
Ordre de Culte
3r diumenge Pentecosta

26-6-2022

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Himne: Car Jesús, aquí estem (73 CG)
Música: J. Rudolf Ahle; Lletra: M. E. Vidal

Crida a la lloança: Salm 16
Himne: Déu és l’auxili, un ferm castell (35 CG)

Música: Martı́ Luter; Lletra: Angel Cortès
Lectures bíbliques:
1 Reis 19, 15-16.19-21

Gàlates 5, 1.13-25
Himne: ¿Oyes cómo el evangelio? (391 HC)

Música: Loys Bourgeois, arm. Claude Goudimel; Lletra: John
Newton, tr. Juan Bautista Cabrera

Proclamació de la Paraula:
Lluc 9, 51-62

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical

Resposta a la paraula
Himne: Astre que jo miro (48 CG)

Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal
Vida comunitària:

Ofrena (Interludi)
Anuncis

Himne: Déu ins aquí m’ha anat portant (44 CG)
Música: Wittemberg; Lletra: M. E. Vidal

Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Anna Plantada
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador
Butlletı:́ Alı́cia Pallàs
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SABER DIR ADÉU

Un cop, acabada la cerimònia de comiat d'una germana en la
fe,  una  persona  es  va  apropar  al  pastor  i,  mig  en  broma  mig
seriosament,  li  va  dir  que  quan  es  morís  voldria  que  ell  li  fes  la
cerimònia. La veritat és que va ser molt emotiva.

Com un llampec em va venir a l’esperit la seva vanitat i ho vaig
trobar de mal gust i fora de lloc. Me la vaig imaginar en una caixa i el
pastor cantant totes les seves virtuts. No, això no era el que voldria
per a mi.

Malauradament el pastor va morir abans que ella, i no sé qui li
farà el comiat quan arribi el moment.

Però  amb  els  anys  he  canviat  d'opinió  i  potser  he  vist  la
importància que té aquest acte.  Acomiadem una persona estimada,
donem el nostre profund i  sincer condol als familiars  més propers,
però no ens quedem aquí: no exaltem les seves qualitats com jo en
aquell  moment  vaig  pensar,  sinó  que  agraïm  tot  allò  que  ens  ha
aportat a nosaltres, la seva comunitat, la riquesa que ha suposat estar
amb ella fins el dia que ens ha deixat i donem testimoni de la fe que
ens ha unit i acompanyat fins aquí, per l'acció de Déu.

EL BUTLLETÍ



Sempre és trist rebre la notícia que algú estimat ens ha deixat.
És trist perquè ens queda el buit de la seva absència. Però ens resta la
joia de donar testimoni, d'aprofitar aquest comiat per confessar i fer
palesa la nostra fe, la nostra convicció en un Déu que ens mou i ens
salva. 

I  m’agrada  cantar  aleshores  perquè  és,  malgrat  tot,  un  cant
d'agraïment, constatar que el regal que més pesa és tot el temps que
hem estat junts i no pas el temps que ja no n’estarem, de junts.

Ahir vaig agrair el privilegi d’haver fet camí amb l’Alberto més
que no pas la pena d’haver-lo perdut. I  costa arribar a aquest punt
amb tots aquells éssers estimats que ens han deixat. 

Saber dir adéu i amb el somriure als llavis, convençuda que tard
o d’hora ens tornarem a retrobar és difícil, però no impossible.

Aleshores tu i jo fent camí vers una nova vida on no hi ha nit, on
el temps no és finit,  on la por s'haurà esvanit, la joia de l'Esperit en
nosaltres haurà florit.

Alícia Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA

Dimarts  21 el  nostre  germà Alberto  va  passar  a  la  presència  del  Senyor.
Tinguem presents en les nostres pregàries la seva dona, la Victòria, els fills i
l’Antonio. A ells volem transmetre la calidesa del nostre condol.  
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  

Hem enviat al "Chiringuito" llet i margarina.... Ells van fent la seva feina cada
dia i nosaltres seguim pendents de les urgències.  No els oblidem i donem
gràcies a Déu per poder ajudar una mica... Gràcies a tots/es!

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/k2sh-vz2yD4     

AGENDA

El dimecres 29 de juny, a les 19h, participarem en “La pregària al cor”,
organitzada per Cristianisme i Pau, que es celebrarà a la plaça Sant Jaume,
de Barcelona. Serà un acte de pregària interreligiós per la pau. Totes i tots hi
sou convidats.


