
 

 

Diumenge 26-04-2020 
 

Preludi musical 

BWV 6, Bleib bei uns, denn es will Abend werden (Lc 24,29  Queda't 

amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat a declinar). 

(Cantata de J.S.Bach estrenada el 2 d’abril de 1725 a Leipzig) 

Invocació 

1 Pere 1, 17-23 

Crida a la lloança: Salm 116, 1-4.12-19 

Himne 

Cantem units tots al Senyor (4 CG) 

Lectures bíbliques 

Fets 2, 14a.36-41 

Lluc 24, 13-35 

Proclamació de la paraula 

Interludi musical 

Himne 

Anyell de Déu! Humils tots acudim (241 CG) 

Sant Sopar 

Pregària 

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) 

Himne 

Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG) 

Benedicció 

Postludi 
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SEGUIM AMB EL CORONAVIRUS 
 

El text del leccionari per aquest 
diumenge es refereix a la trobada 
de dos deixebles amb Jesús en el 
camí de tornada cap a Emmaús. 

Aquells deixebles també van viu-
re un confinament. 

Totes les coses que havien for-
mat part del seu dia a dia s’havien 
capgirat. Els últims dies havien sigut 
un malson. Allò que els hi semblava 
haver aconseguit se n’anava en or-
ris. El confinament els havia agafat a 
la gran ciutat, i no eren a casa seva. 

Temien per la seva vida i s’esta-
ven confinats amb els seus, perquè sortir al carrer estava prohibit per les 
normes socials en les que vivien. I un enemic molt poderós podia arres-
tar-los per la possibilitat que allò que havien respirat i viscut els últims 
temps fos contagiós, i altres persones se’n veiessin perjudicades. 

Quan van poder abandonar el confinament se’n van anar cap a casa 
seva. La decepció era gran, però ara almenys podien tornar a casa. I tot 
fent el camí de tornada, la conversa es referia als moments viscuts, i 
com els havia influït anímica i personalment. 

El que va passar en el camí de retorn a casa ja ho sabem. Ho hem 
llegit moltes vegades, i s’ha convertit en un tema del que parlem cada 
Pasqua. Aquest any, però, podem comprendre més com es devien sentir 
aquells deixebles fugint d’un confinament. Les preguntes que es devien 
fer, les angoixes pel futur que tenien al davant són segurament sem-
blants a les que ens fem i patim nosaltres avui. 
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És en aquest context que se’ls hi va presentar el ressuscitat. Estaven 
tan consternats pel que els hi estava passant que no el van reconèixer. La 
possibilitat de què fos Jesús qui caminava amb ells no entrava dins de la 
seva realitat plena d’angoixa. 

I quan el van reconèixer, en partir el pa, Jesús desapareix i ja no el ve-
uen. Aleshores és quan s’adonen que els havia estat acompanyant sense 
que ells se n’adonessin. 

Malgrat que el perill era sever, la reacció immediata fou de tornar cap 
a la ciutat. Anar cap als seus, cap al petit grup de deixebles que estaven 
encara en el confinament per dir-los que Jesús veritablement havia res-
suscitat. I ells havien estat amb ell, tot i que no l’havien reconegut fins 
més tard, quan es va fer fonedís. 

 
Sentim parlar del desconfinament gradual, i no obstant encara seguim 

confinats pel coronavirus. 
Però, podríem aprendre dels deixebles d’Emmaús que el ressuscitat 

ens està acompanyant tot i que no el sapiguem reconèixer. 
I sobretot, en aquests moments d’angoixa, de por i de dubtes, el més 

important és tornar-nos a aplegar en l’esperança que tot acabarà bé.  
 
El ressuscitat és present i fa camí 

amb nosaltres.  
És molt possible i quasi segur que no 

el reconeixem mentre vivim aquesta 
dura realitat, però Ell hi és. Segurament 
quan tot hagi passat ens adonarem que 
Ell hi era i que ens ajudava en el camí 
ple de dubtes i angoixes. 

El que ara toca fer és tornar cap a 
aquesta comunitat que ens ha estat do-
nada, i reafirmar la nostra esperança.  

 
 
Maran ata. El Senyor ha vingut.  
El Senyor és present en el nostre caminar !!! 

SFM  
 

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les perso-

nes que en tenen cura. Però, en les circumstàncies sanitàries en les que 
ens trobem, hem de pregar per tota la comunitat.  

Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat! 

CISTELLA SOLIDÀRIA 
Aquests temps que ens toca viure són complicats en totes les llars. Ens 

amoïnen, salut, família, feina... Tenim incertesa... us podeu imaginar si a 
això hi afegim pobresa, misèria, no tenir un sostre, no saber on fer un 
mos??? Així es troben els qui passen pel " Chiringuito"... i els que allà tre-
ballen. Estenen la mà per compartir i ajudar, no els oblidem en les pregàri-
es i amb el que podem seguim ajudant!!!  

No tinguis por, que Jo soc amb tu. No et neguitegis, que Jo soc el teu 
Déu. Jo et dono força i t'ajudo, et sostinc amb la meva dreta bondadosa. 
Isaïes 41:10 

CONSELL 
La reunió del Consell es va fer per via telemàtica aquest divendres, dia 

24, des de les 18h fins a les 20h amb 15 assistents.  
Es va acordar ajornar la convivència que teníem  aquest mes de maig. 

AGENDA 
Pendents de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, de moment, 

totes les activitats presencials estan suspeses fins a nova comunicació. 

DIA A DIA AMB DÉU 
Aquest mes d’abril, degut a les circumstàncies, no hem pogut fer el re-

cull 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 i a la pàgina web de l’església. 

CANAL DE YOUTUBE 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook el 

diumenge a les 11h a https://youtu.be/JO8mIXlIYrg.  
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet tenim un canal de 

YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  

i a la pàgina web de l’església:  
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


