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Ordre de Culte 
7è diumenge de Pasqua 

29-5-2022 
Preludi musical 

Déu és l’auxili 
Benvinguda i pregària 

Himne: La terra canta al creador 
Crida a la lloança: Salm 85, 8-14 

Himne: Vós sou 
Lectures bíbliques: 

Fets 16, 16-34 
Apocalipsi 22, 12-14.16-17.20-21 

Himne: Som aquí 
Proclamació de la Paraula: 

Joan 17, 20-26 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Per problemes de la terra 

Sant Sopar 
Resposta a la paraula 

Himne: Hem de predicar 
Vida comunitària: 

Anuncis 
Himne: Vós sou 

Benedicció 
Postludi 

Santa, santa, santa 
 
 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Oriol Berlanga, Elies Cortès i Jonathan Navarro 
Butlletí: Caroli Capó 

 

 

                                                

 

 

LA IMPORTÀNCIA HUMANA 

Aquest dimarts passat assistíem amb consternació a una nova massacre, amb 
arma de foc, als Estats Units, on van morir 19 infants, entre nou i deu anys, i 
dues professores i una àvia. Des de principi d'any, quan encara no hem 
arribat a la meitat, estan comptabilitzats 213 tirotejos massius en aquest país. 

Davant la barbàrie l'únic que pot venir a les nostres ments és la 
incomprensió, perquè és impossible de comprendre fins on ha arribat una 
persona per fer això. I aquesta incomprensió no vol esdevenir crítica, ans al 
contrari, per a mi és la pregunta d'on hem fallat (i parlo així, en un plural 
majestàtic, perquè com a persona humana em veig interpel·lada en la sense 
raó d'aquests successos). 

No soc cap experta per esgrimir les possibles raons, però escoltant als que ho 
són, o ens diuen que ho són, parlen d'un accés massa fàcil a les armes de 
foc, dels problemes econòmics en què viuen moltes persones, de la fal·làcia 
dels discursos populistes, que enarboren banderes que després "justifiquen" 
accions com aquesta, i també d'un país on la salut mental està molt 
descuidada, on no hi ha recursos per acompanyar les persones en els nostres 
desequilibris. No ho sé, suposo que no és pas un únic factor el que portar a 
poder esgrimir aquests comportaments violents amb els innocents, però per 
més que es sumi raons i s'expliqui un perquè, el neguit continua omplint el 
cor. A la fi, com deia John Done, poeta i pastor anglicà, la mort de qualsevol 
home em fa més petit, perquè jo formo part de la humanitat; per això mai 
preguntis per qui toquen les campanes, toquen per tu. 
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Des de la prudència que m'imposa el gran oceà que ens separa d'aquella 
terra i amb la consciència del desconeixement de massa coses, aquesta 
mateixa setmana, junt amb la terrible notícia, m'arribava una altra, igual 
d'esfereïdora: la Convenció de les Esglésies Baptistes del Sud dels Estats 
Units, s'està desfent per causa dels escàndols d'abusos sexuals, escàndols 
que s'ha demostrat estaven en coneixement de les autoritats de l'església i 
que van amagar en un calaix. Aquesta convenció d'esglésies, conservadora i 
fonamentalista en grau superior, ha sigut una de les més bel·ligerants contra 
l'apertura del protestantisme a la diversitat sexual i de gènere i, per 
descomptat, a tot el que fes olor de llibertat humana, com l'avortament, el 
divorci o el diàleg ecumènic i interreligiós. I pensava que, en un sentit, les 
esglésies acabem perdent el nord (mai millor dit). 

Totes les reformes que han esdevingut a l'església, han volgut trencar amb 
l'encotillament de la institucionalització i tornar als valors de l'evangeli, valors 
que busquen el veritable sentit de la vida de Jesús com a redempció per la 
humanitat. En aquesta recerca, feta de diferents maneres i en diferents 
moments, sempre hi ha hagut la intenció de buscar el veritable sentit de 
l'església, la seva funció en el món i pel món. 

En els últims anys, amb el ressorgiment de populismes i extremes dretes, més 
enllà dels discursos d'odi, escampats contra tot el que no encaixi en el meu 
model ideal de caverna (adjectiu que ens serveix tant per esmentar Plató com 
per assenyalar l'època de segons quins pensaments), reneixen velles morals i, 
potser sense adonar-nos, en molts àmbits eclesials tornem a mirar l'embolcall 
de la persona, més que a la persona mateixa. 

Mentre ens perdem en discussions de moral vanes, que solament responen al 
nostre pensament, i no a la mirada de Déu, oblidem l'ésser humà, 
l'abandonem i, sense adonar-nos, deixem que el matin, deixem que mati. 
Potser arriba el moment d'una nova reforma, d'una nova valentia, que torni a 
buscar l'essència de què significa ser església en el món; potser ha arribat 
l'hora de tornar a mirar a Jesús i veure com és d'important per ell l'ésser 
humà, en la seva llibertat i en el seu ser estimat per Déu. 

Totes aquelles i aquells que eren indignes d'entrar al temple de Jahvé, 
prostitutes, endimoniats, discapacitats, malalts, tots eren la preocupació de 

 

Jesús, d'ells s'envoltava, amb ells menjava, a ells els tocava; potser és hora de 
tornar a mirar a aquell que va posar al centre de la seva vida l'ésser humà, 
com a criatura digna de Déu, parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el 
va ungir amb l'Esperit Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint 
tots els oprimits pel diable, perquè Déu era amb ell. (Fets 10, 18).  

Marta López Ballalta 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  

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 

Bon diumenge a tots/es....als que esteu a la convivència, als que no hem 
pogut anar, però ens connectem per youtube, als que ens llegireu abans 
o després....passeu un molt bon dia. Aquesta setmana hem comprat pel 
"Chiringuito", llet, formatge, margarina i cafè. També s'han endut molta 
roba que ens han portat, tant roba de casa, com de vestir. Sempre estan 
molt agraïts de que pensem en ells... Ah! I us comento que ens quedem 
sense fons, però sabem, segur, que Déu proveirà. Gràcies a totes/s. 
 

CULTE PER YOUTUBE 

Degut a que gran part de la comunitat estarà avui diumenge de 
convivència, el temple romandrà tancat. No obstant, des de les Castell 
d'Aro retransmetrem el culte en directe a les 10h per poder compartir-
lo amb vosaltres. Us farem arribar l’enllaç. 
 

DINAR DE GERMANOR 

Hem rebut la invitació dels germans del Clot per dinar junts el diumenge 
12 de juny a les 14:00. El preu es de 11€ adults i 8€ infants. Si hi vols 
anar, parla amb l’Anna Guinot i abona l’import. Segur que serà un dia 
memorable. Anima’t!!!! 
 

L’ACAT RENOVA WEB 

Ens fan saber que a partir del 1 de juny  estarà disponible en català i en 
castellà. L'adreça serà la mateixa de sempre: acat.pangea.org 


