Ordre de Culte
6è Diumenge després de Trinitat
11-7-2021
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 24
Himne: Obriu la porta i el portal (29 CG)
Música: Georg Weissel; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques:
2 Samuel 6, 1-5.12b-19
Efesis 1, 3-14
Himne: Car Jesús aquí estem (73 CG)
Música: J. Rudolf Ahle; Lletra: M. E. Vidal
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 6, 14-29
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Anuncis
Himne: Astre que jo miro (48 CG)
Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació: Jonathan Navarro
Música: David Melenchón
Lectures: Marta Huch
Diaca: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Butlletí: Alícia Pallàs
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UN ABANS I UN DESPRÉS
Veig un llarg camí il·luminat per un sol radiant que juga
amb les fulles dels arbres que el delimiten. Faig un tomb i de
sobte aquests arbres s’han tornat tan densos i alts que no deixen
traspassar ni un bri de llum i tot s’enfosqueix. Indrets clars i nítids
bressolats per un suau ventijol segueixen d’altres d’obscurs on és
difícil orientar-se i no saps si avances o retrocedeixes. Sembla que
has perdut el nord.
Al llarg d’aquest camí ens hem acostumat a posar-hi
balises, balises que marquen on som, cap a on anem i d’on venim.
Així, hi ha fets en la història de la humanitat que l’han marcat de
tal manera que ens hem acostumat a dir “després de la guerra
civil, abans de la segona guerra mundial, abans de la crisi del 29”,
anomenant fets tràgics de mort i desgràcia inhumans i cruels,
d’odi i de cobdícia, d’ànsies de poder i d’abús del proïsme. I
anomenem aquests fets sense entrar en la seva cruesa:
senzillament són balises que marquen el cronograma de la vida
de la humanitat.
Ara hi hem afegit el mot pandèmia o confinament i
mesurem aquest temps segons si situem els fets esdevinguts

abans o després. Sí, hi ha un abans i un després perquè res ja no és
igual: la mort i la desolació ens ha tocat a la porta.
En el relat de la creació es repeteix la frase: “Hi hagué un
vespre i un matí i fou el primer dia” fins arribar a “Hi hagué un vespre i
un matí i fou el sisè dia” i així es va succeint l’obra creadora de Déu
donant rellevància a que, pas a pas, Déu veié que tot el que havia fet
era molt bo. És una manera de situar cada element de la creació en
dies. Elements que ens ensenyen l’amor que Déu té per nosaltres
donant-nos el millor que ens pot oferir.
Així, finalment Déu ens va donar el seu fill per a la nostra
salvació que va néixer i morir per ser amb nosaltres i fer-nos de guia
en aquest camí. Ha significat tant que hem mesurat el nostre temps
en la Història segons si és abans o després de Crist.
En la nostra vida personal també hi ha abans i després
continus que marquen camins foscos i d’altres de clars i lluminosos.
Goig i lloança i abismes vertiginosos. Però per damunt de tot hi ha
l’esperança que ens du a caminar endavant. Ja que si Déu ens ha
donat tant per què no podem donar-li una part del que hem rebut?
Com una filla que ha rebut l’abraçada del seu pare i que
descansa confiadament en Ell. Així és com em sento.

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 nostre pensament.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Us envio molts records de part del Wolfgang. Comença a anar a mig
gas, però està encara a la "botigueta" i amb temes de paperassa. Diu
que va més tranquil, encara que coneixent-lo, segur que no para!!!!
Durant aquest temps sabàtic per ells, no ens oblidem de tenir-los en les
nostres pregàries.Gràcies a totes/ts.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
Enllaç: https://youtu.be/ETBITZ_Vm4s Pels cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
CONSELL DE L’ESGLÉSIA

Alícia Pallàs

Aquesta tarda a les 17:30h celebrarem el darrer consell abans de les
vacances. Serà per videoconferència.

