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Lloança Salm 25,1-10 
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Lectures:  Deuteronomi 30, 9-14 i Colossencs 1, 1-14 

Himne Podem ajudar 

 

Proclamació de la Paraula de Déu (Lluc 10, 25-37) 
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L’ESTIU 

L’estiu és una estació meteorològica que suposa 
canvis importants en el dia a dia de les persones. Nor-
malment fa molta calor encara que sovintegen les tem-
pestes amb gran repercussió de llamps, trons i grans 
aiguats que no acaben de refrescar l’ambient. Grans 
ventades influeixen en el confort, des dels vents xafo-
gosos als vents forts com la tramuntana que influeixen 
en el caràcter de les persones.  

La calor repercuteix en l’estat general i busquem tro-
bar espais menys calorosos i menys humits que ajudin 
a conciliar el son més confortablement. El sol es fa molt 
molest i sembla que estiguem més aixafats que normal-
ment.  

Per aquest motiu l’estiu és la temporada escollida 
per fer vacances i durant uns dies deixar les tasques 
laborals i poder reposar. També és l’època dels insec-
tes. Les mosques i els mosquits son molt molestos per 
no parlar dels tàvecs, de la “mosca negra”, de les ves-
pes i dels borinots.  

Vivaldi en les seves “Quatre Estacions” explica l’estiu 
d’aquesta manera en el sonet que va composar per ex-
plicar l’estació de l’estiu: 

  
Sotto dura Staggion dal Sole accesa 

Langue l'huom, langue'l gregge, ed arde il Pino; 
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa 
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Canta la Tortorella e 'l Gardelino. 
 

Zeffiro dolce Spira, mà contesa 

Muove Borea improviso al Suo vicino; 
E piange il Pastorel, perche sospesa 

Teme fiera borasca, e 'l suo destino; 
 

Toglie alle membra lasse il Suo riposo 

Il timore de' Lampi, e tuoni fieri 
E de mosche, e mossoni il Stuol furioso! 

 

Ah che pur troppo i Suo timor Son veri 
Tuona e fulmina il Ciel e grandioso 

Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri. 

 

L’estiu també ens afecta com a comunitat. Molts dels 
nostres membres fan vacances i durant aquest temps la 
seva assistència als cultes és menys regular. Som 
menys assistents els diumenges d’estiu. 

Tot això m’ha fet reflexionar sobre el nostre estat d’à-
nim i les conseqüències de veure l’església més buida. 

Beneït l'home que es refia del Senyor, 
que posa en el Senyor la confiança! Serà 
com un arbre que arrela vora l'aigua, que 
enfonsa les arrels ran del torrent; no té por 
quan ve l'estiu, el seu fullatge es manté 
verd; no es neguiteja en anys de secada, no 
deixa de donar fruit. Jeremies 17,7-8    

 

Com bé diu el profeta, només ens podem refiar del 
Senyor. No ens hem de neguitejar per l’estiu. Aquest 
temps de secada no ens ha de fer por perquè les arrels 
estan vora l’aigua i això fa que, malgrat la impressió que 
puguem tenir, el Senyor fa que el fullatge es mantingui 
verd com sempre. 

  

SFM 

 

 

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 
amb l’escalf de la comunitat. 
 
LA MONEDA MÉS PETITA 
Gràcies, gràcies i gràcies !!! 
Per moltes monedes pe-tes que ens doneu cada diumenge de 1, 2, 5, 10 o 50 
cèn-ms. Són aquelles monedes que fan que pesi molt el moneder i a la llarga 
podem tenir mal d’esquena, ei,  i això no ho volem !!!  Per tant tenim l’oportuni-
tat de buidar cada diumenge el moneder o quan vulguem.  Sempre serà benvin-
gut !!! 
Ja sabeu que les recollim per enviar-les a final d’any al Consell Mundial d’Esglési-
es amb seu a Ginebra pels projectes arreu del món de jus<cia de gènere, alfabe-
-tzació i educació, salut: VIH/SIDA,  superar la violència contra les dones i nens i 
reduir la pobresa.   
És molt el que hi ha per fer però podem posar el nostre gra de sorra.  Fem-ho!! 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquesta setmana hem fet una crida urgent per recollir llet pel "Chiringuito", en 
van molt curts !!! També necessiten productes de neteja en general i llaunes de 
tonyina i/o sardines. També ajudarem quan ho necessi-n a fer un plat cuinat de 
tant en tant, els hi proporcionarem (a través de la bo-ga "Guinot de tota confian-
ça") carn picada de vedella perquè així puguin fer macarrons, mandonguilles o 
algun altre plat que se'ls hi acudeixi. Una altra manera d'ajudar i compar-r. Gràci-
es a tots/es per la vostra generositat. 
  
AGENDA 

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

• L’úl-m consell del curs serà el proper divendres 26 de juliol, a les 19h. Com ca-
da any celebrarem després una barbacoa, si us voleu apuntar parleu amb l’Alí-
cia Pallàs. 

• Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realitzar les fotocopies 
del butlle< que entreguem cada diumenge, hem de descarregar a la nova secre-
taria del consell! Si vols apuntar-te parlar amb l’Anna o l’Alícia, quants més si-
guem menys vegades ens tocarà fer-ho. 

 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


