Ordre de Culte
5è diumenge després d’Epifania
6-2-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Que n’és de gloriós el vostre nom (21 CG)
Música: Johann Crüger; Lletra: Benjamí Planes
Crida a la lloança: Salm 138
Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG)
Música: Melodia espanyola; Lletra: Àngel Cortès
Lectures bíbliques:
Isaïes 6, 1-8
1 Corintis 15, 1-11
Himne: ¡Santo, santo, santo! (138 HC)
Música: John Bacchs Dykes; Lletra: Reginald Heber, tr. Juan Bautista Cabrera
Proclamació de la Paraula:
Lluc 5, 1-11
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical
Sant Sopar
Vida comunitària:
Ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Himne: O, Senyor que sou al cel (33 CG)
Música: C. M. Von Weber; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey
Lectures: Anna Guinot
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Prep. Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión
Butlletí: Alícia Pallàs
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UN SOMNI

Fa uns dies vaig tenir un somni que m’ha perseguit durant tota
la setmana. No ha estat d’aquells que, un cop et lleves, en perds el
contingut de la història i tan sols te’n queda una vaguetat indesxifrable
en un núvol de la teva memòria. No, aquest ha persistit potser perquè
acariciava una realitat possible i estranya alhora.
Un home tenia una caseta, com les de les castanyeres a la tardor,
instal·lada en un racó del Parc de les Aigües. Dins hi venia flors grans
com mai n’he vist abans, d’una bellesa i exuberància extraordinàries. La
seva filla, una nena que em recordava la mare de petita, l’ajudava.
Cansada de caminar, sec en un banc just al costat i admiro l’exotisme
que flairava aquella natura feta flor. Li dic a la nena tot somrient que
són totes precioses i emprenc altre cop la marxa. De sobte, sento algú
que m’estira la màniga: és la nena que estén el braç per oferir-me una
d’aquelles flors. Li ho agraeixo i marxa, sense un mot, corrents cap a la
caseta del seu pare.
Em dirigeixo a l’hospital de Sant Rafael, tot i que en els somnis
les distàncies recorregudes a peu no importen. Empenyo una porta
d’una habitació. Hi ha la mare asseguda enmig de flors de tots colors i
voltada d’un munt de senyores de l’església. Diria que acabo

d’interrompre una reunió de senyores, d’aquelles d’abans en les que
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pregaven, estudiaven la Bíblia i s’ocupaven de la logística de l’església.
La mare em crida allargant-me el seu braç i m’atrau cap a ella i em faig
tan petita com la filla del florista. Li dono la flor tot sabent que a ella no
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li agrada veure les flors marcir. Una més que marcirà amb les altres.

Dimecres va marxar a la casa del Pare el nostre estimat germà en Josep Lluís Paül.
Ell ha estat fins l'últim moment un exemple per tots nosaltres de fortalesa i
serenitat, recolzades per la seva sòlida fe en el Senyor. El trobarem molt a faltar,
el seu esperit sempre positiu era encomanadís i encoratjador. Donem gràcies a Déu
per haver estat part, molt apreciada, de la nostra comunitat. Sempre el portarem
al cor. Que Déu consoli la seva família, fills, nets, germana.

Un cop desperta penso que totes aquelles flors ja fa temps que
es van pansir al costat d’aquelles dones de fe que van córrer, com la filla
del florista, cap a casa del Pare. No sé si la mare va arribar a rebre la
meva flor. No sé si el somni ha transcendit més enllà d’un simple somni
o ha anat més enllà, cap allò que desconec i anhelo. Però sé que les
flors, natura morta, han recuperat els seus colors i la seva aroma i les
dones tornen a somriure.
I sento com si navegués junt amb la meva comunitat en un
vaixell de fusta. De tant en tant, un de nosaltres ens deixa per anar als
braços del Pare i ja en són tants els que ens han deixat que la comunitat
que s’ha reunit al cel vivint l’esperança d’una promesa acomplerta és
més gran que la tripulació i els passatgers del vaixell. Aquella comunitat
que ja té 150 anys no es cansa de lloar Déu al cel i ens anima als que
ens sentim orfes a seguir endavant, a sentir el Pare a prop. No, no en
som d’orfes!
Els que quedem aquí, seguirem caminant d’un pas ferm al servei
de Déu i dels homes i dones que ens necessiten, vivint un somni que
no és un somni sinó una realitat com que el cel és blau, el sol escalfa i
la lluna ens acarona el son.
Que Déu ens doni l’amor, l’esperança, la fe i la il·lusió per seguir
el camí que Jesús ens va ensenyar.

Pensem també en les persones que estan soles, en les que estan malaltes i en les
que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Diumenge passat van venir del “Chiringuito” i van marxar super carregats!!!!....I
molt contents, perquè hi havia un munt de melmelades artesanes.....Aquelles tan
bones que, crec, tots hem tastat!!!...I moltes coses més....De fet, el seu carro anava
a tope!!!! També hem comprat per ells formatge i margarina i al venir a buscar-ho,
també es van endur un munt de bosses que van arribar al “Guinot” per ells....La
solidaritat sorprèn de vegades i estem molt agraïts a tots/es els que penseu en
aquest col·lectiu que és tan a prop nostre....Com sempre des de “El Chiringuito”
ens envien tot l’agraïment.

150è ANIVERSARI
El dissabte 19 de febrer, a les 18h, en el marc de les celebracions del nostre
aniversari, tindrem en el nostre temple una xerrada històrica, a càrrec de Carme
Capó, sobre la nostra comunitat i els seus 150 anys d’història, us hi esperem a totes
i tots, serà un temps constructiu i de reflexió.

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/da_u01f09uI

ESTUDIS BÍBLICS
Alícia Pallàs

Reprenem els estudis bíblics el proper dijous 10 de febrer a les 19h, començarem
a estudiar el llibre de Filipencs.

