Ordre de Culte
2n Diumenge després de Trinitat 13-6-2021
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 92, 1-4.12-15
Himne: La creació arreu del món (20 CG)
Música: Geistliche Kirchengesäng; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Ezequiel 17, 22-24
2 Corintis 5, 6-10.14-17
Himne: Vos sou
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 4, 26-34
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Anuncis
Himne: Sembraré la llavor ben preuada (139 CG)
Música: Ira D. Sankery; Lletra: Antoni Almudèvar
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació: Joel Cortés
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David Melenchón i Enoc
Navarro
Lectures: Judit Pallàs
Diaca: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Caroli Capó
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El Mal (III)
En la Bíblia, en l’Antic Testament, aquesta realitat massa freqüent al si
del Poble d’Israel, és motiu de referències continuades i
d’advertiments. Jesús ens parla amb paraules i fets, de com combatre
el mal. El seu missatge és de salvació, i no només per un futur, ho és
també per l’ara i ací.
Permeteu-me que faci ara referència al perdó. El perdó guareix les
conseqüències d’un mal comés, d’un sofriment infringit a una persona
o un col·lectiu. I també guareix a qui l’atorga.
Aquestes darreres setmanes en una TV nacional, en diferents capítols
una dona coneguda del públic, vint anys després del divorci del primer
marit, trenca el silenci i relata com va ser víctima de maltractaments
que van continuar més enllà de la separació, amb conseqüències tals
que va arribar a voler treure’s la vida. Exposa, ara, amb tota mena de
detalls les agressions que va patir. Hom pot deduir que ara ho fa públic
per a què es pugui entendre el seu silenci, i així també guarir les seves
ferides i superar-les. Aquesta, diguem-ne, confessió ha suscitat molts

comentaris en el programa i també en les xarxes. No voldria entrar en
més detalls.
Perquè en parlo d’aquest episodi? El seu relat sens dubte punyent,
l’expressa, posant al descobert uns sentiments d’odi, d’un odi tan
intens que a mi, personalment m’han trasbalsat. La seva veritat és
tanmateix una venjança Ningú n’ha fet cap comentari . I jo em
pregunto, és possible guarir-se, viure ara en pau, fruit de la seva
aparició pública, atacant la part contrària, del tal manera
immisericordiosa? M’atreveixo a dir que només el seu perdó als
responsables del seu calvari. pot guarir-la. És dur perdonar, és cert,
però quines teràpies poden guarir l’odi i les seves conseqüències? Li
desitjo que rebi ajuda i acompanyament per arribar a perdonar per
poder viure, tal com ella expressa en la presentació del seu relat.
I ara un afegitó, som nosaltres conscients de si hem perdonat a aquells
que en alguna ocasió ens han causat algun mal, algun sofriment

Hem sabut tornar bé per mal? O guardem un racó de rancúnia, o
d’altres sentiments negatius? Vigilem!

Isabel Roura

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 pogut comprar res pel “Chiringuito”. Us vull explicar
que els diners que es van recollir per transferències, me’ls han entregat, però,
com que estaven en “números vermells” quan ho hem regularitzat, estem
gairebé a zero. Us voldria demanar un favor: si penseu col·laborar amb alguna
aportació, aniria bé que m'ho donéssiu en mà, durant aquest mes, perquè si feu
transferències ho tindré a primers de juliol i poc podrem fer durant el més de
juny....Ens agraeixen moltíssim l'esforç que sempre fem i ens demanen que no
deixem de pregar per ells i nosaltres des del departament d'ajut social, estem
molt agraïts per poder ajudar a omplir el seu rebost....Ah!!!!me n'oblidava!!!!
Aquest diumenge venen a buscar el que tenim per ells del 2×1 de la botiga del
Comerç Just. De debò moltíssimes gracies a tots/es!!!!!

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/OaMqNbjcM3s
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

ESTUDI BÍBLIC
Dijous que ve s’acaba els curs i ja serà l’última connexió que tindrem aquest 20202021. Us esperem!

