5è diumenge després de Pasqua - Diumenge de la família 9-5-2021
Preludi musical
J.S. Bach, BWV 172
Oh paradís de l’ànima
Ària 4
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: 23
Himne: El Senyor és el meu pastor (36 CG)
Música: George F Root; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Fets 4, 5-12
1 Joan 3, 16-24
Himne: Cantem un càntic ple d’amor (5 CG)
Música: W. B. Bradbury; Lletra: Benjamí Planes
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 10, 11-18
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Oh que amigo nos es Cristo (289 HC)
J. Seriven. Arr. G. Howlett
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Anuncis
Poema
Una mare planxa la camisa del seu fill per a una entrevista de feina
(David Jou)
Himne: Ningú com tu
Benedicció
Postludi
J.S. Bach, BWV 103 El patiment es convertirà en alegria
Coral
Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació: Judit Pallàs
Música: Oriol Berlanga, Elies Cortès i David Melenchón
Lectures: David Melenchón
Diaca: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Caroli Capó
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El dia de les mares
Ana Jarvis va perdre la seva mare el 9 de maig de 1905, també es deia Anna i
havia sigut l’esposa d’un pastor metodista.
Dos anys després, amb un grup d’amigues i amics, va iniciar una campanya
massiva perquè es declarés un dia oficial de les mares a EEUU. Van repartir
fullets, van escriure articles a diaris i van fer tot el que estava a les seves mans
perquè el govern del seu país veiés la necessitat de reconèixer el treball i la
dedicació que les mares feien a la seva família. Era principis de segle, encara
no havia arribat ni tan sols la Primera Guerra Mundial, el paper de les dones
estava acotat a la llar i, com a molt, a petits espais eclesials, però l’Ana sabia
que sense elles, sense les mares, el món no podia funcionar.
Va ser molta la tasca i la insistència, fins que, el 10 de maig de 1908, l’església
metodista de St. Andrews, a Grafton, Virgínia Occidental, va decidir de
celebrar la primera cerimònia no oficial en honor a les mares; va ser una
cerimònia exclusiva per elles i van assistir-hi 407 mares amb els seus fills i les
seves filles. A cadascú dels assistents se li va entregar un clavell blanc, la flor
preferida de la mare de l’Ana.
Aquest va ser un reconeixement revolucionari, malgrat ara no ens ho sembli,
però no hem d’oblidar que el temps ha passat i les coses han canviat; que una
església reconegués el paper de les oblidades, les menystingudes per ser
dones, les sotmeses a l’autoritat masculina, que el reconegués en la seva
vessant familiar i també social, seria un dels primers passos per acabar-les
també acceptant com a subjectes polítics i, a la fi, independents de la
masculinitat.

El reconeixement de les esglésies metodistes, que any rere any van seguir
celebrant aquesta festivitat, sempre el segon diumenge de maig, va fer que,
finalment, al 1914 el Congrés dels Estats Units adoptés aquesta festivitat com
oficial a tot el país; i d’aquí va anar estenent-se per tot el món.

FAMÍLIA CRISTIANA

Però això que sembla un èxit va acabar transformant-se en tristesa, i la
mateixa Ana Jarvis, pocs anys després, va impulsar una carta al congrés
perquè s’anul·lés aquest dia de les festivitats oficials.

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

Què va succeir? Doncs el que passa moltes, o massa, vegades, i és que allò que
volia ser un impuls social de reconeixement va acabar convertit en una festa
comercial de la que moltes i molts volien treure diners.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

La intenció original es va oblidar amb molta rapidesa i botigues, esglésies i
associacions van començar a utilitzar el Dia de la Mare per posar paradetes,
vendre clavells, postals d’agraïment, i tota una infinitat de quincalla per
engrossir les seves caixes a costa de les mares que ara esdevenien solament
l’objecte a qui regalar flors un dia a l’any. Diuen que l’Ana, fins i tot, es va veure
implicada en uns disturbis, on va ser arrestada per tirar per terra una parada
de flors on es venien clavells blancs a 1 dolar per regalar a les mares.
L’ésser humà és així, oi? D’alguna manera acabem corrompent i
mercantilitzant iniciatives i celebracions que buscaven molt més que un dia
pel comerç. S’ha fet amb el dia de la mare, però també amb el Nadal, o fins i
tot amb la Setmana Santa, que ja no és una celebració religiosa sinó les minivacances de tots els anys, on l’important és sortir i gaudir de quatre dies
enmig de la trepidació de l’any, abans que no arriba l’estiu.
Per això, el cristianisme té una obligació vers la nostra societat, enmig del
nostre temps, i és no oblidar mai que tota celebració té darrere una primera
intenció, un objectiu pel que val la pena lluitar. No és qüestió de no celebrar,
sinó de celebrar-ho de veritat, amb l’esperit de llibertat i igualtat, amb tota
l’essència de l’amor i el perdó, amb el veritable sentit que té allò que festegem.
… jo els faré entrar a la meva muntanya santa, i prendran part en les festes dins
la meva casa d'oració. Acceptaré en el meu altar els seus holocaustos i sacrificis,
perquè el meu temple serà anomenat "casa d'oració per a tots els pobles".
(Isaïes 56, 7)

Marta López Ballalta

ANUNCIS I COMUNICACIONS

Aquesta setmana hem pogut omplir una mica el rebost del "Chiringuito" amb
cafè, llet, formatge, raspalls de dents i productes d’higiene íntima per dones. I ens
han fet arribar escuma d’afaitar, roba i una cafetera elèctrica que segur que en
faran bon ús. Moltes gràcies per totes les aportacions i per totes les oracions.
Ah!!!! el Wolfgang, gràcies a Déu va millorant!!!!! Tot l’agraïment de part d'ells
cap a l’església.

AGENDA






El 10 al 12 de maig es celebrarà la Pastoral de la IEE, aquest de forma
virtual, per les restriccions de seguretat. La nostra pastora hi participarà.
El dissabte 15 de maig, de 10 a 12:30h, es realitzarà un nou Taller de la
EEC, de forma virtual, amb el tema del treball en la Litúrgia, anirà a càrrec
del pastor Jonathan Navarro. L’enllaç:
https://us02web.zoom.us/j/89488851185?pwd=OExPd083UmRrMmdud1l1
Wm1tbFA2dz09#success
El diumenge 16 de maig la nostra pastora estarà predicant a l’església de
Rubí.
El divendres 28 de maig, a les 19h, tindrem la reunió de pregària de la
EEC, de forma virtual, on pregarem per els malalts de totes les
comunitats, per totes les persones que han estat i estan a primera línia
en aquesta pandèmia.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/inNGP4xA-kE
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

erds, i que les gallines no són la solució, sinó que l’és aprendre a frenar, no deixar-

