Ordre del Culte
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne 48 CG
Crida a la lloança:
Salm 16
Himne 9 CG
Lectures bíbliques:
1 Reis 19, 15-16.19-21
Gàlates 5, 1.16-25
Himne 140 HC
Lectura de l’evangeli: Lluc 9, 51-62
Interludi musical
Himne 134 CG
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Himne 65 CG
Benedicció
Postludi
Presidència: Francesc Melenchón
Predicació : Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Elisabeth Cortés
Diaca: Lídia Guinot
Ajudant de diaca: Elisabeth Cortés
Butlletí: Daniel Paül

El butlletí
Estem organitzant un grup
de persones voluntàries per
realitzar les fotocòpies del
butlletí que entreguem cada
diumenge,
hem
de
descarregar a la nova
secretària del consell! Si
vols apuntar-te parla amb
l’Anna o l’Alícia, quants
més siguem menys vegades
ens tocarà fer-ho.
Campaments d’estiu
Ja està tot a punt pels
campaments
de
joves
d’aquest estiu; del 30 de
juny al 6 de juliol seran els
campaments d’Aiguaviva
(si voleu 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. Preguem perquè els
nostres infants i joves
puguin gaudir d’aquestes
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.
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ZWINGLI, L'ALTRE GRAN REFORMADOR
Darrerament el Protestantisme està de commemoracions. Tot just acabades
les celebracions dels 500 anys de la Reforma luterana, Suïssa inicia els actes
en memòria de la Reforma zwingliana.
El passat dia 12 de maig, amb un solemne culte internacional, s'iniciaren a la
Grossmünster de Zuric, els actes que rememoren -especialment a Suïssa i a
Alemanya- la figura del gran reformador Huldrych Zwingli.
Zwingli, malgrat la seva importància històrica i religiosa, és el més
desconegut dels grans reformadors tot i que, segons el Dr. Manuel Gutiérrez
Marín, teòleg i pastor de la I.E.E., “Zwingli tot i ser menys impetuós que el
lleó de Wittenberg i menys sistemàtic que Calví, supera, no obstant, ambdós
reformadors en intel·ligència natural i els iguala en capacitat de treball”.
Però, qui era Huldrych Zwingli? Nascut -pocs mesos després de Luter- a
Wildhaus (Suïssa) el 1484 en el si d'una família acomodada, realitzarà els
seus estudis a Berna, Viena i Basilea on tindrà com a mestres famosos
humanistes. El 1506 serà ordenat sacerdot i nomenat rector de Glarus i
després d'exercir uns anys de rector d'aquesta parròquia i d'ostentar d'altres
càrrecs, Zwingli serà nomenat consiliari militar.
Tot fa pensar que un cop recuperat de la pesta, que l'havia afectat greument,
Zwingli començarà a dur a la pràctica, cap al 1519, les seves idees sobre la
reforma de l'església.
Aviat serà convocat pel Capítol de Zuric per tal d'obligar-lo a moderar els
seus sermons i poc després serà la Dieta de Lucerna qui instarà les autoritats
de Zuric a prohibir les seves prèdiques. Autor de diversos i importants
escrits, l'aparició, el 1525, del “Comentari sobre la veritable i la falsa religió”
representarà la culminació de la Reforma a la ciutat de Zuric.
Aviat les controvèrsies doctrinals donaren lloc a les confrontacions
bèl·liques. Zwingli volgué estendre la Reforma a tot el país i en els
enfrontaments entre els cantons catòlics i els protestants Zwingli, que hi
assistia com a capellà a la batalla de les tropes evangèliques, trobà la mort a

Kappel l'octubre del 1531.
Poc després d'aquesta contesa seria signada la pau que reconeixeria el dret de
cada cantó a exercir la seva religió. Bulliger -successor de Zwingliaconseguiria d'estendre la Reforma per tot el país i amb el Consensus
Tigurinus, signat amb Calví, el reformador de Ginebra absorbiria i completaria
l'obra iniciada per Zwingli.
Tot i que Zwingli no és pas un escriptor prolífic és l'autor d'importants obres
entre les que destaquen la “Breu instrucció cristiana”, “Sobre la claredat i la
certesa o veracitat de la Paraula de Déu”, la “Fides Ratio” o les seves “67
tesis” menys conegudes, però, que les famoses 95 tesis luteranes.
Tant de paraula com per escrit Zwingli -com la resta dels reformadors- defensà
sempre la fidelitat als ensenyaments bíblics i criticà obertament l'església de
Roma a qui acusava d'ensenyar preceptes purament humans i d'apartar-se de la
Paraula de Déu.
En els seus escrits el reformador de Zuric, a diferència de Luter, serà sempre
sistemàtic i plenament humanista i malgrat les sonades desavinences amb el
reformador alemany a propòsit de la Santa Cena -on Luter defensava la
consubstanciació, Zwingli opinava, amb la mateixa vehemència, que «el Crist
era present en els cors que el rebien pel seu Esperit i no pas per les espècies»,
les doctrines luterana i zwingliana són, com no podia pas ser altrament,
pràcticament les mateixes.
A l'igual que Luter, Zwingli reformarà profundament la vida religiosa del seu
temps, abolirà la missa -en això va ser més radical que el reformador alemanypotenciarà la predicació de la Paraula, traduirà la Bíblia a la llengua vulgar i en
les seves 67 tesis quedarà palesa, a l'igual que en tota la seva obra, la seva
preocupació social i ètica.
Zwingli és considerat avui, com passa també amb l'ex monjo agustinià a
Alemanya, un heroi al seu país i això explica, per exemple, que el servei
filatèlic suís -en coedició amb l'alemany- hagi dedicat un segell commemoratiu
al reformador de Zuric on apareix el conegut retrat realitzat per Hans Asper,
amb la llegenda “Per l'amor de Déu, feu alguna cosa valenta!” cita que vol
reflectir el caràcter coratjós del reformador suís.
Ara caldrà esbrinar què en quedarà de tanta celebració de la Reforma, sigui la
luterana o la zwingliana. Hauran servit per a enfortir la fe cristiana en una
Europa cada cop més allunyada dels ideals que defensaven els nostres
reformadors o haurà estat, simplement, un pretext per a unes celebracions de
caire històric amb cert rerefons patriòtic en el millor dels casos?
Aquesta serà la gran qüestió.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Família Cristiana
Tinguem presents tots aquells que pateixen la malaltia, la soledat, la
injustícia, la distància. Que Déu els guardi i ens faci ser font de
pregària per a ells.
Agenda
De l’11 al 15 de juliol la nostra pastora serà en una trobada
internacional organitzada per PCUSA (l’església Presbiteriana
dels Estats Units) a Puerto Rico.
L’últim consell del curs serà el proper divendres 26 de juliol, a
les 19h. Com cada any celebrarem després una barbacoa, si us
voleu apuntar parleu amb l’Alícia Pallàs.
Cistella solidària
Aquesta setmana que encetem, tornaran a venir a la botiga a buscar
formatge i margarina i quan he demanat al Wolfgang sobre les
urgències m'ha remarcat llet, cafè, té, sucre morè... en fi!!! De tot!!!! I
també recordar la urgència de sabates d'home....com sempre, moltes
gracies a tots/es per no oblidar-los.
D’altra banda ens han comunicat que ahir van fer destrosses al
"Chiringuito". Han trencat de tot, han escampat menjar per tot arreu i
s'han endut la guitarra!!!! Ens diuen que el barri està més perillós que
mai. Demanen que preguem per ells.
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