Ordre de Culte
3-11-2019
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne 3 CG Glòria a Vós, Déu i Senyor
Lloança: Salm 119,137-144
Himne 21 CG Que n’és de gloriós el vostre nom...
Lectures bíbliques:
Habacuc 1, 1-4; 2, 1-4
2 Timoteu 1, 1-14.11-12
Himne 373 HC Señor, heme en tus manos...
Proclamació de la Paraula: Lluc 19, 1-10
Interludi musical
Sant Sopar
Himne 248 CG Roman amb mi...
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Doxologia 60 CG
Benedicció
Postludi
Predicació: Samuel Fabra
Música: Esther Raduà
Lectures: Esther Rión
Escola Dominical: Anna Guinot
Diaca: Lídia Guinot | Elisabet Cortès
Sant Sopar: Lídia Guinot | Prep. Sant Sopar: Marta Freixes
Butlletí Caroli Capó
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ELS NOSTRES MORTS
Quan el dia comença a escurçar-se, quan la nit entra a casa
més aviat, les fulles del arbres cauen i tota la natura entra en una
letargia, es recorda els morts. Per Tots Sants les famílies van al
cementiri a visitar els seus morts. Arrangen les flors, treuen la pols del
nínxol, potser parlen d’aquella persona estimada que els ha deixat i
fins l’any que ve, quan el dia torni a escurçar-se...
És un costum que ve de lluny, de molt lluny. Ha passat el
temps de la collita i la verema ha arribat a la seva fi, la terra entra en
època de sembra i reposa fins la primavera següent. Ha arribat el
temps de la obscuritat. Ha arribat el temps de parlar amb els morts.
No he anat mai a visitar la tomba de cap familiar. De fet, no sé
ben bé en quin nínxol es troben. Només sé el seu cementiri. Imagino
que no necessito anar-los a veure perquè sento dins meu la seva
absència i la seva presència al mateix temps.
Trobo que recordar els que ens han precedit no és un mal
costum. Normalitzar sense banalitzar la mort com part de la vida és
quelcom que ens ajuda a comprendre el nostre camí, el camí que Déu

ens ha reservat, el camí que Jesús va seguir. I tenir fe en la vida futura
després de la mort és una finestra oberta d’aire fresc i de claror.
Sense aquesta finestra res no tindria sentit.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per ells.

El plor desesperat de Maria Magdalena davant del sepulcre
buit sense cap mort a qui posar olis aromàtics, aquell plor que
reclamava a l’hortalà el seu cos per endur-se’l. Tant ella com tots els
altres deixebles es van quedar sense un lloc on anar a visitar el seu
mort més estimat. Aviat ho van comprendre. Ja no tenia sentit: havia
triomfat a la mort.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Fa uns dies, en canvi, es va decidir traslladar unes despulles
d’un dictador assassí del Valle de los Caídos por Dios y por España a
un altre panteó d’un altre cementiri. Després del rebombori
vergonyós creat, potser s’acabaran els homenatges retuts a la glòria
que, segons alguns, aquest senyor havia obtingut i merescut,
reposant damunt les seves víctimes, unes víctimes que mai no han
estat trobades ni dotades de la dignitat que tota persona creada per
Déu mereix.

A qui diumenge passat vaig dir que aconseguiria mes caixes per avui, ho sento
molt però S’HAN EXHAURIT, però no per això podem deixar-les de fer, les podeu
fer com abans folrades amb paper de regal, amb la tapa oberta, no embolicada
tota la caixa. Mida de la caixa de sabates del nº 39-40. Les podeu portar plenes el
diumenge 10, 17 i 24. GRÀCIES A TOTS

Mai arribarà la pau en un país que mai ha volgut reconèixer els
seus errors ni ha volgut demanar perdó pels crims comesos. I és des
d’una catarsi, una humilitat i una reflexió vertadera que s’aconsegueix
alliberar el dolor causat i el dolor rebut per transformar-lo en perdó.
Mentrestant, recordarem el nostre Rescussitat, aquell Pare
que ens va estimar tant que va donar la vida del seu Fill per nosaltres.
I recordant això, tindrem en el nostre cor l’amor necessari per omplir
el nostre món amb l’ajut de Déu.
Alícia Pallàs

Sense oblidar la urgència de flassades, sacs de dormir, mantes i nòrdics. Els
solidaris voluntaris del "Chiringuito" ens passen les urgències de la
setmana....cafè, té, sucre, culleretes de plàstic i llet....això es nomes per donar
idees, perquè ja sabeu que tot ho comparteixen i ho reparteixen....moltes gràcies
a totes i a tots....

EL NEN DE NADAL

TROBADA D’”ESFORÇADORS”
El dia 16 de novembre celebrarem a la nostra església una trobada de membres
de diferents comunitats però amb un punt comú, eren joves del grup d’Esforç
Cristià.
Molts potser ja no recordareu el grup de joves que se’n denominava i que va ser
un revulsiu per la joventut de les esglésies com moviment cristià internacional i
interdenominacional.
Hem volgut rememorar aquell temps i això ens porta, després de molts anys,
records bons però també fa evident el temps passat i els canvis que s’han
produït.
Us esperem a tots els que heu sigut “esforçadors” per passar una bona estona,
recordar-ho, per poder conversar amb aquests amics i germans que potser feia
temps que no veiem. Però no n’hi ha prou si només ens trobem els joves d’abans,
perquè també necessitem la vostra companyia, la companyia dels membres de
cada diumenge. A tots us esperem el dia 16 de novembre.

