré
de...” que no pas per un “ajudaré a...” I això marca la gran
diferència: el proïsme, sempre el proïsme.
I malgrat aquest Déu que ens salva tot i la nostra incapacitat
per salvar una terra malmesa, que ens estima malgrat el nostre
egoisme, ens dóna esperança dient que no ens deixa de la seva mà.
Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.
Mateu 28,20

Alícia Pallàs

Litúrgia: Marta López Ballalta
Predicació: Emi Meier
Escola Dominical: Anna Guinot
Música:
Laia Berlanga Guitarra clàssica, flauta de bec Tenor.
Oriol Berlanga. Flauta travessera, flauta de bec soprano.
Ana Cortés. Piano.
Elies Cortès. Piano, flauta de bec contralt , flauta de bec baix.
Iris Ferrer. Flauta travessera.
David Melenchon. Violí
Enoc Navarro. Piano.
Judit Pallàs. Flauta de bec contralt.
Jordi Vera. Percussió.
Lectures: Oriol Berlanga
Diaca: Pepita Sánchez
Ajudant de diaca: Marta Huch
Butlletí: Alícia Pallàs

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.
Lamentem la mort del pare de Daniel Stellbaum. En Daniel, que tant ens va
ajudar en el viatge a Alemanya, ha hagut de marxar cap al seu país per
l’enterrament del seu pare que serà dijous vinent. Que Déu consoli la família.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana han tornat a deixar el magatzem net i han marxat contents i
molt carregats. Al preguntar com sempre faig per les urgències m'han sorprès
amb una petició especial...la petició és d'una guitarra. Potser en teniu una
velleta i arraconada a casa, doncs aquesta serveix!!!! Ja sabeu, la podeu portar
aquí o al "Chiringuito" directament i ho agrairan molt. El Wolfgang diu que mes
d'un/una allà omplirà d'alegria el menjador. També demanen si podem
aconseguir gots d'un sol ús, si pot ser de cartró reciclable. Si sabeu on en
podem trobar m'ho podeu dir i en comprarem.....i ja sabeu que allà, encara que
no ho anomeni necessiten de tot. També podeu passar per la botiga del
Comerç Just i aprofitar el 2×1. Moltes gràcies a totes i a tots per compartir del
que tenim,i gràcies a Déu per moure'ns a ajudar.
AGENDA
- El dissabte 11 de maig estem convidats a compartir amb els avis i les avies
de la Residència Betsan un temps de comunió. El nostre cor compartirà amb
ells un temps de càntics, totes i tots podeu venir a visitar-los.
- Avui es l’últim dia per apuntar-se a l’excursió del 4 de maig amb l’Assumpta
Montellà i el dia per pagar la sortida, recordeu: 28€ (autocar, guia, entrades als
museus i assegurança) i 15€ el dinar al restaurant. Recordeu també que es el dia
de l’església on podem aprofitar per estar junts, conviure i conversar amb calma.
Queden poques places!!! Parla amb l’Anna Guinot.
DEPARTAMENT DE LLIBRERIA:
S'agraeix el donatiu de la germana Isabel Roura de diversos llibres de la seva
biblioteca per a benefici de la llibreria. Alguns dels llibres són :
Los atributos de Dios - Llums de Sincrotó - Mujeres olvidadas - Miguel Servet –
Luter - Decentemente y con orden - Lobby judío
Tots al preu de 5€

