
 

 

Diumenge 18-08-2019  

 

Preludi 

Benvinguda 

Pregària 

Himne 1 CG “Canta al Senyor Rei de Glòria” 

Lloança Salm 82 

Himne 5 CG “Cantem un càntic ple d’amor” 

Lectures:  Isaïes 5,1-7 i Hebreus 11,29-12,2 

Himne 67 CG “Jo crec en vós, bon Déu” 

 

Proclamació de la Paraula de Déu (Lluc 12, 49-56) 

 

Interludi 

Himne 349 HC 

Vida comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

Comunicacions 

Himne 52 HC “Senyor, sota la guia de l’Esperit” 

Benedicció 

Postludi 
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Predicació: Narcís de Batlle 

Música: Narcís de Batlle 

Lectures: Anna Plantada 

Diaca: Lídia Guinot 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

LES PREGUNTES DELS NETS 

 

¿Avi, però, això tu ho creus? 

Els meus nets en anar a dormir em demanen que els 
hi expliqui contes, anècdotes familiars o relats inventats 
“d’aventures”. 

Com que els avis ens acostumem a repetir, aquest 
estiu em van demanar que fossin “nous”. I, se’m va 
ocórrer  explicar-los la “Multiplicació dels pans i dels 
peixos”. I, com si fos un mestre d’Escola Dominical, 
adaptant el llenguatge al seus nivell, ho vaig fer. La 
pregunta era òbvia: ¿I això, Jesús com ho va fer?  

Explicar un “miracle” als nens em semblava fàcil ja 
que estan acostumats a relats que veuen a la televisió 
amb situacions i “poders” fora del normal. Però, allò 
que els explicava, per ells era d’una altra “categoria”. 
Intuïen que es tractava d’una realitat diferent. No era 
com les pel·lícules de la tele que tenen poc a veure 
amb la realitat. Aquell relat tenia una altra dimensió. 

Vaig intentar respondre a la seva pregunta però al 
final de l’explicació va venir “la pregunta”: I això, avi, tu 
ho creus? 

Aquesta pregunta sobre la meva credulitat ja me l’ha-
vien fet fa molts anys. Aquella vegada per part del meu 
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avi matern. Vet aquí que dues generacions abans de la 
meva i dues després em feien la mateixa pregunta. 

Aleshores vaig recordar la mateixa pregunta feta per 
Jesús a Marta de Betània quan la mort del seu germà: 
¿Ho creus, això?»  
 

Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà.»  Mar-
ta li respon: «Ja sé que ressuscitarà en el mo-
ment de la resurrecció, el darrer dia.» Li diu 
Jesús: «Jo soc la resurrecció i la vida. Qui 
creu en mi, encara que mori, viurà; i tot aquell 
qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho 
creus, això?»  

Jn 11,23-26 

La pregunta de la meva neta posava en qüestió la 
meva fe. Immediatament em va venir a la memòria una 
altra afirmació de Jesús: Us ho asseguro: qui no aculli el 
Regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas 
(Mc 10,15). Però, és que la pregunta em venia d’un in-
fant! 

En el relat de la resurrecció de Llàtzer, Marta havia 
afirmat que creia que Jesús era el Messies, el Fill de 
Déu, el qui havia de venir al món. I malgrat aquesta afir-
mació no acaba d’entendre què volia fer Jesús amb el 
seu germà difunt. Aleshores: Li respon Jesús: «¿No t'he 
dit que, si creus, veuràs la glòria de Déu?» (Jn 11,40)  

Hi ha tantes coses que no acabo d’entendre, tinc tants 
dubtes... Però, crec que soc creient en Jesús. I només 
puc dir el mateix que el pare d’aquell noi malalt:  

«Crec, però ajuda'm a tenir més fe.» (Mc 9,24b) 

 

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 comuni-
tat. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
El responsable del "Chiginguito",el Wolfgang, ha pogut marxar 
uns dies a una masia un pel “destartalada” però molt tran-
quil·la, que li han deixat uns amics. Ha pogut descansar i des-
connectar una mica de tot l'estrès de tot l'any en aquesta feina 
tan dura al Raval. Nosaltres seguim recollint per ells de tot... 
Productes de neteja, cafè, te verd, sucre, melmelades, llet 
(super-important), productes d'higiene personal, maquinetes 
d'afaitar. I tot el que hi vulgueu afegir!!!  
Moltes gràcies per no deixar de pensar en ells, i donem gràcies 
a Déu per poder compar<r allò que tenim. Ah!!! ja sabeu que 
ells ens agraeixen molt tot el que aconseguim per ells. I el 2 de 
setembre tornen a obrir les portes a tothom!!! 
 
AGENDA 
• Estem organitzant un grup de persones voluntàries per realit-

zar les fotocopies del butlle@ que entreguem cada diumenge, 
hem de descarregar a la nova secretaria del consell! Si vols 
apuntar-te parla amb l’Anna o l’Alícia, quants més siguem 
menys vegades ens tocarà fer-ho. 

 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


