
Ordre de Culte 23-06-2019 
Dia Mundial de les persones refugiades 

Comiat escola dominical 
Preludi musical 
Cantata BWV 75 

DIE ELENDEN SOLLEN ESSEN 
Dominica 1 Post Trinitatis 

(Ària Tenor) 
Benvinguda i Pregària 

Himne Sentir el món amb fraternitat 
Història d’una fugida (1 Reis 19, 1-15a) 

Himne Pels problemes de la terra 
Participació musical: 

Cantata BWV 75 
DIE ELENDEN SOLLEN ESSEN 

Dominica 1 Post Trinitatis 
(Ària alt) 

Enfrontar-se al mal 
Lectura de l’evangeli: Lluc 8, 26-39 

Interludi musical 
Misty, Errol Garner 

Himne Canto amb l’ànima 
La comunitat humana (Gàlates 2, 23-29) 

Himne Podem ajudar 
Vida Comunitària: 

Presentació de les Ofrenes 
Llaüt suite n. 4. Preludi, S. Leopold Weiss 

Anuncis 
Siguem salvació (Salm 22, 20-29) 

Podries, Joana Raspall 
Himne Vós sou 

Benedicció 
Postludi 

Cantata BWV 75 
DIE ELENDEN SOLLEN ESSEN 

Dominica 1 Post Trinitatis 
(Coral) 
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car-me el perquè de la malaltia, 
de la fam, de l’explotació de la 
terra i de les persones, del dolor 
ni de la mort.  

 
I penso en verbs que mai 

m’han agradat gaire: voler, tenir 
verbs que dicten els capricis in-
confessables de la nostra vida i 
que moltes vegades emprem per 
al nostre propi benefici. Volem 
moltes coses i en tenim massa, 
tantes que no apaivaguen la nos-
tra set. La set de tants i tants per-
sonatges que apareixen en els 
telenotícies que xucla la sang 
dels més dèbils fins deixar-los 
exsangües. 

 
En canvi el verb ésser –

sense afegits- pot transformar les 
nostres vides i la dels nostres 
germans. De la mateixa manera 
que Déu és amb nosaltres, nosal-

                                                
 
 

 
 

 
 

 
UN MATÍ QUALSEVOL 

 
Obro els ulls de bon matí 

i tu ja em xiuxiueges a cau 
d’orella. En la meva rutinària co-
reografia culinària, mentre prepa-
ro l’esmorzar m’acompanyes. I un 
cop asseguda davant la tassa 
sento que encara hi ets. Vull tan-
car els ulls i no encendre la tele-
visió perquè tant de dolor em fa 
mal i saber que poca cosa hi puc 
fer per evitar-lo, encara més. 

 
Però no vull oblidar. Pen-

so ens molts dels meus germans i 
me’ls imagino consternats, tris-
tos, immersos en una gruixuda 
capa de soledat que, si mai 
s’esquerdés, de seguida es torna-
ria a soldar com la closca d’una 
tortuga. El silenci em diu que n’hi 
ha que ploren, que criden una 
justícia que no arriba i un gran 
perquè s’instal·la en el meu es-
morzar. La cullereta no sap expli-
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EL BUTLLETÍ  



tres mateixos podem ser amb aquells 
que ens necessiten i ser cridats a ser 
allò que Déu ens convida per omplir 
d’amor tots els buits, tots els sots que 
trobem pels camins.  

 
Déu és amor com dicta la sen-

tència inscrita al damunt del vitrall del 
temple i a l’antesala, allà on ens hi 
estem estona parlant, abraçant-nos,  
és allà on compartim aquest amor i el 
fem patent. Què faríem sense antesa-
la? 

 
No serem mai el que és per-

fecte, el que esperem o s’espera de 
nosaltres mateixos, però intentarem 
acompanyar, consolar, alegrar, animar 
autènticament allà on siguem.  

 
 A la tassa tan sols hi queda un 

cul de cafè fred, al plat unes engrunes 
de pa torrat. No sé si aquest nou dia 
se’m presenta farcit de disgustos o de 
satisfaccions. Sigui el que sigui, faré el 
que millor sàpiga fer. 

 
I al vespre, quan torni a casa, 

aniré a Déu per demanar-li consol i 
ajut, però per damunt de tot, tant si 
ha anat bé com malament, li donaré 
gràcies pel dia que m’ha donat.  

 
 

Alícia Pallàs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey, Piano 

Laia Berlanga, Guitarra 
Oriol Berlanga, Flauta travessera 
Elies Cortès, Flauta de bec alt, 
baix, piano 
David Melenchón, Violí 

 Judit Pallàs, Flauta de bec alt 
Jordi Pérez, Viola 

Lectures: Enoc Navarro 
Diaca: Abel García 
Ajudant de diaca: Joan Salvador 
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. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Em diu el Wolfgang que l’església de Tallers s'ha convertit en el 
seu"Banc d'Aliments"i sempre em demana que transmeti a tota la 
comunitat el seu agraïment......com sempre li demano quines urgèn-
cies tenen i m'ha dit: bosses d'escombreries grans,llet,llaunes de tonyi-
na i/o sardines,grans i petites i amb certa pressa necessiten "mata 
escarabats" (aquestes caixetes que s'amaguen pels racons,marca 
Cucal o semblant)....es una plaga a combatre amb contundència. 
Moltes gràcies per omplir sense parar el nostre petit magatzem i grà-
cies per pensar i pregar per ells..... 

AGENDA 

• 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 San-
ta 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 ne-
cessiteu informació podeu contactar amb la Lídia Castell o 
l’Anna Guinot), i del 14 al 18 de juliol celebrarem el campament 
per adolescents a Màlaga, al centre ecumènic Los Rubios. Pre-
guem perquè els nostres infants i joves puguin gaudir d’aquests 
dies en totes les seves vessants, amb diversió 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 inter-
nacional organitzada per PCUSA (l’església Presbiteriana dels Es-
tats Units) a Puerto Rico. 


