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EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Lobet Gott in seinen Reichen, BWV 11
Oratori d’ascensió, Lloeu Déu en el seu regne
Estrenada a Leipzig el 19 de maig de 1735
Invocació
Crida a la lloança: Salm 93
Himne: Un cant de festa (24 CG)
Lectures bíbliques:
Efesis 1, 15-23
Fets 1, 1-11
Pregària per la il·luminació
Lectura de l’evangeli:
Lluc 24, 44-53
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Vida Comunitària:
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
Himne: Astre que jo miro (48 CG)
Benedicció
Postludi

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Judit Pallàs
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Butlletí: Caroli Capó
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AGRAIMENT
Un dels aspectes que hem de gestionar en aquest temps que ens toca viure, és la
incertesa, tot de cop hem rebut la visita d’un hoste inesperat i s’ha instal·lat entre
nosaltres, ens ha portat en primer lloc la por a contraure la malaltia, la duresa de la
seva agressivitat que hem vist reflectida en persones molt properes, alguns han
marxat, la paralització de la majoria de les activitats socials i econòmiques, ens ha
portat de sobte a conviure al bell de mig de moltes preguntes, la primera és el
desconcert de la medecina davant d’un virus desconegut, a pesar de tota la ciència i
tots els mitjans dels que disposem en aquest Segle XXI, encara no tenim solucions
terapèutiques, ni sabem quan disposarem d’una vacuna per erradicar aquest mal
d’entre nosaltres.
Les preguntes es multipliquen en un àmbit global:
1. El que estem vivint, implicarà un canvi de paradigma ?
2. Cap on s’encaminarà el món a partir d’ara ?
3. Quins efectes tindrà sobre els equilibris ecològics ja de per si molt
amenaçats?
4. Afectarà a les llibertats ?
5. Augmentarà la distància entre pobre i rics ?
6. Es despertaran les consciències de viure en un món insostenible?
7. Naixerà un món més solidari o augmentarà la insolidaritat?
Són tan sols una petita relació de les preguntes de caràcter global que ens podem
plantejar mirant el futur.
Però també són moltes les preguntes que ens fem en un àmbit local i personal:
1. Quina sortida tindran moltes activitats econòmiques a casa nostra?
2. Com afectarà la nostra vida?, la nostra vida és també la dels qui tenim a
prop, fills, nets, amics, germans.

3. Quins canvis haurem de fer per sortir d’aquesta distòpia que estem vivint?
4. Sobreviuran les nostres institucions que vertebren la societat?
5. Sobreviurà la nostra església?
És evident que la formulació d’aquestes preguntes, i que són tant sols una petita
mostra, de les que podríem fer, explica la gran incertesa en la que vivim.
No obstant no tenim més remei que fer passos, adoptar actituds, prendre
compromisos que a poc a poc ens ajudin a eliminar incerteses.
La nostra estimada església, en el temps que portem amb el temple tancat, i que no
ens podem reunir, ni tampoc podem compartir el nostre espai amb altres
col·lectius, també tenim amenaçada de manera seriosa la nostra sostenibilitat, les
ofrenes dels cultes, la reducció dràstica de les contribucions dels altres usuaris,
també han introduït un factor d’ incertesa que hem de gestionar.
Doncs una de les coses que hem fet i que s’ha fet visible en el recull comptable de
l’últim mes, és la contribució de membres que no ofrenaven per transferència i que
ara ho han fet per compensar la pèrdua d’ingressos, també alguns membres que
ofrenen per transferència i que cada diumenge, des que vàrem substituir la bústia
per la bossa, feien una contribució extra, també han augmentat la seva aportació.
L’efecte és que en el més d’abril, per aquest sistema hem aconseguit tenir les
mateixes ofrenes dels membres com si tinguéssim el temple obert, és un exemple
que personalment com a tresorer de l’església m’ha emocionat profundament, i
constitueix una petita mostra del que podem fer per resistir aquest temps dolent
que ens toca viure.
És un clàssic aquest verset de la segona carta de Pau als Corintis, per animar als
membres a ofrenar:

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
La soledat i l’aïllament són durs i més encara per la gent gran, per tots aquells que
estan en residències, pels que no es poden valdre per ells mateixos, pels qui no
poden mantenir una senzilla conversa amb ningú, oblidats de tothom. Pensem en
ells i en tots els que estan ingressats en hospitals, en les seves famílies, cuidadores i
cuidadors.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Els nostres amics del Chiringuito continuen amb moltes necessitats. Cada cop tenen
més gent que els demana roba, menjar, una dutxa, o una estona de conversa i,
gràcies a Déu, segueixen tenint ajuda tant de voluntaris com
de proveïdors de bons productes per compartir amb ells.
Tanmateix, l’ajuda que els prestem des de la nostra església
ha quedat molt disminuïda. En tenir la Botiga del Comerç
Just tancada, també els donatius en diners que es feien a la
Lídia Guinot per poder comprar formatge i altres necessitats
tampoc es vénen fent pels mateixos motius. Per tant,
suggerim que els qui vulguin contribuir en el suport a
aquesta Obra Social, ho puguin fer a través de les
transferències al compte de l’església indicant en una nota
“donatiu Chiringuito”. Els farem servir per enviar-los a la
Lídia perquè pugui continuar amb les compres que són tan
Repartint esmorzars
necessàries en els moments que vivim.

ACORDS CONSELL 15/05/20
7 Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per força,
perquè Déu estima el qui dóna amb alegria. 2ª Corintis 9:7
Haig de confessar que a mi mai m’ha entusiasmat aquesta expressió de “donar amb
alegria”, penso que el contribuir a l’església és molt més que un acte de compromís
i d’estimació a la vocació a la que hem estat cridats, neix d’un profund sentit del
deure i sempre l’hem de manifestar al marge dels nostres estats d’ànim, perquè tan
sols així resistim i persistim que és el que el Senyor ens demana en tot moment.

Joel Cortés

S’acorda, en adhesió a les mesures preses per l’EEC el 9 de maig, no obrir el
temple per cap acte, tant nosaltres com aquells amb els qui compartim els
espais, mentre estiguem en Fase 1. Les restriccions són tan altes que fa
impossible un culte amb tota la comunitat present i amb totes les garanties de
complir amb les indicacions higièniques i preventives exigides. Ens anirem
reunint a mesura que tinguem informacions per part del govern per valorar-les.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de YouTube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/rIx_qQEJHdE. També podeu veure els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

