
20è Diumenge després de Trinitat – 25-10-2020 

 
Preludi musical 

BWV 180, Abilla’t ànima estimada. 
Schmuecke dich, O Liebe seele 

 
Invocació 

Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: 
Salm 90, 1-6.13-17 

Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG) 

Lectures bíbliques: 
Deuteronomi 34, 1-12 
1 Tessalonicencs 2, 1-8 

Proclamació de la Paraula 
Mateu 22, 34-46 

Interludi musical 

Jesús, veritable pa de vida 

Coral, BWV 180 

Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

Pregària 

Himne: Vós sou l’amable Salvador (65 CG) 

Benedicció 

Postludi 
Litúrgia: Marta López Ballalta 
Proclamació de la paraula: Samuel Fabra Mestre 
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès 
Lectures: Enoc Navarro, Judit Pallàs, Rubén Pallàs, Esther Rión i Sergi Díaz 
Butlletí: Alícia Pallàs 
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L’OBLIT 

 
8Guarda'm com la nineta dels ulls,  
empara'm a l'ombra de les teves ales,  
9 on no m'abasti l'injust que m'assalta,  
els enemics mortals que m'envolten.  
Salm 17,8-9 

 
 Diumenge passat, durant la predicació, la Marta va anomenar aquest 
Déu que ens coneix pel nostre nom, quan Moisès diu a Déu:  

I, tanmateix, m'has dit: "Jo et conec pel teu nom". 

 Èxode 33, 12 

 La setmana passada ma filla em va preguntar si després de treballar 
podria estar amb ella i les nenes i així fer-los companyia i ajudar-la. Feia molt de 
temps que no ens vèiem: tres mesos. I és que amb tantes alertes per contagis 
ens havíem autorestringit les visites. En arribar a casa seva, la gran, de quatre 
anys, estava contenta com un gínjol de poder jugar una bona estona juntes. Em 
va ensenyar totes les joguines, va posar música per ballar i va treure tots els 
peluixos que més li agradaven.   Al meu cor no m’hi cabia més alegria que la que 
m’estava donant amb aquell somriure. La petita, de nou mesos, s’ho mirava des 
del balancí. Somreia de veure sa germana anar i venir amunt i avall, saltant i 
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agafant-me les mans. Vaig decidir que havia arribat el temps per la petita, el 
temps de rebre la meva atenció.   

 Em vaig inclinar cap a ella, pronunciant el seu nom suaument, 
repetidament. Em va mirar, potser estranyada que la conegués pel seu nom, 
fins i tot de ben abans de néixer, quan era un puntet blanc en un fons negre.  
Semblava no conèixer la seva àvia, ni tenir-li gaire confiança perquè la seva 
mirada expressava un lleuger desconcert fins que la seva boca es va tòrcer, els 
seus ulls es van humitejar i va arrencar a plorar. Sa mare va consolar-la i els 
sanglots van apaivagar-se a poc a poc.  

 Al cap d’una bona estona, quan estava contenta i eixerida vaig intentar 
anomenar-la altre cop i la seva expressió va tornar a amenaçar l’episodi 
precedent. En una altra època, no hagués donat importància a aquesta reacció; 
l’hagués trobat normal. Però en aquesta, en la que ens sentim tan mancats 
d’afecte, de mostres d’amor sense límit, de companyia, d’abraçades –que en 
són de valuoses les abraçades sinceres!-, no sabem com gestionar-ho i la 
tristesa, la frustració i la impotència comença a ocupar un lloc en el cor.  

 Els petits obliden els seus grans i els grans obliden qui són els seus 
petits, en quin temps viuen i per què la gent es tapa la cara amb una mascareta. 
Oblits que fan mal fins al fons del cor i omplen de molts silencis els riures i les 
rialles franques o obertes.  

 Però fins i tot quan oblidem el contacte estret i proper entre tots 
aquells i aquelles que formen una part íntima de la nostra existència, Déu ens 
consola i ens diu que no ens deixa.  
14»Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, i elles em coneixen a mi, 15 tal 
com el Pare em coneix, i jo conec el Pare. A més, jo dono la vida per les ovelles.  

Joan 10, 14-15 

 I tornem a recordar allò que ens dóna tot el que som: l’amor de Déu 
que omple a vessar damunt nostre guarint ferides, apaivagant cors inquiets, 
eixugant llàgrimes. 

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    
Aquests temps complicats s'allarguen, son complicats per tots i ens afecten a tots, 
però,heu pensat per un moment en la gent que viu al carrer? Tota la incertesa que el 
dia a dia ens envolta a nosaltres, per ells es multiplica per molt. Sense casa, sense 
escalf de roba,físic,i sense escalf anímic, emocional.  Que trist! Molta soledat!Hem 
pogut col·laborar amb el"Chiringuito" amb una compra una mica més gran de llet, 
cafè, te,sucre. Fem tot el que podem i estem alerta de les seves necessitats.  No els 
oblidem en les nostres pregàries, si us plau. 
 

CANAL DE YOUTUBE 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a 
https://youtu.be/Rya0OcW5kd4 

Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  
 
OPERACIÓ NEN DE NADAL 
Que puc posar dins la capseta: una joguina: peluix, pilota, nina instrument música, io-
io, corda per saltar…..material d’higiene.: raspall de dents, pinta, pastilla de sabó, 
tovallola…..material escolar: llapis, bolígraf, retoladors, llibretes, calculadora, 
gomets…..accessoris: mitjons, gorra, rellotge, llanterna, clips i gomes cabell…..  
Que no puc posar dins la capseta: res de menjar, caramels, pasta de dents, 
medicaments, líquids, aerosols, articles usats o trencats, joguines vèliques, objectes 
de vidre…..  
22/11/2020 últim dia de recollida. Si vols fer una capseta, parla amb l’Anna Guinot, 
et donarà el document per participar.   
 


