
 

 

Ordre de Culte 

21-07-2019 

Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 

Himne 5 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 15 

Himne 11 CG 

Lectures bíbliques: 

Gènesi 18, 1-10a 

Colossencs 1, 15-28 

Himne 157 HC 

Lectura de l’evangeli: Lluc 10, 38-42 

Interludi musical 

Sant Sopar 

Himne 54 CG 

Vida Comunitària: 

Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 

Himne 230 CG 

Benedicció 

Postludi 

 

Litúrgia i predicació: Marta López Ballalta 

Música: David Melenchón 

Lectures: Joan Turon 

Diaca: Pepita Sánchez 

Ajudant de diaca: Marta Huch 

Prep. Sant Sopar: Mª Teresa Alaman 

Ajudant del Sant Sopar: Abel García 

Butlletí: Caroli Capó 

                                                

 

 

 

 

PARAULES, ABRAÇADES I PETONS 

Heu estat tocat per la gràcia —remarcà encara el vell senyor—; la causa 

d’aquesta gràcia pot ser de dues menes i heu de decidir quina ha de ser: 

l’amor, si creieu en aquest amor, o el mal, si no creieu en aquest amor. L’amor 

és un miracle que sempre és possible; el mal un fet que sempre ha existit. La 

justícia condemna el mal, l’esperança vol corregir-lo i l’amor l’ignora. Només 

l’amor és capaç de rebre la gràcia tal qual. No hi ha res més difícil, ja ho sé. El 

món és horrible i absurd. Només els qui estimen poden conservar l’esperança 

que darrera aquest absurd i aquests horrors hi hagi un sentit. 

Friedrich Dürrenmatt 

Grec busca grega (Edicions 62, 1966) 

Quan era joveneta, inspeccionava tots els llibres que hi havia als prestatges 

de casa. Llibres que mon pare havia comprat, llegit i altre cop desat 

esperant que la pols dolçament s'hi diposités. Creia que llegint aquells 

llibres arribaria a conèixer el pare, aquell desconegut, que sempre parlava 

amb vehemència de temes seriosos amb la gent, tan seriosos que aprofitava 

aquell moment per demanar-li una pesseta per un xiclet.  
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EL BUTLLETÍ   



Sense ni tan sols mirar-me ni deixar de parlar, la mirada fixa en el seu 

interlocutor, enfonsava la mà dreta a la butxaca del seu pantaló traient un 

grapat de monedes. Ni les comptava. Marxava corrents al bar del davant i 

em demanava un caramel d'aquells que xiulaven. Amb aquelles monedes 

m'ho podia permetre.  

Els germans Karamàzov no em van deixar veure mon pare, Archilochos i 

Chloe tampoc. Ni aquell que es negava davant del pope a representar a 

Judes per Setmana Santa. Dins la bellesa de l’illa de Capri a San Michele 

només vaig veure un metge que res tenia a veure amb el pare. En els 

gravats de La Divina Comèdia només hi trobava la por. I Don Avito 

Carrascal, un home obsessionat per crear un fill excepcional dins dels 

paràmetres de la ciència, estava molt lluny de recordar-me’l. Però aquelles 

històries m'agradaven i em connectaven amb ell. Pensar que els seus ulls 

havien recorregut les mateixes ratlles m’emocionava. Tots aquells passatges, 

aquelles frases i situacions m’enriquien i em feien volar la imaginació. 

La Bíblia és el testimoni de l’herència que Déu ens ha deixat. Quan la llegim, 

en algunes parts no hi sabem trobar el nostre Pare, però en d’altres ens el fa 

tan present que ens interpel·la d’una manera tan directa que ens sacseja.  

En els moments difícils, també en moments en els que, sense saber com, tot 

el nostre ésser es transforma i queda tocat en el fons del cor. I és aleshores 

quan fem que el missatge traspuï a través de les nostres vivències, quan el 

compartim amb paraules, amb una abraçada o un petó que tot canvia.  

 

Alícia Pallàs 

 

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Dimarts, 16 de juliol, va morir en Mariano Fuertes, marit de la nostra 

germana Esther Rión, preguem per ella i tota la seva família. 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

En el "Chiringuito" segueixen trobant a faltar molt la guitarra que els hi 

va desaparèixer..........si en teniu alguna que no feu servir, ja sabeu que 

en poden fer un bon us...com urgències ens demanen rotllos de paper 

de cuina o tovallons de paper, llaunes grans de tonyina, te verd, 

productes de neteja i llet...tenim el magatzem buit o sigui que el 

podem tornar a omplir amb tot allò que pensem que li poden donar un 

bon ús....moltes gracies a tots/es per cada cop que pensem en ells!!! 

 

 

CONSELL DE JULIOL 

 
El divendres 26 de juliol a les 19h celebrem el darrer consell d’aquest 

curs. Aquell qui vulgui apuntar-se al sopar ded barbacoa feu-ho saber a 

l’Alícia Pallàs. 

 

CONVIVÈNCIES A MÀLAGA 

 
Ja han tornat els joves del campament de Màlaga a Los Rubios. Estem 

contents que tot hagi anat bé i s’ho hagin passat bé. 


