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Preludi musicalPreludi musicalPreludi musicalPreludi musical    

Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21 

(Gran angoixa vaig tenir al meu cor) 

Estrenada a Leipzig el 17 de juny de 1714 

Invocació 

Crida a la lloaCrida a la lloaCrida a la lloaCrida a la lloança:nça:nça:nça:    

Salm 89, 1-4.15-18 

Himne: Déu etern, la teva misericòrdia (233 CG) 

Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:    

Jeremies 28, 5-9 

Romans 6, 12-23 

Lectura de l’evangeli:Lectura de l’evangeli:Lectura de l’evangeli:Lectura de l’evangeli:    

Mateu 10, 40-42 

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:    

Ofrenes:Ofrenes:Ofrenes: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) 

PregàriaPregàriaPregàriaPregària    

HimneHimneHimneHimne:::: Déu, que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG) 

BenediccióBenediccióBenediccióBenedicció    

PostludiPostludiPostludiPostludi    

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Lectures: Jordi Arús, Esther Cabrera, Anna Guinot i Alícia Pallàs 
Imatges: Creative Commons  
Butlletí: Caroli Capó 
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ESPERAR L’APLEC DEL GOIG 

La passada setmana el consell de l’església va decidir no reunir-nos físicament 

fins el proper setembre, decisió subjecte també a la situació sanitària que 

tinguem en aquell moment. Se’m fa estrany pensar que durant sis mesos no 

haurem obert les nostres portes, mig any sense estar junts és molt de temps. 

Aquests dies em recordo molt de quan les nostres comunitats van haver d’estar 

tancades durant la dictadura, una situació que no vaig viure però que he sentit 

explicada per boca de moltes i molts que van haver de patir aquest tràngol, la 

persecució per voler viure la seva fe. 

No sé si la comparació és adequada, perquè em sembla que les dues situacions 

poc tenen a veure, malgrat les conseqüències siguin les mateixes, portes 

tancades. 

Tot el que ha succeït, i està succeint, aquests mesos és força estrany i del tot 

desconegut, les veus es superposen unes a les altres amb diferents consells, 

fulles de ruta i deduccions de tot el que passa; ni tan sols els experts, o almenys 

els anomenats experts, persones mediàtiques a les que pots escoltar, s’acaben 

de posar d’acord del tot, i les mesures que es recomanen o les decisions que es 

demanen prendre poden arribar a ser fins i tot contradictòries. Davant d’una 

situació tan incerta tampoc ens ha de sorprendre aquesta diversitat d’opinions, 

trepitgem un terreny per on mai havíem transitat, i la globalització ha fet 

d’aquest virus un perill massa estès i de conseqüències imprevisibles. 

Tampoc ho posen gaire fàcil les administracions, mesures que ara implanten i 

desprès treuen i altre cop recuperen, inseguretat en els discursos i una mica de 

sensació de desgovern, bé, suposo que tot això és tan desconegut per ells com 

per nosaltres. 

Què és el que hem de fer? Aquesta és la pregunta del milió, i del cert sabem 

que no sabem res. El que sí sembla clar, al nostre voltant, és que la situació 
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financera ha posat pressió davant la des-escalada, tant l’obertura dels comerços 

i les fronteres com l’impuls al turisme, semblen decisions preses per criteris 

econòmics més que per sanitaris. I ho puc entendre perfectament! Empreses, 

treballadors i fins i tot l’economia submergida no podrien suportar més una 

situació de tancament, que pot portar a la ruïna econòmica i a una catàstrofe 

social al nostre país. Posades en una balança la crisi sanitària i la necessitat de 

re-impulsar el sector econòmic s’ha intentat trobar un equilibri, malgrat tampoc 

sabem si aquest ens salvarà d’un altre confinament. 

Davant de tota aquesta situació prendre una decisió sobre la reobertura del 

nostre temple era complicat, però hi havia que fer-se; i sospesant què era 

important per nosaltres, com església, vam decidir que el criteri era la salut de 

les persones, aquest ha de ser el nostre impuls per a prendre decisions, perquè 

podríem pensar en la nostra economia, inclús en el nostre desig de veure’ns, 

però davant la incertesa la prudència és bona consellera. 

Així doncs, haurem d’esperar encara uns mesos per trobar-nos físicament, però 

seguirem connectats a través dels cultes on-line, de les trucades i de la pregària, 

a més, el proper diumenge 12 de juliol, tindrem una sortida a l’aire lliure per 

poder veure’ns i desitjar-nos bones vacances; tot això no suplirà el fet de poder 

estar junts al temple, és cert, però en l’Esperit del Senyor estarem units els uns 

a les altres, potser més encara que abans, perquè ara sabem com és 

d’important estar junts, compartir i fer-nos manifestes com el cos de Crist. 

Demano al Senyor que en tot això trobem un aprenentatge, que sortim més 

forts i més valentes, i que quan tot torni a la normalitat res ja sigui normal i així 

cada diumenge de lloança es transformi en un dia especial i únic. 

Us trobo a faltar! I en el sense sentit de tot això prego al Senyor per vosaltres, i 

penso que, si altres anys les vacances ens allunyàvem i ens deixàvem sense 

gaudir de la lloança compartida, aquest any, encara que estiguem distanciats 

físicament, no ho estarem socialment, i durant tot l’estiu, allà on estiguem 

podrem aturar-nos el dijous a les 19h per fer una pregària comunitària i els 

diumenges a les 11h podrem compartir el culte, estant en esperit els uns al 

costat de les altres. 

Us trobo a faltar molt! Però aquest estiu estarem més a prop que mai. 

Que Déu ens acompanyi en aquest camí, en doni seny i saviesa i ens guardi. 

Cuideu-vos molt i que Déu ens porti a totes i tots de la mà fins que tornem a 

trobar-nos. Amén. 

Els pobles s'acostaran a la teva llum, els reis vindran a 

la claror de la teva albada. Alça els ulls i mira al teu 

entorn: tots aquests s'han aplegat per venir cap a tu. 

Els teus fills arriben de lluny, les teves filles són dutes 

als braços. Ho veuràs i t'estremiràs de goig. El teu cor, 

meravellat, s'eixamplarà (Isaïes 60, 3-5) 

Marta López Ballalta  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

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 mes desafavorits que truquen a la porta 

del"Chiringuito".....la setmana que ve,tornatem a portar per ells formatge i 

margarina...estan molt agraits i em donen les gracies continuament per 

recordar'los sempre,fins i tot en aquests temps de pandemia on tot es mes 

complicat. Preguem per ells i donem moltes gracies a Déu perque ens 

segueix posant al cor ganes d' ajudar  

 

CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de YouTube a les 11.00. Enllaç: 

https://youtu.be/Egbb5RxO-TM    

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 


