
 

 

Ordre de Culte del 25/07/2021 
8è Diumenge després de Trinitat 

 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 14 
Himne: Vós sou l’amable salvador (65 CG) 

Música: J. B. Dykes (variant A. R. Reinagle); Lletra: Benjamí Planes 
Lectures bíbliques: 2 Samuel 11, 1-15 i Efesis 3, 14-21 

Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG) 
Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal 

 

Proclamació de la paraula 
 

Lectura evangeli: Joan 6, 1-21 
Pregària per a la il·luminació  

Interludi musical 
Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 
Pregària 
Anuncis 

Himne: Abatut soc com l’ovella (87 CG) 
Música: Peter Bilhorn; Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 
Postludi 
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Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Elies Cortès 
Lectures: Judit Pallàs 
Diaca: Abel García i Joan Salvador 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

ELS PARES - ELS ABSENTS 

 

Aquest dies de vacances penso molt en els meus pares. I no so-

lament en els pares i els familiars que ja no tinc amb mi, sinó en 

totes aquelles persones que he conegut al llarg de la meva vida i 

que d’una manera o altra he conviscut amb elles.  

No en sé el motiu. Pot ser que sigui perquè tinc més temps per 

pensar. Em venen a la memòria temps viscuts amb ells, i com 

aquestes experiències m’han influït en la meva manera de ser i de 

comportar-me. 

No vull tractar-los com a persones que ja no hi són, com a perso-

nes mortes, perquè encara estan presents en els meus pensaments 

i en els meus sentiments. Només estan «absents» físicament, i la 

seva presència és d’una altra mena. 

És cert que moltes vegades hem sentit a dir que les persones no 

moren fins que ja ningú no pensa en elles. No és aquesta la meva 

manera de sentir-ho. Crec que encara que deixés de pensar en els 

«absents», tots ells segueixen existint.  

 

Segurament aquesta manera de veure-ho està influïda per la 

meva fe creient. Perquè la meva raó, i fins i tot el «seny» (tan valo-

rat avui dia), no acaben d’entendre res del que en la meva fe confio. 

Desconec totalment com és aquesta «existència», i per més que 

me la vulgui explicar tot són elucubracions ben intencionades però 

que segurament poc tenen a veure amb una realitat fora del meu 

abast i fora de les dimensions de temps i d’espai en les que ens 
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movem en la nostra realitat humana. 

Quan repasso la llista dels «absents», cada vegada se’m fa 

més llarga. Em desborda. Però el que persisteix és el sentiment 

d'agraïment cap aquestes persones que ens han donat tant i tant.  

Primerament pels pares perquè han estat en l’origen de la nos-

tra existència i en els moments més importants de la nostra realit-

zació com a nadons, nens, adolescents, joves i adults. 

Però també, per totes aquelles persones que ens han ajudat en 

el nostre creixement tant intel·lectual com en el del món de la fe. 

I, avui dia, com que soc avi, m’adono de la importància de la 

família en el sentit més ample de la paraula. La família entesa no 

com la «bombolla» tan anomenada aquests últims mesos, sinó la 

que abraça totes les relacions familiars que composen el nostre 

arbre genealògic.  

I segurament, per la meva edat, també me n’adono de la impor-

tància que té la comunitat. Tant la comunitat existencial, com la 

comunitat de fe. 

És a aquests «pares» i a aquests «absents» als qui vull dedicar 

aquest espiritual negre tan viu en la nostra memòria. 

 

Deu-me la fe dels meus pares,  

deu-me la fe dels meus pares,  

deu-me la fe dels meus pares:  

pot ser el que em manca a mi.  

 

Tan de bo aquesta fe no ens manqui !!! 

 

SFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans amb qui no 

ens podem reunir per raons de salut, 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 

Durant l'estiu, no ens oblidem de pregar els uns pels altres. Cada 

dia tenim més noms pels qui pregar, però també molts motius per 

agrair. A la vostra llista, afegiu-hi, si us plau, l'equip i els projectes 

del "Chiringuito". L'oració és molt poderosa, i acompanyada de fets 

és fantàstic!!!  

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 

11h.  

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes 

anteriors a: https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 

 

AGENDA  

- La IEE ha convocat el seu sínode general, que serà del 29 d’octu-

bre a l’1 de novembre, de forma presencial, a Màlaga. Com sempre 

l’església enviarà els seus dos representants, però si voleu partici-

par-hi i compartir aquest temps amb totes les esglésies de la IEE us 

podeu inscriure de forma particular en la següent adreça:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform 

Aquest any també s’ha convocat el sínode jove, en el que participa-

ran els joves de totes les comunitats de la IEE.  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform

