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Ordre de Culte del 5 d’abril de 2020 
Diumenge de Rams 

 

Preludi musical 
BWV 152 Rei del cel, benvingut sies 

Invocació: 
Crida a la lloança: Salm 118, 1-2.19-29 

Himne: Obriu la porta i el portal 
Lectures bíbliques: 
Gènesi 49, 10-11 
Mateu 21, 1-11 

Proclamació de la paraula 
Interludi musical 

Vida Comunitària: 
Ofrenes: 

Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu pacients en la tribulació, 
constants en l’oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. 

(Romans 12, 12-13) 
Pregària d’intercessió 

Himne: Mil veus per celebrar 
Benedicció 

Postludi 
 
 
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Lectures: Eva Arús, Samuel Fabra, Sonia Jorba, Jaïr López, Marta López i Jonathan 
Navarro. 
Imatges: Creative Commons 
Butlletí: Daniel Paül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUTLLETÍ  

MENTRE TU PATIES 

Mentre tu paties he après que la vida que Déu m’ha donat és el tresor 
que no puc arriscar com un jugador arrisca els seus diners als bots de 
la bola llençada pel crupier a la ruleta. En aquests moments l’he de 
preservar no per por a perdre-la, no per egoisme sinó perquè no vull 
ser un llast per aquell qui m’ha de portar a l’hospital, pel qui m’ha de 
guarir, una més a col·lapsar hospitals i a ocupar un llit que podria 
deixar a un altre de més necessitat, un altre número a les estadístiques. 
Potser molta gent no ha entès que quedar-se a casa és un acte d’amor 
justament perquè avui ningú no parla d’amor. Potser de solidaritat, 
perquè l’amor el deixen a casa. 

Mentre et posaves l’uniforme de protecció, he après a gaudir dels 
moments que Déu em dóna. He après a tenir cura de la família sense 
ser-hi, a mimar-la i acaronar-la en la distància. He recordat que sense 
ella no sóc res, que és el meu bé més preuat. La distància m’ha fet 
valorar les abraçades de la mare. Enyoro els petons de la meva família 
que tant mecànicament de vegades fem.  

Mentre emmalalties, he sabut que ho havies donat tot i més. Hores i 
hores impotent i desesperat davant una onada de malalts que no podies 
entomar, hores i hores sense dormir. I ho he vist en la distància sense 
poder fer-hi res amb la indignació per un govern incompetent i covard 
que protegeix les grans multinacionals de l’Ibex 35 – les energètiques 
especialment- on molts ex alts càrrecs hi han trobat no una feina, sinó 
un sou d’escàndol mitjançant les famoses portes giratòries. Quants 
entrebancs s’han posat a tots aquells que, conscients del problema del 
canvi climàtic, han volgut implantar energies alternatives en un país 
amb més de 3.000 hores de sol l’any? Malbaratem el que Déu ens ha 
donat i el resultat ha estat molts pobres i uns pocs molt i molt rics. I 
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encara hem d’aplaudir al ric que decideix donar una mil·lèsima part del 
que té? Déu ens ha ensenyat Déu a compartir el que ens donava amb 
generositat.  

Potser els vells i els malalts crònics som una despesa massa important 
per la sanitat pública. Potser ja va bé que uns quants es morin. Si 
llencem el llast al mar potser la barca aguantarà. Només em queda 
l’esperança fixa en Déu. Només Ell pot transformar el patir en 
alleujament, només Ell pot fer de la mort la vida.  

I mentre et posaves la mascareta i els guants per atendre l’allau de gent 
que venia a comprar al supermercat, he entès que servir no té preu, que 
tu hauries de tenir part del sou d’un alt directiu perquè te’l mereixes. No 
haurem après finalment a capgirar l’ordre d’importància de la gent pel 
càrrec que ocupa, però ens ha fet pensar. No hi ha títols universitaris, 
màsters a l’estranger que valguin. Aquelles i aquells que mantenen nets 
els indrets on passem, el personal d’un supermercat o d’una botiga de 
queviures, cada dia es pregunta si tornant a casa porta dins seu l’invasor 
que farà emmalaltir la seva família. No hi ha sou que pugui pagar el 
viure amb aquesta angoixa. I pels que s’han quedat a casa treballant i de 
sobte han rebut un comunicat dient-los que ja no treballin, que els ha 
caigut un ERTO a sobre, nedem en la incertesa de com afrontar les 
factures vinents. 

Molts petits negocis, botigues, restaurants i bars han vist com tot 
s’ensorrava i el personal s’ha quedat sense feina. 

I mentre la teva vocació de donar-te als altres ha fet que atenguessis 
aquells que encara estan pitjor, aquells que ni tan sols tenen diners per 
confinar-se en un pis, he pensat en la meva comunitat -casa meva- 
aquella que m’acull i on sento com compartir la fe et pot transformar. 
Enmig del silenci he trobat a faltar les veus de la pastora, del diaca que 
prega, de qui llegeix les lectures, del piano i de l’orgue, de tota la 
comunitat cantant, de la coral. Dels riures i dels parlars, de les preguntes 
per la família, dels desitjos d’ànim. He trobat a faltar els petons que ens 
fèiem que es transformaran, n’estic certa, en fortes abraçades. Enmig 
del silenci sé que s’ha alçat la nostra veu unida pregant per una mateixa 
cosa. I als llavis de molts surt, com un raig d’esperança, la frase: Quan 
tot això acabi... 

Alícia Pallàs 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 
 
En aquests dies de tancament a casa, tinguem presents en els nostres 
cors i en les nostres pregàries tots aquells membres de la nostra 
comunitat, especialment aquells que pateixen i els malalts. A tots els 
qui passen per moments difícils, un lloc en el nostre pensament. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
 
Aquesta setmana el Wolfgang va venir a buscar formatge, margarina 
i una bona pila de galetes!!!!!! tot això eren urgències d'aquesta 
setmana. Ja podeu imaginar, que no paren de trucar a la seva porta 
Estem agraïts perquè podem respondre a les necessitats que se’ns 
presenten pensant amb els que, confinats o pel carrer, estan mancats 
del més bàsic. Donem gràcies a Déu per poder-ho fer i preguem per 
la feina del "Chiringuito". Una enoooorme abraçada per tots!!!!! 
 
CANAL DE YOUTUBE 
 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a 
les 11h.  
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6
Q i al web de l’església:  
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube  
 
DIA A DIA AMB DÉU 
 
Aquest mes d’abril, degut a les circumstàncies, no hem pogut fer el 
recull trimestral de les meditacions diàries, però sí que hem pogut 
gaudir de la meditació diària que la nostra pastora ens envia a través 
de la nostra pàgina de Facebook, per correu electrònic, a la pàgina 
web de l’església i per Twitter. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 


