
 

 

Ordre de Culte 03/10/2021 
18è Diumenge després de Trinitat 
Una llar i una esperança pel futur 

 
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 
Crida a la lloança: Salm 139, 1-12 

Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG) 
Música: Salteri de Ginebra, s. XVI; Lletra: Benjamí Planes 

Lectures bíbliques: Joel 3, 1-2 i Romans 8, 6-11 
Himne: Vos sou l’amable Salvador (65 CG) 

Música: J. B. Dykes, variant A.R. Reinagle; Lletra: Benjamí Planes 
Proclamació de la paraula 

Lectura evangeli: Joan 14, 15-29 
Pregària per la il·luminació 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
(Interludi) 
Pregària 
Anuncia 

Temps de la creació 
Himne: Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG) 

Música: Cesar Malan; Lletra: M. E. Vidal 
Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta (llegeix Esther Rión) 
Lectures: Elisabeth Cortés 
Diaques: Abel García i Joan Salvador 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

 

ENVELLIR 

 

Fa temps que hi dono voltes, a aquesta qüestió. 

M’adono que al meu voltant tot envelleix.  

També jo, envelleixo.  

Aleshores faig meu aquell pensament de Pere Calders «vaig néi-

xer abans d’ahir i ja som demà-passat!» 

Veig créixer els meus nets, veig madurar els meus fills i veig com 

nosaltres, els grans, ens anem pansint !!!  

Envelleix la societat en la que visc i la meva comunitat de fe. 

Reflexions sobre l’envelliment sempre han estat presents des 

dels temps dels temps. N’he trobat moltes, i en voldria comentar 

dues.  

La primera és del cineasta suec Ingmar Bergman (1918-2007)

que diu: «Envellir és com escalar una gran muntanya: mentre es 

puja les forces disminueixen, però la mirada és més lliure, la vista 

més àmplia i serena». La imatge és bonica. El pas del temps fa que 

tinguem horitzons més llunyans i més lliures. Encara que la vellesa 

comporti moltes vegades pèrdua de visió oftalmològica. 

L’altra és del segle V abans de Crist, del poeta i pensador grec 

Sòfocles. «Els que en realitat estimen la vida són aquells que estan 

envellint». Segurament com més a prop percebem el sentiment de 

la caducitat, més volem aprofitar allò que encara tenim. 

També és veritat que la por a semblar “vell” és un fenomen més 

modern. Estem instal·lats en aquesta “gerontofòbia” que desplaça 
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altres virtuts molt més sàvies. I qui més qui menys, tant dones com 

homes, fa el que pot per aparentar ser més jove del que realment 

és. 

... 

Els profetes de l’Antic Testament també es preocupaven de la 

vellesa. Un exemple: 

Escolteu-me, casal de Jacob, supervivents del poble d'Is-

rael: Us duc als braços des que vau néixer, soc jo qui us por-

ta des de les entranyes de la mare. I seré el mateix fins a la 

vostra vellesa; encara us duré quan tindreu blancs els ca-

bells. Jo us he fet i us portaré als braços, us hi duré i us sal-

varé.  Is 46,3-4 

Jahvé fa aquesta promesa al seu poble. Avui nosaltres ens sen-

tim pertànyer a aquest poble de Déu. I la promesa també és per a 

nosaltres. 

«Encara us duré als meus braços quan tindreu blancs els ca-

bells...» «Us hi duré i us salvaré». 

De què ens ha de salvar? De les nostres angoixes, de les nos-

tres pors, dels nostres absurds. 

Perquè -malgrat que els nostres cabells siguin blancs- necessi-

tem que Ell ens porti en braços i que ens salvi de tantes circums-

tàncies que ens poden semblar sense remei.  

Sense aquest consol la vida pot semblar un absurd, però El te-

nim al nostre costat portant-nos en braços com quan érem petits. 

És possible que ens sembli que Déu està absent, però estem als 

seus braços. 

SFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Preguem també per aquells que passen moments delicats de salut, pels que se 

senten sols, pels que passen temps de penúria. No els oblidem. 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquesta setmana us demanem oracions especials per l'apertura de nou de tota 

l'activitat del "Chiringuito de Dios". Dilluns obren el menjador de nou amb tot el que 

això comporta. El Wolfgang encara no està al 100% i per això necessiten tot el 

nostre recolzament. De moment hem ajudat a omplir les seves prestatgeries, però 

seguirem atents a les seves necessitats i us seguirem explicant!!! 

Moltes gràcies per endavant, per recordar-los sempre. 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: https:// 

 

AGENDA 

• Aquest diumenge, bona part de la comunitat està celebrant la convivència 
anual i per això hi ha absències però, el culte seguirà retransmetent-se com 
cada diumenge 

• Avui, diumenge 3 d’octubre, a les 18h, participarem a la celebració ecumè-
nica del Temps de la creació, organitzada per les comunitats ortodoxes, 
catòliques i protestants a la Sagrada Família. 

• Els dies 7 i 8 d’octubre s’organitzen unes xerrades al Monestir de Pedral-
bes, de forma presencial, amb el títol Fe(r) i dones. La nostra pastora tindrà 
una participació al World Café, del dijous 7 a les 16h. Si us ve de gust parti-
cipar-hi podeu trobar tot el programa a                                                                            
https://https://monestirpedralbes.barcelona/ca/activitats/jornades/jornades-
fer-dones-textos-rituals-transmissió 

• El proper dissabte 9 d’octubre, a les 18h, tindrem activitat amb el joves de la 
EEC, al pati de l’església de Rubí, per organitzar el viatge i la participació al 
Sínode General de la IEE. 

• Diumenge 24 d’octubre, culte de celebració del 150è aniversari de l’esglé-
sia. 

• El dissabte 6 de novembre, a les 18h, tindrem la celebració del culte de la 
Reforma, organitzat per la EEC, a l’església de Poble Nou. 

• El diumenge 21 de novembre, en el marc de les celebracions del Dia de la 
Música (Santa Cecília), tindrem la inauguració de l’exposició d’himnes i him-
naris 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


