
 

 

Diumenge 16-02-2020 

   

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Himne 73 CG 

Crida a la lloança: Salm 119, 1-8 

Himne 230 CG 

Lectures bíbliques: Deuteronomi 30, 15-20 i 1 Corintis 3, 1-9 

Himne 282 HC 

 

Proclamació de la paraula: Mateu 5, 21-37 

 

Interludi musical 

Sant Sopar 

Himne 48 CG 

Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 

Anuncis 

Himne 40 CG 

Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 

Escola Dominical: Judit Pallàs 

Música: David Melenchón 

Lectures: Sergi Díaz 

Diaca: Lluïsa Braña 

Ajudant de diaca: Anna Plantada 

Prep. del Sant Sopar: Cristina Akamba 

Ajudant del Sant Sopar: Eliseo Navarro 

Butlletí: Samuel Fabra 

Fotocopies butlletí: Consell 

 

 

ÉREM FELIÇOS, I NO HO SABÍEM 
 
Aquets úl�ms dies m’he dedicat a recuperar àlbums de fotos 

que s’havien envellit; i algunes fotos s’havien desprès del seu su-
port adhesiu, que s’havia anat assecant. També havien perdut 
color i tenien una aparença menys brillant.  Ha estat un exercici 
de memòria que m’ha fet recordar fets que se m’havien anat es-
borrant. M’he deixat portar més de quaranta anys enrere, i m’he 
adonat de com canviem amb el pas del temps. 

 
Tot i que la memòria em reportava moments tristos i de pèr-

dua d’éssers es�mats, era més fort el sen�ment del record de 
moments plens de joia i de celebració. Aquest mirar enrere d’una 
manera selec�va ja s’havia interpretat psicològicament com la de 
la vivència del sen�ment del “paradís perdut”. Com si el present 
es�gués mancat d’aquella felicitat viscuda. 

Però, el més impactant d’aquests records ha estat el pensar 
que tot el que havíem viscut ens havia estat donat sense merèixer 
res. Segurament aquells dies gaudíem dels moments viscuts, però 
les responsabilitats i les preocupacions inherents a la vida no ens 
feien adonar de tota la felicitat que teníem. És per això que se 
m’ha acudit aquest pensament: Érem feliços, però no ho sabíem. 

 
La Marta, la nostra pastora, en un dels seus últims sermons 

ens parlava de la felicitat, però amb un significat, si no diferent, sí 
més profund. Ens deia que la felicitat rau en viure tenint en 
compte a Déu, i no donant-li l’esquena.  
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A l’An�c Testament trobem aquest text: 

Tanmateix, es�gues atent i mira bé de no oblidar mai els 

fets que els teus ulls han contemplat. Que durant tota la 

vida no se t'esborrin de la memòria: fes-los conèixer als teus 

fills i als fills dels teus fills.  (Deuteronomi 4,9) 

Moisès dona aquest manament al poble dins dels «decrets i 
prescripcions que jo us ensenyo a complir», en el context de la 
llei.   

He volgut tornar a mirar aquests records sota aquest prisma. 
M’he dit:  estigues atent i mira bé de no oblidar mai els fets que els 

teus ulls han contemplat. La vida viscuda es converteix en un regal 
que he rebut sense merèixer-m’ho, sense esperar-m’ho. «Per grà-
cia» diem quan ho volem considerar des de la fe. I d’això se’n deri-
va una obligació: Que durant tota la vida no se t'esborrin de la me-

mòria: fes-los conèixer als teus fills i als fills dels teus fills. 

Tant de bo que no se m’esborrin de la memòria totes aquestes 
benediccions rebudes!  

 
Però, paradoxes de la memòria... 
La memòria es pot esborrar.  
Això ve a tomb aquests dies que recordem els malalts d’Alzhei-

mer per la mort sobtada de la Diana Garrigosa, la dona d’en Pas-
qual Maragall, tan implicada en la «Fundació Pasqual Maragall», 
que és un referent en la lluita contra aquesta malaltia. 

 
Les benediccions rebudes són també responsabilitats adquirides 

per fer-les conèixer als teus fills i als fills dels teus fills.  

 
Aquest és el meu compromís !!! 
 

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 comunitat! 
 

CISTELLA SOLIDÀRIA 
Quan escric això és dijous, i el Wolfgang encara no ha vingut a 

buscar a la bo�ga el formatge i la margarina. No crec que trigui ja 
que em va dir que no en tenien i segur que ho necessiten. Sempre 
necessiten de tot!!! Així que tot el que portem per a ells és un regal 
de supervivència. Sempre encertem amb les coses que s'emporten i 
donem gràcies a Déu perquè ho fem amb alegria i generositat.  

Gràcies a tots i a totes per cada pe�ta o gran cosa que portem 
pensant en els més desafavorits!!! 

  

VIATGE A ANGLATERRA 
Estem preparant un viatge a l’Anglaterra de Wesley per aquest 

agost. Si t’interessa, parla amb l'Anna Guinot. 
 

AGENDA 
• El dissabte 29 de febrer, a les 10h, �ndrà lloc el primer taller de 
la EEC. Estarà a càrrec del pastor Victor Hernández, amb el Otol 
“Eines exegè
ques pels evangelis” i es realitzarà a l’església Betel-
Sant Pau, carrer Aragó 51. 
• El diumenge 1 de març, després del culte, Assemblea ordinària 
del 2020 de la nostra església. 
• El dissabte 7 de març, excursió unida de la EEC. Aquest any fa-
rem una nova ruta amb l’Assumpta Montellà, i descobrirem la histò-
ria de les Colònies Tèx
ls. El preu són 28€ l’excursió en autocar; el 
dinar pot ser de carmanyola o de menú (el preu és a banda, i són 
15€). La primera recollida es farà a Rubí a les 8h i la segona a les 
8:30h a Barcelona, la tornada està prevista a les 19:30h. 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


