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SOMRIURES
Els somriures han desaparegut rere les mascaretes i sembla que només els
infants, entre d’altres, podran ensenyar les seves ganyotes i les seves rialles al
carrer.
M’estava dempeus davant el mostrador del xarcuter. Volia comprar un
formatge blau molt conegut. Malauradament no en tenia, però em diu que en
té un que és dels més bons que ha tastat; que ell no n’és gaire de formatge
blau, però que aquest li encanta. Em deixo convèncer fent un somriure perquè
ell ja sap que els formatges són la meva debilitat i que no cal que em canti gaire
les seves excel·lències perquè em deixo temptar molt fàcilment.
M’he adonat que la mascareta havia esborrat el meu somriure i que ell potser
no havia copsat el meu agraïment per la seva recomanació. Després li he
demanat un fuet tendre perquè amb aquesta calor de seguida es posa dur. N’ha
despenjat un i l’ha doblegat com si fos una mànega de regar i m’ha fet riure. La
rialla s’ha ofegat dins la mascareta. M’he preguntat si havia percebut el que jo
volia expressar, si es podia somriure amb uns ulls rere unes ulleres, si alguna
altra part del meu cos era capaç de poder reflectir el que jo volia exterioritzar
en aquell moment.
Suposo que sí. Potser inconscientment he inclinat el cap al costat quan em
deixava temptar i l’he tirat enrere quan em feia riure.
M’he adonat que un somriure és el primer que pot entreveure un nadó acabat
de néixer, és allò que transmet seguretat, és el símbol del perdó, de l’amistat i
de l’amor. És complicitat i agraïment, uns braços oberts.

Sento que una part del meu cos no serveix per a res quan vaig pel carrer. Fins i
tot em fa l’efecte que tots caminem emmurriats, que els nostres llavis estan tan
congelats que són incapaços de bellugar-se per deixar anar l’alenada de
generositat que volem expressar als altres. Perquè la mascareta no és més que
això, generositat i solidaritat envers el nostre proïsme.
A ningú li agrada haver d’amagar allò de més preuat d’un ésser humà, el que
més sentiments transmet, el que deixa veure nítidament el que saltironeja,
balla i canta dins el nostre cor.
Molts de nosaltres, quan ens vam adonar que no vèiem els números dels
autobusos que passaven de llarg, vam haver de posar-nos unes ulleres que
ocultaven la nostra vertadera mirada, però que ens obria els ulls a una nova
veritat.
Jesús ens va ensenyar aquesta nova veritat: l’actitud, la manera de veure la
nostra vida i la dels altres. Mai no es va cansar de repetir que l’amor era el
primer de tot. I el més bonic de tot és que n’hi ha infinites maneres de
demostrar-lo, de sembrar llavors d’amor dins dels cors, en la penombra de la
oració, en la intimitat de la congregació, en la sinceritat del nostre ésser, en el
silenci de l’anonimat.
Déu ens ha donat tant, que donar al nostre torn, és per a nosaltres un acte
d’agraïment profund. És tornar el somriure que Déu ens ofereix, el somriure
d’un Déu que estima els seus fills i no els deixa mai malgrat la seva infidelitat i la
seva inconstància.

Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna.
Joan 3, 16

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les persones 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!

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Les noticies del “Chiringuito”d'aquesta setmana, són de mooolta feina!!!! Apart
de la gent que passa per la seva porta per menjar, tenen molta gent que viu pels
vols de Montjuïc i que els demanen mantes per passar la nit, motxilles,
menjar,roba, de tot. També us he d'explicar que estan fent obres a la dutxa: hi
havia molta humitat i no ha tocat més remei que reparar. Són un bon equip i
estan fent la feina a “tota màquina”! La seva botigueta segueix oberta perquè
necessiten els ingressos que treuen de les vendes. En fi, ja veieu, allà és un no
parar! Ens envien tot el seu agraïment i ens demanen que seguim pregant per ells
i la seva feina. Moltes gràcies a tots i a totes per pensar-hi sempre!

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a
https://youtu.be/ve2ehtNUpR4.
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q i al
web de l’església:

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

SORTIDA AL PARC DE CERVANTES
Aquesta tarda hi farem una passejada i ens retrobarem tot guardant les distàncies. Els
qui vulgueu venir hem quedat a l’entrada principal avinguda Diagonal, 407 a les 18h.
Per si de cas porteu, a més de la mascareta, aigua i una gorra per al sol. Pels qui
vingueu en cotxe hi ha un pàrquing Saba a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Us
esperem!

