20è Diumenge després de
Trinitat
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 91, 9-16
Himne: El Senyor és el meu pastor (36 CG)
Música: George F. Root; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Isaïes 53, 4-12
Hebreus 5, 1-10
Himne: Cantem un càntic ple d’amor (5 CG)
Música: W. B. Bradbry; Lletra: Benjamí Planes
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 10, 35-45
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Anuncis
Himne: La sang ahir vessada (84 CG)
Música: George C. Stebbins; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi

CISTELLA SOLIDÀRIA

Aquesta
setmana
hem
comprat
llet,
sucre,
margarina i formatge. No se
si ara ja haurà nascut la nena
de l'Andrea (mentre escric
aquestes lletres, encara no)
la noia a qui hem ajudat
amb robeta per la nena i
camisoles per ella, però us
he d'explicar que també
hem comprat una bata per
la seva estada a l'hospital.
Us anirem explicant i
mentrestant us demanem
com sempre que no oblideu
al col·lectiu més desafavorit
del barri del Raval en les
vostres pregàries!!!!! També
estem agraïts per la
generositat de gent que no
és de la nostra església i
també pensen en ells i
col·laboren.... Gràcies a
tots/es

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Anna Plantada
Diaques: Esther Rión i Marta Freixes
Butlletí: Daniel Paül
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Auf wiedersehen, Angela Merkel
El passat 26 de setembre tingueren lloc a Alemanya les eleccions al
Bundestag per tal d’elegir nou Canceller per al país. Això comportarà la
sortida d’Angela Merkel del govern després de 16 anys al poder; són molts
els mitjans de comunicació que han considerat Merkel la dona més
poderosa d’Europa. Amb motiu del comiat, més o menys imminent, de la
fins ara Cancellera alemanya han estat nombrosos els reportatges, articles,
notícies, o fins i tot llibres, que ens han donat a conèixer diversos detalls de
la seva particularitat política o personal; així sabem –per exemple- que
mesos després del naixement de la futura Cancellera, a Hamburg, el seu
pare, per simpaties envers el socialisme, i en un temps en què encara no
s’havia aixecat el mur de Berlín, decidí, amb la família, traslladar-se a
l’Alemanya de l’Est on Horst Kasner –pare d’Angela- pastor luterà, exercirà
de responsable del seminari de Templin.
Sabem també de la seva infantesa i joventut viscuda en un medi rural i feliç
amb els seus dos germans; dels seus estudis universitaris brillants, del fracàs
del seu primer matrimoni, de la seva via tranquil·la amb el seu segon
company i de com, a partir de 1989, amb la caiguda del tristament famós
mur, Angela Merkel decideix dedicar-se a la política.
Angela Merkel, de perfil centrista i racional, farà aleshores el pas d’entrar a
la Democràcia Cristiana en temps de Helmut Kohl i el 2005, amb les sigles
d’aquest partit, i amb 51 anys, arribarà a obtenir el càrrec de Cancellera.

De totes maneres i independentment de la seva ideologia i dels èxits o
fracassos de la seva gestió al front de la política alemanya o europea hi ha
en Merkel un factor que molts comentaristes han posat de relleu: la
importància de la fe cristiana en aquesta filla de pastor luterà, criada en una
llar culta –sa mare era professora d’anglès però no podia exercir, per causes
polítiques, a l’antiga RDA- i en un país on el cristianisme no era precisament
ben vist ni considerat.
Malgrat no fer ostentació de la seva fe, Marion Van Renterghem, autor
d’una important biografia sobre Merkel, explica com la mare de la futura
Cancellera deia sovint a la seva filla que “com a protestant, la seva vida seria
més difícil i, per això, havia de ser millor que les altres”.
També Henrik Uterwedde, politòleg alemany ens forneix aquest altre
testimoni de Merkel: durant el període comunista, ens diu, la fe ha estat per
a ella una “brúixola interior” que l’ha ajudada a afrontar situacions difícils.
Merkel s’ha mantingut creient, però sense demostrar-ho massa
públicament.
I encara un altre testimoni: el periodista catòlic Valkar Resing en el seu llibre
“Angela Merkel, una dona de convicció”, ens explica que l’encara Cancellera
llegeix regularment la Bíblia i prega “gairebé cada dia” i afegeix, textualment
en paraules de Merkel, “que cal protegir la convicció de la dignitat de cada
ésser humà i la seva unicitat, el respecte dels altres, la tolerància i la justícia
social... i que tenir confiança en Déu fa considerablement més fàcil algunes
decisions polítiques”.
L’any 2015, i a propòsit dels possibles perills d’islamització d’Europa, la
Cancellera proclamava a la Universitat de Berna: “si hi ha una cosa que em
molesta no és pas que algú professi la seva fe musulmana. Nosaltres hem de
tenir el coratge de dir que som cristians. Tinguem la valentia de mantenir un
diàleg amb ells però, també, si us plau, d’anar al culte, de conèixer una mica
la Bíblia i, potser, d’ésser capaços d’explicar una imatge d’una església...”.

L’esmentat Uterwedde diu d’ella que el seu estil polític sobri, la seva
discreció i reserva, li impedeixen mostrar la seva fe d’una manera
estentòria, però que aquest capteniment li ve de la seva fe i cultura
luterana: “penso que la fe cristiana és una part integrant de la meva manera
de viure i de fer política, sense que això sigui aparent en tot moment” en
paraules de Merkel.
Aviat deixarà el càrrec una de les dones més “poderoses” d’Europa; amb els
seus triomfs i decepcions polítics –no és pas aquest l’objectiu del present
escrit- Angela Merkel ha estat una persona que no ha amagat mai les seves
creences cristianes. Crec, personalment, que costaria molt de trobar, en el
nostre desolat panorama polític, una persona d’unes conviccions religioses
tan arrelades.
Com li diuen alguns –o molts- conciutadans amb un apel·latiu afectuós:
“Tschüss, Mutti!” (adéu mamà, encara que l’Angela no ha tingut fills).
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
El passat dijous el pastor Pablo García Rubio va marxar a la casa del Pare.
Hem tingut el privilegi de tenir-lo entre nosaltres i sempre guardarem un
extraordinari record d'un pastor amb profundes conviccions i sobretot d'una
persona amb vocació de servei fins l'últim moment. Com deia una germana
nostra: ''L'hem estimat i ens ha fet sentir estimats''. Deixa un llegat que
perdurarà. Tinguem un record per a la seva família.
CULTE 150è ANIVERSARI ESGLESIA
Diumenge dia 24 d’octubre tindrà lloc el culte de celebració del 150è
aniversari de l’església. Hi sou tots convidats.

