Ordre de Culte Diumenge de Resurrecció 04-04-2021
Preludi musical
Simfonia BWV 4, JS. Bach
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 118, 1-2.14-24
Himne: ¡A ti la gloria! (81 HC)
Música: Georg F. Händel; Lletra: Edmond Budry
Lectures bíbliques:
Isaïes 25, 6-9
Fets 10, 34-43
Interludi musical
Preludi, BWV 1007 Suite per a violoncel
Arranjament per guitarra. N. Kraft JS. Bach
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 16, 1-8
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
En el jardí
A. Miles Arr. M Hayes
Himne: Anyell de Déu! Humils tots acudim (241 CG)
(estrofes 1, 2 i 4)
Música: William H. Monk; Lletra: Samuel Sais
Sant Sopar
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Anuncis
Resposta a la Paraula
Himne: Sou digne, Senyor (166 CG)
Música: John J. Husband; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi
Coral Verset VII BWV 4, JS. Bach.
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David Melenchon, Enoc Navarro
Lectures: Alícia Pallàs
Diaca: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Caroli Capó
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A LES TRES
L’homenet vermell em mira quiet, immòbil des de la
vorera. Ha arribat el temps de la pausa, del silenci, de l’espera. No
puc ni tan sols pensar en mirar a banda i banda del carrer i
intentar creuar-lo a corre-cuita. El meu pas, com el d’ell, ha anat
afluixant fins que m’he quedat mirant-lo fixament, aturada
completament, enlairant el pensament vers qui sap on. Agafo
aire, sospiro i penso. Sí, ha arribat la meva pausa. El sol brilla avui i
l’aire s’ha girat. El temps és agradable i des d’on soc puc sentir els
nens que juguen al parc del costat. En una terrassa hi ha tres
joves bevent i parlant animadament aliens a l’homenet.

L’homenet vermell, brillant tossudament, em diu que tot
ha passat, que el que havia de ser s’ha acomplert. Ja ha arribat
l’hora, el comiat, la tristesa més profunda, la soledat i el dolor.
Miro el rellotge. Són les tres. Sempre el número tres. Les tres
negacions, el temple reconstruït en tres dies, i cap a les tres de la
tarda aquell clam!

A poc a poc els cotxes van alentint. I és que l’homenet
vermell, estàtic, s’ha fos de sobte i a sota s’ha il·luminat un homenet
verd i simpàtic que sembla caminar cap a l’esquerra. Té el braç dret
una mica elevat i l’altre lleugerament al darrere, com buscant un
equilibri segur i decidit. M’està dient que el temps del silenci ha
acabat. Que amb alegria emprengui altre cop el meu camí, el camí
que m’ha ensenyat durant pàgines i pàgines, i que hem seguit junts
sense jo entendre gaire el perquè de tot plegat.
Els arbustos del parc comencen a treure unes flors blanques.
Els arbres de l’amor s’han tenyit amb unes flors d’un rosa intens.
Llueixen unes boniques fulles en forma de cor. Com que també és
conegut com arbre de Judea hi va haver gent que va creure que en un
arbre com aquest Judes es va penjar. Sembla que a l’ajuntament li
agrada. A mi també.
Miro el rellotge. Les busques no s’han mogut. El temps s’ha
aturat i crec que ja per sempre les agulles del meu rellotge s’han
parat, són les tres.
Ara sé que Déu vessa sobre mi el seu amor, que Jesús
m’ensenya a prendre el seu camí i l’Esperit Sant m’ajuda a viure en la
voluntat de Déu.

Alícia Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de
salut no poden venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor
els acompanyi cap a una presta recuperació amb l’escalf de la
comunitat
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana no hem enviat res al “Chiringuito”. Tenien provisions
i ja ens estem esperant per ajudar a omplir el seu rebost la propera
setmana. Això si!!!!, no ens oblidem de pregar per ells i per la feina,
sovint feixuga, que fan al Raval. Com sempre, molts records de part
seva i tot l’agraïment per no oblidar-los.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=_1ilFsXYD6o
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors
a: https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

