Ordre de Culte 1/03/2020
1r diumenge de Quaresma
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Salm 32
Himne 11 CG
Lectures bíbliques:
Gènesi 2, 15-17 – 3, 1-7
Romans 5, 12-19
Himne 226 HC
Proclamació de la paraula: Mateu 4, 1-11
Interludi musical
Sant Sopar
Himne 33 CG
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Himne 44 CG
Benedicció
Postludi
Litúrgia i proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Escola Dominical: Alícia Pallàs
Lectures: Abel García
Diaca: Lídia Guinot
Ajudant de diaca: Elisabeth Cortés
Prep. del Sant Sopar: Lídia Castell i Eliseo Navarro
Ajudant del Sant Sopar: Esther Rión
Música: David Melenchón
Butlletí: Daniel Paül
Fotocopies butlletí: Anna Guinot
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A PROPÒSIT DE “ESTIMADA AMAZÒNIA”
El passat mes d’octubre els mitjans de comunicació es feien ressò de
la celebració d’un sínode de l’església de Roma que tindria com a
finalitat tractar els greus problemes de tot tipus que des de fa molts i
molts anys, massa anys, arrossega aquesta regió del planeta.
Entre els possibles temes que s’estudiarien a la reunió eclesial els
mitjans destacaven la possibilitat d’aprovar l’ordenació sacerdotal
d’homes casats, si més no per a aquesta zona, ja que, asseguraven, la
manca de capellans a l’Amazònia esdevé dramàtica. També es podria
obrir una porta, deien, a l’accés de les dones al diaconat. Segons
notícies que es podien llegir a la premsa, la manca de preveres és tan
notòria, a la zona, que molts dels habitants del país només veuen un
capellà dos cops al mes i, en condicions extremes, dues vegades l’any.
Van passar els dies i, amb data 12 de febrer, es feia pública
l’exhortació papal sobre l’esmentat sínode de Roma, la qual
exhortació, sota el títol de “Estimada Amazònia” passava revista als
greus problemes que afecten la regió.
Segons informaven els mitjans el papa Francesc, en l’esmentat
document, alça, amb valentia, la veu contra tanta desraó i abús i, entre
d’altres coses, assegura que no es pot permetre “que la globalització
sigui un nou tipus de colonialisme” a l’ensems que fa un coratjós
al·legat en defensa de la identitat amazònica en tots els àmbits: el de la
dona, l’ecologia o la justícia social.
Fins aquí, res a dir; totalment d’acord, rotundament d’acord. Però ai
las -que deien els clàssics- i sobre l’ordenació ministerial d’homes
casats i sobre les dones diaconesses? Res. Segons les informacions
que llegeixo, semblaria que Roma reconeix que cal que l’eucaristia

arribi arreu, però l’exhortació papal es limita a demanar pregàries al
poble cristià per tal que apareguin noves vocacions sacerdotals al país.
Cal afegir, també, que, a propòsit de la creació del diaconat femení les
paraules del document vaticà són -literalment- retrògrades si és que no
són, directament, aberrants. Segons puc llegir a la premsa, el fet de la
creació de diaconesses “ens orientaria a clericalitzar les dones,
disminuiria el gran valor del que elles ja han donat i provocaria un
empobriment de la seva aportació indispensable” (sic).
Des del meu més profund respecte als germans catòlics i, també, des del
més pregon desacord sobre la doctrina eucarística i el sacerdoci romà,
crec que en el tema que estem tractant -i en tots- sempre hauria de
prevaler el manament diví de l’evangelització dels pobles sobre la
importància -sempre molt relativa- d’unes disposicions eclesials sense
cap base bíblica com és, en aquest cas, el celibat o l’ordenació de les
dones.
Al teòleg Karl Barth li és atribuïda la coneguda frase que els cristians
haurien d’anar amb la Bíblia a la mà i el diari sota el braç i,
precisament, en això pensava mentre rellegia el llibre dels Fets, al
capítol que narra la persecució dels apòstols:
“Quan arribaren el gran sacerdot i els seus partidaris, van convocar el
Sanedrí, això és, tot el consell dels israelites, i enviaren a buscar els
apòstols a la presó (…) Pere i els apòstols respongueren: -Cal obeir Déu
abans que els homes” (Fets 5, 21 i 29)
Jo em demano, humilment, què és més important: el manament de Jesús
que trobem a l’evangeli de Marc (16,15) :“Aneu per tot el món i
anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la humanitat” o prioritzar les
nostres tradicions eclesials, sovint totalment obsoletes i deixar milers
d’homes i dones orfes de la Paraula. La resposta em sembla molt clara:
la podem llegir al llibre dels Fets que acabem d’esmentar.
J.Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana intentarem comprar una altre vegada roba interior,
tant d'home com de dona, per les dutxes del "Chiringuito”.
Coneixem una botiga que ens ho deixa pràcticament a preu de cost,
però si algú en vol portar-ne només ha de recordar que ha de ser
NOVA. També necessiten rotlles de paper de cuina, llaunes de
tonyina i/o sardines, tant grans per a la seva cuina, com petites per a
repartir entre la gent. També demanen productes d'higiene personal,
en especial tubs petits de pasta de dents i xampú.
Gracies a totes/s per cada aportació, entre tots fem molt i donem
gracies a Déu per seguir pensant en ells i seguim pregant per tot
l'equip que treballa tant aquí, al barri del Raval
FAMÍLIA CRISTIANA
Recordem els membres de l'església que no són aquí, sigui perquè
estan malalts o perquè no han pogut venir. Que el Senyor els
beneeixi allà on siguin.
EXCURSIÓ UNIDA DE L’EEC
El proper dissabte 7 de març ens toca organitzar l’excursió unida de
l’EEC. Enguany farem una nova ruta amb l’Assumpta Montellà,
aquest cop descobrirem la història de les Colònies Tèxtils. El preu
són 28€ l’excursió, 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.

