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Sembradors de joia
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Feliços de vosaltres, que sembrareu arran de l'aigua i deixareu anar
desfermats l'ase i el bou! (Isaïes 32, 20)
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Preludi musical
Benvinguda
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Anuncis
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SOLA AMB DÉU
Ara, embolcallada de soledat, espero, en el silenci, en la penombra,
sempre t’esperaré i, si cal, et cercaré. Et cercaré a les palpentes, Déu meu,
on ets?
Serà que mai coincidim? Que quan estic bé, m’oblido de tu, i quan
les coses van tortes et busco? Que els nostres horaris son incompatibles?
Et necessito al meu costat, no per solucionar els meus neguits, no per
obrir-me un destí planell, això ja no m’importa gaire. Et necessito pels que
estan al meu costat, pels que ni tan sols tenen futur, per les víctimes, pels
botxins. Pels que són saquejats i pels que saquegen. Pels que són violats i
pels violadors. Pels que moren de fam i pels governants corruptes. Pels
tolerants i pels fonamentalistes. Pels pobres i pels poderosos. Pels qui estimen i pels qui odien. Vull saber si estàs amb ells o si tan sols és un consol
que jo m’he format per defugir responsabilitats que m’incomoden. Que en
intuir la seva presència, miro d’oblidar-ho pensant que Déu donarà als seus
jornalers el que es mereixen. I aquí, senyors, jo, en la meva petitesa, no puc
fer-hi res.
Només em queda pregar. Pregar per a què? Ja no hi ha marxa enrere. Tot seguirà com fins ara o pitjor. No espero una bona nova al telenotícies del migdia.
Aquest planeta blau tan meravellós per la seva bellesa vist a milers
de quilòmetres lluny, em mostra, a mida que m’hi apropo, tanta crueltat
com mai s’ha vist. Tanta injustícia, tanta venjança i odi...

Déu me l’ha donat perquè en tingui cura, com un jardiner cuidaria les
seves flors. Sóc jardinera amb poques eines –no tinc segadora, ni rascle per ofegar les males herbes- i les que tinc les infravaloro fins al punt de fer les coses a
la meva manera, tirar pel dret i anar per feina.
Miro el palmell de la meva mà i veig que Déu m’hi ha deixat un grapat
de llavors i la seguretat del meu Pare per demanar-li que m’ajudi a fer-les germinar. Les eines més valuoses. És l’únic que em queda. Res més.
No les llençaré totes a l’aire en un dia d’estiu sec i ventós. Cadascuna
serà dipositada sigil·losament en el seu moment i amb tot l’amor sense esperarne res a canvi. I desitjo durant tota la meva vida no ser conscient ni tan sols que
estic sembrant, sinó que aquell gest sigui tan natural i innat que formi part de la
meva forma de ser. De la nostra forma de ser.
Les llavors no sempre són versets recitats. Ni lliçons apreses de memòria
sense ben bé acabar d’entendre el seu significat. Són formes d’actuar, impulsos
irreflexius fruit de convenciments profunds, actituds compromeses, uns braços
oberts, tot conseqüència de l’amor al proïsme i la fe en Déu.
Això és el que ens ha de moure l’ànima i fer-nos caminar tenint la seguretat que Jesús ens guia.
Alícia Pallàs
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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
Falta poquet per Nadal,i l'equip del "Chiringuito" estarà molt content si recollim com cada
any productes nadalencs...torrons, neules,"polvorons",fruites confitades....en fi,el que penseu que cal en una taula aquestes festes(alcohol,no,gracies)...també farem una compra de
roba interior perquè puguin tenir a les dutxes i necessiten compreses higièniques i productes d'higiene personal tant per homes com per dones, llaunes de tonyina i/o sardines,oli d'oliva i de gira-sol, mantes, sacs de dormir, flassades i rotllos de paper de cuina.
Ens donen les gracies sempre per tot el que anem guardant per ells i nosaltres donem gracies a Déu que posa en el nostre cor ganes d'ajudar i de compartir

AGENDA

• Fem vacances de Nadal dels estudis bíblics, seguirem amb l’Apocalipsi a partir del 9/01
a les 19h.

• El proper dijous 19 de desembre celebrarem el Nadal amb el GIR (El Grup Interreligiós
del Raval), aquest any la celebració serà a la Parròquia del Carme (Carrer del Bisbe Laguarda, 1), llegirem un text i tindrem la participació de tres cors del barri. No us ho perdeu, us hi esperem a totes i tots!
• El consell de Nadal serà aquest any el dissabte 21 /12 a les 19h. Primer realitzarem el
consell i després compartirem un sopar, si us voleu apuntar parleu amb l’Alícia Pallàs.
• El dimecres 25 de desembre tindrem la celebració del culte de Nadal, serà a les 11h.
• COOP-IEE 2019, Cooperem en terra i mar. Aquest any la Cooperació Internacional de la
IEE, que inclou el 0,7% de les ofrenes de totes les esglésies i la ofrena de Nadal, estarà
destinada a dos projectes:
- El 0,7% anirà a “Un chocolate espeso” per ajuda a persones de la tercera edat al poble
de Placetas, a Cuba, on se’ls hi ofereix menjar calent, companyia i també ajuda amb la
roba (se’ls hi renta i repara). El projecte està organitzat per l’Església PresbiterianaReformada de Placetas i l’Església Reformada de Zaragoza-IEE amb col·laboració amb
altres entitats ecumèniques de l’Aragó.
- La ofrena de Nadal es destinarà a la compra d’un vaixell per la ONG Sea Watch, per a
rescatar persones en el mediterrani. Promou aquesta iniciativa la coalició United4Rescue, del grup Gemeinsam Retten e.V, diaconia vinculada a l’església luterana, en
col·laboració amb moltes altres associacions internacionals, com Metges sense Fronteres, la CEC i altres diaconies, podeu trobar tota la informació a
https://www.united4rescue.com. Podeu fer la vostra aportació en el culte de Nadal o
fer-ho per transferència al compte de l’església ES42 1491 0001 2820 2713 0323, indicant en el concepte que és per l’ofrena de Nadal (recordeu que les aportacions fetes per
transferència es poden desgravar).
- El Far ha iniciat la campanya de Nadal pels infants de l’Esplai Xala (La Llagosta), on tenen 18 nenes i nens que esperen amb il·lusió poder rebre un regal per Reis. Si voleu
col·laborar podeu fer les vostres donacions al número de compte: ES49 2100 3253
9622 0005 3562.

