Ordre del culte
8/09/2019
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne CG 5 “Cantem un càntic ple d’amor”
Crida a la lloança:
Salm 139: 1-6, 13-18
Himne CG 36 “El Senyor és el meu pastor”
Lectures bíbliques:
Jeremies 18: 1-11
Filemó 1:1-21
Himne CG 252 “Obre els meus ulls, Senyor”
Proclamació de la Paraula:
Lluc 14: 25-33
Interludi musical
Himne HC 166 “Cantad alegres al Senyor”
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Himne CG 67 “Jo crec en Vós”
Benedicció
Postludi

Presidència: Anna Guinot
Escola Dominical: Judit Pallàs
Lectures: Sergi Diaz
Ajudant de diaca: Anna Plantada

Predicació: Marta López
Música: Esther Raduà
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Butlletí: Daniel Paül
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LA PICA ABANDONADA
Potser més d'un, en aquest setembre ple d'enyorances postvacacionals,
podria pensar que la pica abandonada que encapçala aquest escrit
al·ludeix a algun record bucòlic de caminades pirinenques en temps
d'estiu. No és pas el cas. Tampoc no té res a veure amb el famós poema
maragallià “la vaca cega” on la pobra bèstia “topava de morro en
l'esmolada pica i reculava afrontada”. No. La pica abandonada a la qual
fa referència el títol, la tenim a la vora, a tocar: La tenim, abandonada, al
costat de la taula de comunió on la podem contemplar, amb tristesa, cada
cop que entrem al temple.
M'estimo el nostre temple. No és pas que sigui ni sumptuós ni majestuós
però és prou digne i, per als qui el freqüentem, se'ns presenta ple de
records i de vivències : vivències que poden ser alegres o, potser, tristes,
però, tots, al llarg de la nostra vida, hi passem prou de temps com per a
considerar-lo una mica casa nostra.
I, tanmateix, cada cop que hi entro, potser per motivacions personals, no
puc evitar de rememorar amb nostàlgia, una època, no pas tan allunyada
en el temps, on els bancs no eren pas, ni de bon tros, tan buits, on els
joves parlaven tot fent rotllana a la sortida del culte i on els nens de
l'Escola Dominical, entre ells els meus, posaven, amb el seu brogit, un toc
d'alegria trescant per les dependències de l'església.
Em pregunto sovint què ens està passant. La nostra pica baptismal no és
pas, ni de molt, l'única que es troba abandonada. N'hi ha tantes i tantes
que pateixen la mateixa sort en tants llocs de culte cristià... Què comporta
o què representa aquest abandonament?
El sagrament del baptisme es troba lligat a l'entrada del batejat a la
comunitat cristiana i, cal afegir tot seguit, que el gest del baptisme ens
anuncia que és per gràcia que som fills de Déu però que un dia el batejat

haurà de respondre a aquesta gràcia per la fe.
Una vegada vaig llegir, ara no recordo on, que l'aigua que es vessa en el
bateig és com la pluja beneficiosa que fa germinar la vida...
La pica abandonada, les moltes piques abandonades, tenen un precedent en
els bancs buits dels nostres temples i esglésies. Primer deixem d'escoltar la
Paraula de Déu, desertem, abandonem un nostre “deure” com a cristians;
després la transmissió de la fe desapareix- sovint- per causes diverses, però
el més greu i el més trist de tot plegat és el refús que això suposa a l'amor
de Déu que ens és ofert en el baptisme: el més penós és el fet de girar
l'esquena a ser considerats fills de Déu.
M'entristeix i em dol de contemplar el decandiment de la meva comunitat- i
de l'Església en general- però encara m'entristeix més de veure la
indiferència generalitzada de la societat envers l'oferiment de la gràcia de
Déu.
Quantes vegades hem cantat, darrerament, aquell himne que diu: “Un nou
infant que ens arriba,/ Déu sia per ell lloat /Ell és qui dóna la vida, / Ell és
qui ens l'ha confiat”?
Tinguem presents sempre les paraules de Jesús: “Aneu per tot el món i
anuncieu la bona nova de l'Evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i
seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran” (Mc.
16, 15-16).
Des de la fe i... des de l'esperança, en un racó del nostre temple, la pica
abandonada ens interpel·la.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Cistella solidària
Avui venen a buidar una altra vegada el magatzem. Estan contents
perquè recollim sabates!!!!... i evidentment tot lo altre que troben i
que també és molt important per a ells: llet sencera, productes de
neteja, cafè, te... el formatge i la margarina que no fallen. Ja sabeu
que tot és ben rebut. Hem pogut ajudar comprant culleretes de cafè
amb llet i ganivets per margarina. Donem gràcies a Déu per la feina
que fan aquí al barri i perquè podem ajudar.
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.
EEC
El proper 14 de setembre, a les 10h, tindrem la Mesa de la EEC
Nit de les religions
El 14 de setembre, a les 19h, obrirem les portes de la nostra església
per unir-nos a la Nit de les Religions, ho farem amb un concert de
música protestant.
Consell
El diumenge 15 de setembre, a les 8:30h tindrem el primer consell
del curs.
Presentació de llibres
El dijous 19 de setembre es farà l’última presentació del llibre de
l’Andreu Rodríguez, La memòria robada, serà al Memorial
democràtic de la Generalitat de Catalunya (Carrer Peu de la Creu 4,
Barcelona) a les 19h. Estem totes i tots convidats per gaudir
d’aquesta excel·lent presentació!

