
15è Diumenge després de Trinitat – 02-09-2020 

 

Preludi musical 

Invocació 

Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: 

Salm 105, 1-6.37-45 

Himne: Que n’és de gloriós el vostre nom, Déu nostre (21 CG) 

Lectures bíbliques: 

Èxode 16, 2-15 

Filipencs 1, 21-30 

Himne: Que trista és la vida (192 CG) 

Proclamació de la Paraula 

Mateu 20, 1-16 

Interludi musical 

Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 

Anuncis  

Pregària 

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

Benedicció 

Postludi 
 
 
Litúrgia: Marta López Ballalta 
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Anna Guinot 
Diaques: Abel García, Joan Salvador 
Butlletí: Alícia Pallàs 
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LA COMA VOLADA 

 
Avui inesperadament he sentit aquell vell himne que moltes vegades havíem 

cantat: Jo crec en Vós. L’havíem cantat de manera lenta, arrossegant les frases, 
sense massa ritme, però avui li he trobat un sentit diferent: el sentit de la 
veritable fe en Déu que proclamem als quatre vents, que en la nostra intimitat 
sincera posem davant de Déu. És un himne que s'hauria de cantar pausadament 
però amb ritme, sabent què diem i amb convicció. Tots els himnes, al cap i a la fi 
s'han de cantar d'aquesta manera: sabent què diem i proclamem, tal com si 
féssim una pregària.  

Aquest és l'himne que es va cantar quan el meu pare va morir i és un himne 
que m'ha costat durant un temps cantar sense que la veu no se'm trenqués pel 
que significava per mi.   

En aquest temps en el que hem hagut de dir adéu a moltes persones 
estimades, aquest himne torna a tenir un significat especial. L'absència i el buit 
dels que ens deixen prenen ara un paper principal que res sembla omplir. I la 
tristesa sembla prevaldre per damunt de tot, com un núvol negre que s'instal·la 
entossudit damunt del nostre cap. Res és igual, tot pren un altre caire. El silenci 
dels que marxen fa mal per molt que sapiguem del cert que reposen en Déu 
que els acull.  

Déu, tot i donar el seu fill únic per nosaltres, no ens ha deixat orfes, és cert; 
com la coma volada no deixa sol l’article que ha perdut la seva vocal. I és que 
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existeix un article que m'agrada: la ela apòstrof. Aquest article, llevat d’algunes 
excepcions, perd la seva vocal quan acompanya paraules que comencen també 
amb una vocal i es fon amb paraules com amor, esperança, alegria, oració, 
adoració, esperit, església, ànima, únic, autèntic, donant pas a una nova forma 
d’ésser per convertir-se en un article únic. I el que m‘agrada especialment és 
que la vocal perduda, en realitat, en la més bonica realitat, no s’ha perdut; 
segueix sent-hi transformant-se en un apòstrof, una preciosa coma volada, 
penjada enlaire d'una manera omnipresent, acompanyant article i nom, 
recordant-nos que sempre hi serà, encara que no la veiem. A què em recorda 
tot això?  

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. 

Desitjo que la força de l’Esperit Sant, tot allò que no veiem i estimem sigui 
present en les nostres vides de manera que ompli els nostres cors d’esperança 
nit i dia. Que vetlli el nostre son i il·lusioni el nostre despertar. 

 
 

 

Alícia Pallàs 

  

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les persones que en 
tenen cura. En les circumstàncies sanitàries en les que ens trobem, preguem per 
tota la comunitat i més enllà d’ella. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA    
Aquesta setmana hem pogut col·laborar amb “El Chiringuito” amb la compra de 
tonyina, lleixiu, cafè, llet, roba interior d'home, margarina i formatge. També els 
hi hem fet arribar productes que es van portar a l’església, però agrairíem que per 
no haver d'anar amunt i avall carregats, es fessin aportacions econòmiques per 
transferència o directament a la Lídia Guinot, molt millor. Agraïm molt la vostra 
comprensió i el vostre esforç per no oblidar-los!!!! Són temps molt difícils per una 
feina com la que fan ells, i contínuament ens diuen que ens hem convertit en una 
de les ajudes més importants que tenen. No paren de donar-nos les gràcies i ens 
demanen que seguim pregant per ells i per les persones en situacions molt 
complicades que passen per allà. 
 
CANAL DE YOUTUBE 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a 
https://youtu.be/n95W5XVcUM0 

Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  
 
OPERACIÓ NEN DE NADAL 
El passat 2019, es van recollir a tot Espanya 48.006 caixetes que van ser 
repartides entre nenes i nens de Togo, camps de refugiats sahrauís i altres països 
del nord d’Àfrica, aquesta és una part de les 10.569.405 caixetes recollides 
globalment i repartides en 110 països. I aquest any tornarem a participar fent les 
nostres caixes que s’entregaran a finals de novembre.  

S’han pres totes les mesures pertinents perquè malgrat la Covid-19, les caixetes 
puguin arribar als nens amb tota seguretat creant l’alegria dels mes petits.   

Fins el 22 de novembre (últim dia de recollida) anirem informant del projecte.  


