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Preludi musicalPreludi musicalPreludi musicalPreludi musical    

Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39 

Comparteix amb els famolencs el pa - Estrenada a Leipzig el 23 /06 / 
1726 

InvocacióInvocacióInvocacióInvocació    

Crida a la lCrida a la lCrida a la lCrida a la lloançaloançaloançaloança: Salm 100 

HimneHimneHimneHimne: Canteu un càntic (23 CG) 

Lectures bíbliquesLectures bíbliquesLectures bíbliquesLectures bíbliques: Èxode 19, 2-8a i Romans 5, 1-8 

Lectura de l’evangeliLectura de l’evangeliLectura de l’evangeliLectura de l’evangeli: Mateu 9, 35 – 10, 8 

Pregària per la il·luminacióPregària per la il·luminacióPregària per la il·luminacióPregària per la il·luminació    

Proclamació de la paraulaProclamació de la paraulaProclamació de la paraulaProclamació de la paraula    

Interludi musicalInterludi musicalInterludi musicalInterludi musical    

Vida Comunitària:Vida Comunitària:Vida Comunitària:Vida Comunitària:    

OfrenesOfrenesOfrenesOfrenes: 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) 

PregàriaPregàriaPregàriaPregària    

HimneHimneHimneHimne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG) 

BenediccióBenediccióBenediccióBenedicció    

PostludiPostludiPostludiPostludi    

    

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 

Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 

Lectures: Josep Casanovas, Anna Guinot, Alícia Pallàs i Lali Sánchez 
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EL PERDÓ 

Llegeixo a La Vanguardia (23 Maig) l’article del periodista Jordi Joan Baños: “Els 

fills de Khashoggi salven els assassins, de la mort”.  

Khashoggi va ser assassinat i esquarterat a la seu del consolat saudita a Turquia 

l’octubre del 2018. 

No entro a relatar les circumstàncies, ben conegudes i divulgades àmpliament 

pels mitjans de comunicació en el seu moment. El Judici s’ha saldat amb cinc 

condemnes a mort i tres condemnes a 24 anys de presó. 

El que m’ha portat a redactar aquest meu comentari és allò que ve a 

continuació. Un del dels fills va fer públic, a les portes de la fi del Ramadà, el 

següent comunicat: “Nosaltres, fills de Khashoggi, perdonem els qui van matar 

al nostre pare, per l’amor de Déu totpoderós”.  

Aquest gest, aquest acte de perdó, hauria de commoure i interpel·lar a tots 

aquells que justifiquen, per amor als seus, acceptar i legitimar lleis que vulneren 

els drets fonamentals de la Persona, sigui o no sigui culpable de determinades 

accions. 

Que difícil és perdonar! Potser fins i tot és impossible. El perdó té estreta relació 

amb l’amor. I no amb l’amor que ens tenim a nosaltres mateixos i / o als que 

formen part del clan familiar o altre. Té a veure amb l’amor a l’altre, sigui qui 

sigui, fins i tot als enemics. 

Jesús estima i ens ensenya com ha de ser el nostre estimar. Allò que ens és 

impossible a nosaltres, la gràcia ens ho permet per ser fidel al seu manament. 
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EL BUTLLETÍ  



Si estimem podrem perdonar. Jesús diu quan li pregunten als deixebles quantes 

vegades hem de perdonar i contesta “perdoneu setanta vegades set”. Ell ens va 

donar exemple clamant al Pare: “Perdona´ls Senyor perquè no saben el que es 

fan” (Lluc 23,34). 

Inevitable no fer referència a la pena de mort. Com podem restar indiferents 

davant lleis injustes que donen suport a aital càstig? Examineu-nos i 

reaccionem. Ens hi hem d’oposar, ens hem de comprometre i exigir els canvis 

en les lleis vigents que legitimen penes aberrants. 

No va deixar de sorprendre’m la primera vegada que vaig llegir al Gènesi 4,15, 

tant al començament de la Bíblia, les paraules pronunciades pel Senyor davant 

de l’angoixa de Caín, qui temia que per haver matat al seu germà Abel, algú fes 

el mateix amb ell. La resposta va ser clara “Això, no! Si algú mata Caín, Caín serà 

venjat set vegades. Llavors el Senyor el va marcar amb un senyal, perquè no el 

matessin els qui el trobarien”. 

La tradició dels antics instaura la Llei del Talió, però Jesús crida als deixebles a 

superar-la: “Ja sabeu que es va dir: Ull per ull i dent per dent . Doncs jo us dic: 

no us hi torneu, contra el qui us fa mal” Mateu 5, 38-39  

 

Isabel Roura 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

OBERTURA DEL TEMPLE 

El consell de l’església està treballant per poder tornar a obrir el local de 

l’església, amb totes les mesures de seguretat obligades per les autoritats 

sanitàries. Estem treballant i consultant empreses professionals del sector 

que puguin ajudar-nos a complir amb tota la normativa. 

Aquest feixuc treball pot semblar retardar una obertura que, amb delit, 

desitgem que arribi el més aviat possible, però creiem que és necessari no 

posar-nos en risc i, alhora, esdevenir un perill per els nostres veïns i veïnes, 

o les persones que estimem. 

 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes 

de salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap 

a una presta recuperació. 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA  

Seguim pensant en els que tenen menys que nosaltres i viuen moments 

complicats amb moltes mancances. Ja tenim encarregada roba interior 

nova, a bon preu, per gent que passa pel "Chiringuito" i la necessita. La 

setmana vinent tornaran a passar per la botiga on treballo a buscar 

formatge i margarina. Donem gràcies a Déu perquè podem seguir ajudant i 

també hem de donar moltes gràcies per tota la gent... són molts els qui 

ajuden al "Chiringuito" amb tota mena d'aportacions, pa, menjar, verdures i 

fruites, diners, mans disposades a treballar... Gràcies a Déu per totes 

aquestes persones que no coneixem però que pensen en ells, igual que 

nosaltres: entre tots fem molt!!!!! Cuideu-vos molt!!!! 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00. Enllaç: 

https://youtu.be/aj1HV8xnvVA 

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:  

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

o al web de l’església:  

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube  

 


