
Ordre de Culte 
16è Diumenge després de Trinitat 
La pau com a construcció de la llar 

19-9-2021 

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 1 

Himne: Déu que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG) 

Música: F. F. Flemming; Lletra: Antoni Almudèvar 

Lectures bíbliques: 

Proverbis 31, 19-31 

Jaume 3, 13 – 4, 3.7-8a 

Himne: Vull estimar-vos Senyor (39 CG) 

Música: Thomas Hastings; Lletra: Benjamí Planes 

Proclamació de la paraula 

Lectura evangeli: Marc 9, 30-37 

Pregària per la il·luminació 

Interludi musical 

Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 

Pregària 

Himne: Vós sou l’amable Salvador (65 CG) 

Música: J. B. Dykes; Lletra: Benjamí Planes 

Benedicció 

Postludi 

Litúrgia: Francesc Melenchón 
Predicació: Samuel Fabra  
Música: Robert Bailey 
Lectures: Alícia Pallàs 
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés 
Butlletí: Alícia Pallàs 
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EL PERQUÈ DE LES COSES 
 
 

Hi havia un llibre que els pares ens van regalar que 
m’entusiasmava. Dime porqué, era el seu títol. Abordava totes 
aquelles preguntes que com a infant mai t’havies plantejat i ni tan 
sols trobaves resposta. Aquests darrers dies me n’he recordat 
perquè l’he vist a la prestatgeria de ma neboda sota un títol 
diferent: El perquè de les coses. 

 
Per què el cel és blau? Què és la Via Làctia i per què 

l’anomenem així? Per què els planetes són rodons? Un munt de 
preguntes que, pel fet de ser quotidianes i “normals” han arribat a 
formar part de la meva vida i les he adoptat a la meva normalitat 
tot i ser extremadament fascinants. I m’emociono en un dia d’un 
blau radiant o contemplant els estels en una negra nit a la 
muntanya, imaginant la seva forma rodona. 

 
Però se m’acudeixen un munt de preguntes moltes de les 

quals no estic massa segura de trobar-ne la resposta en un 
d’aquests llibres.  

 
 Tot en aquest planeta té un inici i un final. Diuen que és llei 

de vida, però, permeteu-me, fa ràbia aquesta llei. Fa ràbia que una 

EL BUTLLETÍ  



flor es panseixi, que un bosc es despulli, que la decadència 
s’apoderi d’un salmó després de l’esforç de remuntar el riu.  

 
Però sé que hi ha una primavera que ens dona esperança. 

L’esperança d’una vida nova, forta que arriba a la seva plenitud 
total. Aquella que és perfecta i que en aquest món és difícil trobar 
si no la busquem, si no deixem que ens trobi.  

 
I la ràbia es difumina tota en mi.  
I m’envaeix el goig de la promesa i de l’amor de Déu que 

m’abraça i m’acompanya.  
I el final ja no és final sinó un nou començament. 
I no hi ha llei de vida sinó llei d’eternitat.  
I aquesta és l’única resposta al meu perquè. 
 
 
Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que 

mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. 

Joan 11,25 

 
 

Alícia Pallàs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Preguem per tots els nostres germans que estan malalts, per aquells 
que passen per moments durs i de soledat. Aquesta setmana la 
Margarita ha marxat a casa del Pare; el nostre condol a la seva gran 
família.  

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana que encetem,ajudarem a omplir les prestatgeries 
del "Chiringuito". S'acosta la data de tornar a obrir i comprarem llet, 
margarina, formatge i productes de neteja, llaunes de tonyina i 
algunes coses urgents, fins on arribin els nostres"estalvis". Ells estan 
disposats a anar a tota màquina altra vegada amb aquesta feina tan 
complicada com és estar al costat dels oblidats de la nostra societat. 
Nosaltres no els oblidem i seguim amb l’ajuda del Senyor posant 
atenció a les seves necessitats...seguim pregant per ells!!! 

 

CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 
Enllaç:  
https://youtu.be/FFXRyTUwUeY 

O al nostre canal de youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 

 

CONVIVENCIA 
El cap de setmana del 2-3 d’octube, tindrà lloc la nostra convivència 
a MAS DAUSÀ (Castell d’Aro). L’estada inclou des de dinar del dia 2 
fins a dinar el dia 3 i els preus son: 
Adult en habitació individual 74€ 
Adult en habitació doble 63€ 
Infants de 4 a 9 anys  35€ 
Joves de 10 a 17 anys  52€ 
Infants de 0 a 3 anys  gratüit 
Al apuntar-se cal abonar 20€ de bestreta i la resta, portar l’import 
exacte el primer dia de les convivències 
 

 


