
 

 

Ordre de Culte 

28-07-2019 

Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 

Himne 48 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 85 

Himne 7 CG 

Lectures bíbliques: 

Osees 1, 1-9 

Colossencs 2, 6-15 

Himne 203 HC 

Lectura de l’evangeli: Lluc 11, 1-13 

Interludi musical 

Himne 63 CG 

Vida Comunitària: 

Presentació de les Ofrenes 

Anuncis 

Himne 229 CG 

Benedicció 

Postludi 

Litúrgia i predicació: Marta López Ballalta 

Música: David Melenchón 

Lectures: Elisabet Cortès 

Diaca: Pepita Sánchez 

Ajudant de diaca: Anna Plantada 

Butlletí: Alícia Pallàs 
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Correu: elbutlletitallers@gmail.com | Web: www.esglesiatallers.org 
 

                                                

 

 

 

 

MOTS QUE NO SURTEN QUAN CAL 

 

L’altre dia estava inspeccionant el meu correu electrònic. A la bústia 

em diu que tinc 514 correus per llegir. Qualsevol pensaria que mai 

consulto els missatges que rebo. Molts són notificacions, d’altres 

promocions, però molts d’ells són missatges que fa temps vaig decidir de 

classificar en carpetes. Sobretot aquells del Facebook. Els vaig filtrar de 

manera que automàticament es guardessin en una carpeta amb aquest 

nom. Això fa que mai l’obri expressament per veure què hi ha de nou. 

Deixo que aquest tipus de correus s’amuntegui i em perdo qui ha posat 

una etiqueta a una foto meva, qui vol ser amic meu, quins amics han 

comentat alguna cosa a un altre... 

El correu brossa ni me’l miro perquè sé que no val la pena. Són 

missatges enviats de manera automàtica, indiscriminada i massiva. No 

estan redactats pensant en mi en concret. De fet, ni em coneixen. Alguna 

màquina, amb el seu propi criteri, ja ha decidit per mi que no 

m’interessarà, i que potser em faran mal. 
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EL BUTLLETÍ   



Hi ha una carpeta que cada vegada es va fent més gran. És la dels 

esborranys. Correus que he començat a escriure i que mai he acabat. Han 

quedat allà, oblidats, sense destinatari.  

Són les paraules que sovint m’hauria haver agradat dir i que la 

prudència, la timidesa, la poca ocurrència del moment no m’ho han 

permès. Però han quedat en el meu cor i tot d’una s’han transformat en 

missatges dirigits a ningú i a tothom alhora. Un dia cadascun d’ells veurà el 

moment oportú de veure la llum i serà utilitzat per omplir un espai en 

blanc, buit de paraules. Ompliran el buit que un dia vaig deixar quan no 

vaig saber respondre al que se’m demanava, o el buit quan no vaig saber 

consolar, quan no vaig saber compartir. 

Però els mots més importants són aquells pronunciats de tu a tu 

amb cadascun dels gestos i expressions que ens caracteritzen i amb l’amor 

que ens omple com a germans. Mots que se senten alt i fort i mots 

inaudibles però que endevines. Aquells que Déu diu per nosaltres en el 

precís moment i en el lloc adient. Quan el silenci de Déu ens sembla 

insuportable sempre hi ha una veu que ens parla per Ell a través de la 

persona menys pensada, d’un infant, d’una àvia, de la creació en ella 

mateixa, trencant el buit i omplint-lo d’esperança. 

Que cada un de nosaltres a la nostra manera ens sapiguem posar a 

les mans de Déu per poder ser l’instrument adequat i senzill sent de 

benedicció pels nostres germans propers i llunyans. 

 

Alícia Pallàs 

 

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Recordem els nostres germans que no poden ser amb nosaltres. Preguem 

per ells a fi que Déu els doni la força de viure la seva fe allà on són, malgrat 

les malalties i el dolor, malgrat la soledat. 

Tinguem també presents a tots aquells que han començat les vacances. 

Que trobin un bon repòs allà on siguin. 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana els nostres amics del "Chiringuito" ens demanen si 

podem ajudar amb productes de neteja de tota mena.....fregalls,baietes, 

pato wc, neteja vidres, anti-greixos, neteja terres, lleixiu...en fi tot producte 

que us passi pel cap per deixar-ho tot impecable....durant el mes d'agost el 

menjador estarà tancat com cada any per neteja a fons i descans del 

personal. La botigueta seguirà oberta i evidentment es seguirà repartint 

menjar i coses de primera necessitat a qui truqui a la seva porta. Ells 

sempre estan disposats a ajudar.... Nosaltres seguirem omplint la nostra 

“cistella” perquè no faltin productes per compartir.... Gràcies a tots/es!!!!! 

Ah!!!! Amb la carn picada van fer uns bons macarrons i es van llepar els 

dits!!!!! 

 

 


