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6-10-2019
Preludi musical
The Cor: El regne de Déu
Benvinguda i Pregària
Himne 7 CG
Crida a la lloança:
Lamentacions 3, 19-26
Himne 9 CG
Lectures bíbliques:
Habacuc 1, 1-4; 2, 1-4
2 Timoteu 1, 1-14
Himne 264 HC
Proclamació de la Paraula: Lluc 17, 5-10
Interludi musical
Sant Sopar
Himne 46 CG
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Himne 48 CG
Benedicció
Postludi
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Música: Esther Raduà
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Diaca: Esther Rión
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LLIBRES QUE PARLEN
El prestatge superior d'una ampla i vella prestatgeria
plena de llibres va cedir al pes que feia temps que patia
silenciosament. Va caure damunt del prestatge de sota, i així
tots cinc, fins arribar al de terra.
Els llibres es van escampar tots en un terrabastall
escandalós. L’espectacle era desolador; hi havia uns tres-cents
o quatre-cents llibres, alguns inclinats damunt del seu
prestatge repenjat al seu torn sobre l’inferior.
Vaig inspeccionar què havia passat: la fusta ja no
encaixava en els cargols dels muntants laterals, de manera que
era inútil i un perill tornar-los a muntar. Vaig treure tots els
llibres sense gairebé saber on posar-los. Fins ara cadascun
d’ells havia tingut el seu lloc a casa sense molestar. Ara tots
feien nosa, fins i tot els feixucs prestatges.
Se’m presentava una qüestió al davant. O bé comprava
una altra prestatgeria que encaixés justament en aquell precís
espai de la paret, o feia net (això volia dir buscar un lloc on els
volguessin) i seleccionava els que m’interessaven (buscar un
lloc per casa on posar-los).

Vaig començar a fer piles de llibres classificant-los. La
majoria eren narrativa juvenil, contes, idiomes, col·leccions de
biblioteques bàsiques. Com que no tots eren meus vaig preguntar
què en feia. La resposta va ser: “Llença’ls, dóna’ls, ja els hem llegit.”
Quina llàstima!
D’altra banda, la veritat és que costa que acceptin llibres en
llibreries de segona mà o en organitzacions solidàries sobretot si
són de literatura juvenil, col·leccions o enciclopèdies.
Enciclopèdies? Què és això? I el contenidor blau em disgusta per
molt temptador que es presenti.
Sóc conscient que dins casa tinc llibres que he anat
acumulant i que d’altres podrien aprofitar i gaudir com a casa els
hem gaudit. El lloc físic que ocupen s’ha transformat en un lloc en
la memòria de cada lector, ja han donat el que havien de donar.
Ara els toca ocupar una altra prestatgeria, però em neguiteja que
ocupin finalment una prestatgeria d’una papereria transformats en
un paquet de paper DIN A4 reciclat, justament perquè els
considero més que això.
Em fa l’efecte que cadascun de nosaltres som un llibre
inspirat en el gran llibre. Així com va sorgir la idea del
BookCrossing, que consisteix en compartir llibres deixant-los en un
banc d’un parc, en una andana del metro, en una cafeteria, aquí i
allà amb un post-it que diu “Em pots llegir, no estic perdut”,
nosaltres també ho som. No ens quedarem quiets, l’Esperit bufarà i
obrirà les nostres pàgines aquí i allà i sabrem donar la resposta en
el moment i el lloc adient.
Que Déu sàpiga donar-nos la saviesa per explicar la glòria,
l’esperança, la llibertat i l’amor que Déu ofereix a tot aquell que
cerca.
Alícia Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
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 cap a una presta recuperació amb l’escalf de la
comunitat.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
SOS,SOS,SOS......Des de “El Chiringuito" ens fan una petició especialment
urgent.....teniu flassades, mantes, sacs de dormir, edredons......i no els feu
servir o estan vellets?? Comença a fer fred a les nits i això, segur, anirà a
més!!!!!! Els sense sostre demanen constantment si en tenen......ja sabeu,
els podeu portar aquí i se’ls enduran encantats!!!!!.....A més a més ja
sabeu de les necessitats de sempre, portem el que portem o ho
comparteixen o ho aprofiten....gràcies per tot a totes i a tots!!!!!!
AGENDA
Aneu apuntat la data del 19 d’octubre, aquest dissabte, a les 19h,
celebrarem a la nostra comunitat un culte d’acció de gràcies per
l’obra de Betsan, que aquest any compleix 50 anys.
• El 26/10 celebrarem el culte de la Reforma a l’església de Sta Coloma.
• Els propers 31 d’octubre fins el 3 de novembre es celebrarà el 78
Sínode de la IEE, aquest any l’organització està a càrrec del presbiteri
de Llevant, i tindrem les sessions a Alacant.
DEPARTAMENT DE LLIBRERIA
•

Recordem les novetats que tenim disponibles:
• Els Salms
• Els Quatre Evangelis
• Evangelio según San Mateo Vol II
• El Evangelio según San Lucas Vol II
• Conversaciones con Dios – Vols II i III
• Bíblia Catalana
• S.O.S. Cristianos
• El camino del éxito
• Diccionario de Teólogos/as Contemporáneos
• Conversaciones con Dios I
• Las diversas iglesias y comunidades cristianas

