
Ordre de Culte 
Diumenge de Trinitat 

16-06-2019 

Preludi musical 
Benvinguda i Pregària 

Himne 74 CG 
Crida a la Lloança: 

Salm 8 
Himne 24 CG 

Lectures: 
Proverbis 8, 1-4.22-31 

Romans 5, 1-5 
Himne 132 HC 

Proclamació de la Paraula: Joan 16, 12-15 
Interludi musical 

Sant Sopar 
Himne 56 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 
Himne 16 CG 
Benedicció 

Postludi 
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EL BUTLLETÍ  EL BUTLLETÍ   

 

HI HA UN TEMPS PER A CADA COSA 

 

Són les set de la tarda del divendres 14 de juny, les prestatgeries queden 
buides dels productes d’alimentació que tantes vegades hem repartit, ja 
no hi ha llet, ni arròs, ni galetes, ni oli....ja no queda res, ho hem repartit tot 
entre aquells que passen gana. 

Quan hem arribat, ja hem trobat la cua de carros a la porta, sempre ens 
esperen i avui precisament no hi ha molt per repartir, la Rosamari els va 
cridant i entren per torns, agafen allò que els hi posem a la seva disposició, 
en Joan els omple el carro amb tota cura, l’enyoraran molt quan vagin a 
l’altre centre. 

En Sergi, llista rere llista, va mirant què els pot afegir al lot i l’Anna va restrin-
gint una mica per tal de que arribi a tots i omple bossetes de xuxes perquè 
els nens i també els grans surtin amb un somriure als llavis. 

Com diu la Lluïsa: “per a mi ha sigut una molt bona experiència. La relació 
amb les persones del grup molt bona però sobretot he vist que les persones 
pel fet de ser pobres no perden la dignitat i crec que nosaltres això ho hem 
tingut molt en compte. Algunes vegades he pensat que alguna d'aquelles 
famílies de la llista podria ser la meva... i que la vida per algunes persones 
és molt dura. Em sap greu no seguir però estic contenta de haver-ho fet”. 
 
Per la Marta i en Jordi ha estat una tasca satisfactòria el poder ajudar els 
que ho necessiten. 

EL BUTLLETÍ  



 

 

I en Joan afegeix: “El col·laborar amb el repartiment d'aliments a la Llagos-
ta per a mi ha sigut una experiència molt positiva, hem pogut observar el 
semblant de les persones que teníem davant,  expressant un profund agra-
ïment; hem tornat cansats a les nostres cases però els nostres cors vessaven 
de satisfacció. Els primers beneficiats hem sigut nosaltres. Gràcies donem al 
Senyor per l'oportunitat que ens ha donat tot aquest temps de servir-lo” 

 

Les persones ateses aquesta tarda, han marxat amb petons i encaixades 
de mans, agraint el suport rebut per uns quants voluntaris de l’església que 
un dia, de ja fa uns anys, van decidir dir SÍ a la proposta de la Marta, la 
nostra pastora, i col·laborar en aquest projecte a La Llagosta, sense perso-
nalismes ni protagonismes, amb voluntat de servei, uns van començar i 
altres van continuar, alguns van col·laborar puntualment quan van poder, 
a tots GRÀCIES 

 

“Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més pe-
tits, a mi m'ho fèieu” Mt. 25:40 

                 

Voluntaris a La Llagosta 

 

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. 
 

Cistella Solidària  

Diumenge passat una persona es va endur 10 euros de la taula de la boti-
ga del Comerç Just....demano sis plau a tots el que estiguin aprop de la 
porta en el moment d'acabar el culte, que si algú demana alguna cosa el 
faci esperar fora i algú altre ,entri i vingui a buscar-me a mi o a qualsevol 
per evitar ensurts....podem vigilar entre tots...us sembla??? Gràcies!!!!! En 
quan a urgències pel "Chiringuito" ens demanen sobretot llaunes de tonyi-
na grans per la seva cuina i petites amb "abre facil" per repartir. Com que 
la setmana passada hi havia força roba i sabates han vingut aquesta set-
mana i el magatzem torna a estar del tot buit. Ja sabeu que tot es ben 
rebut i que també es segueixen necessitant amb urgència sabates d'ho-
me. Moltes gracies a tots i totes per cada cosa que porteu per ells i per 
cada pregària 
 

Agenda 
• El dijous 20 de juny acabem el curs dels estudis bíblics, ho farem amb 

un soparet de “traje”. Totes i tots sou convidats a compartir aquesta 
trobada, serà a les 19h al segon pis de l’església. 

• El dissabte 29 de juny, a les 11h, Betsan ens convida a compartir amb 
ells la celebració del 50è aniversari de la residència d’avis. La festa es 
farà al Pavelló del Raval, carrer d’en Ginesta 2, a Santa Coloma de 
Gramanet.  

• Ja està tot apunt pels campaments de joves d’aquest estiu; del 30 de 
juny al 6 de juliol seran els campaments d’Aiguaviva (si necessiteu in-
formació podeu contactar amb la Lídia Castell o l’Anna Guinot), i del 
14 al 18 de juliol celebrarem el campament per adolescents a Màla-
ga, al centre ecumènic Los Rubios. Preguem perquè els nostres infants i 
joves puguin gaudir d’aquests dies en totes les seves vessants, amb di-
versió i sense cap ensurt, i també com un temps per a cultivar la seva 
preocupació social i l’espiritualitat.  

• De l’11 al 15 de juliol la nostra pastora serà en una trobada internacio-
nal organitzada per PCUSA (l’església Presbiteriana dels Estats Units) a 
Puerto Rico. 

 

 


