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Ordre de Culte 1er Diumenge després de Trinitat - 6-6-2021 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 138 
Himne: Glòria a Vós, Déu i Senyor (3 CG) 

Música: “Lyra Davídica”, Himne llatí; Lletra: Benjamí Planes 
Lectures bíbliques: 

1 Samuel 8, 4-11.16-20 
2 Corintis 4, 13 – 5, 1 

Himne: Déu etern, la teva misericòrdia (233 CG) 
Música: Charles H. Purday; Lletra: Noemí Celma 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Marc 3, 20-35 

Pregària per la il·luminació 
Interludi musical 

Sant Sopar 
Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 
Pregària 
Anuncis 

Himne: Ben a prop vostre, a prop de vós (53 CG) 
Música: C.H.Morris; Lletra: Antoni Almudèvar 

Benedicció 
Postludi 

 
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Joan Turón 
Diaca: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés  
Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 
Butlletí: Alícia Pallàs 

                                                
 
 

 
 

 
 

LLÀGRIMES 

Quan érem infants a l’escola dominical de vegades ens 
demanaven que diguéssim un verset de memòria. Per mi aquest 
instant ratllava el pànic. Sort que sempre hi havia algun verset 
que recordava. Però si el company que em precedia ja l’havia dit, 
malament rai! Sempre quedava el recurs de dir: “Y Jesús lloró.” 
Jn. 11, 35. 

Sovint els nadons quan neixen ploren en abandonar 
l’escalfor i el silenci uterí per sentir la fredor i la fressa d’una sala 
de parts. Ploren sobretot per tal d’obrir els seus pulmons al 
màxim i poder respirar per si sols. I mentre no es poden fer 
entendre, el seu plor, únic sistema de comunicació, varia segons 
si el que volen transmetre és gana, dolor o enuig.  

A mesura que ens anem fent grans aprenem a utilitzar 
aquest plor per atabalar els pares i aconseguir el que volem, i no 
ens importa si ens sent tot el veïnat. És el nostre plor reivindicatiu 
de llàgrimes falses que susciten la compassió aliena. I 
contemplem al mirall la fila que fem i pensem “que en som, de 
desgraciats!” mentre a poc a poc ens oblidem del plor i del motiu. 

Les llàgrimes que sovint se’ns escapen són de tristesa, 
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dolor, riure o felicitat. Però la nostra cultura ens ha ensenyat a 
amagar les dues primeres, les que ens fan semblar vulnerables i 
febles i, com les gaseles en veure’s amenaçades salten alt i més alt 
per demostrar la seva agilitat, nosaltres d’una revolada eixuguem les 
llàgrimes per semblar íntegres i forts.  

En canvi, quantes vegades homes, dones, infants mostren el 
seu plor en tot el món sense complexos davant de la tragèdia 
d’haver-ho perdut tot, fins i tot l’esperança? De quina manera aquells 
trets es contrauen en el dolor interior, el desconsol i l’oblit de 
tothom? 

Jesús no va amagar les seves llàgrimes en sentir el dolor que
Marta, Maria i els seus amics patien. Va demostrar la seva humanitat 
fent seva aquella pena tan humana. 

De la mateixa manera va plorar per Jerusalem, una ciutat que 
s’havia apartat de Déu i que veuria aviat la seva destrucció per no 
haver sabut reconèixer Jesús com el Messies.  

Quantes vegades he oblidat l’amor de Déu i me n’he apartat! 
Em sembla sentir les llàgrimes de Déu en veure que m’equivoco, però 
tot seguit sento la seva ferma abraçada de perdó i d’amor quan torno 
als seus braços.  

Aquestes llàgrimes em recorden l'amor que Déu té per 
nosaltres, els seus fills i filles. Em mostren quant pateix en veure patir
una humanitat dominada, esclafada i esclavitzada.  

El Senyor, Déu sobirà, 
eixugarà totes les llàgrimes 
i esborrarà arreu de la terra 
la humiliació del seu poble. Salm 25,8 

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. Als que pateixen especialment en aquests temps tan durs i 
injustos, tinguem-los al pensament. 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana hem pogut comprar llet, formatge i tovallons de 
paper. No he pogut fer mes, perquè encara que s'ha fet un esforç i hi 
han transferències, me les passen quan acaba el mes. Moltes gràcies a 
tots/es per l'ajut extra. Quan les rebi segur que podrem donar una 
bona empenta en compres i podrem omplir les prestatgeries del 
"Chiringuito". Ens envien, com sempre, tot l’agraïment per les compres 
i el suport en oració en aquesta tasca de vegades molt complicada. 
 
CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 
Enllaç: https://youtu.be/o7qTzFN_IEc Pels cultes anteriors: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 
ESTUDI BÍBLIC 
 
Ja sabeu que cada dijous a les 19h tenim el nostre estudi bíblic online. 
En aquest moment estem estudiant el llibre de Cohèlet.  

 
 


