Ordre de Culte
4t diumenge Pentecosta
3-7-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Cantem units tots al Senyor (4 CG)
Mú sica: James Ellor; Lletra: Benjamí Planes
Crida a la lloança: Salm 30
Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG)
Mú sica: Salteri de Ginebra, s. XVI; Lletra: Benjamí Planas
Lectures bíbliques:
2 Reis 5, 1-14
Gà lates 6, 7-16
Himne: Ni oriente ni occidente hay (412 HC)
Mú sica: Alexander R. Reinagle; Lletra: John Oxenham,
tr. Juanita R. de Balloch
Proclamació de la Paraula:
Lluc 10, 1-11.16-20
Pregà ria per la il·luminació
Interludi Musical
Himne: Protegiu-me vos Senyor (63 CG) (estrofa 1 i cor)
Mú sica: William H. Doane; Lletra: À ngel Cortès
Sant Sopar
Himne: Protegiu-me vos Senyor (63 CG) (estrofa 2-3)
Mú sica: William H. Doane; Lletra: À ngel Cortès
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)
Anuncis
Resposta a la paraula
Himne: Sembraré la llavor ben preuada (139 CG)
Mú sica: Ira D. Sankery; Lletra: Antoni Almudèvar
Benedicció
Postludi
Litú rgia i Proclamació : Marta Ló pez Ballalta
Mú sica: Robert Bailey
Lectures: Elisabeth Cortés
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Sant Sopar: Lluïsa Brañ a i Esther Rió n
Butlletí: Caroli Capó
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La ciutat de Leipzig, de la mateixa manera que Barcelona o Buenos
Aires, és una ciutat de tradició editorial. Hi ha a aquestes ciutats esmentades
una tradicional concentració d’indústria editorial, de producció de llibres. A
Leipzig hi ha també un barri concret que concentra aquest negoci. És un barri
on passo tots els dies de camí a casa on hi ha un cartell antic, d’aquells
lluminosos d’estètica retro, que hi posa: «LESEN, WISSEN, KÖNNEN». Son tres
verbs, posats en ordre jeràrquic, que es poden traduir per llegir, saber i poder
fer. El que interpreto que vol dir és que qui llegeix arriba a saber, i que té
coneixements propis, pot fer coses que no sabia ni podia fer prèviament.
Sempre que passo per davant em deixa rumiant-hi. Realment és el
coneixement previ, deduït de forma abstracte, l’única manera d’aconseguir la
possibilitat de la praxis del que volem fer? Tinc com una pedra al meu cap que
em diu que no; és com una conclusió deduïda després d’anys, per exemple,
d’experiència escolar i més concretament, de la reputació i l’opinió que té el
sistema educatiu entre una gran part de la població. En aquest sentit doncs, la
nova llei educativa, és positiva. Aquesta és una llei que aposta per retirar el
suposat coneixement enciclopèdic i avançar cap una ensenyança constructiva
i per projectes, oblidant la part memorística. En definitiva: retirar poc a poc
una formació que requereixi d’una exigència de coneixement formal i
abstracte abans de l’aplicació de la pràctica concreta; l’alumne pot deduir tot
l’aprenentatge utilitzant el seu interès i les seves eines pròpies. Un exemple:
aquest any a les proves de selectivitat molts alumnes de l’examen de física

s’han queixat de que hi havia un exercici que no es podia deduir sense una
fórmula que, prèviament, no s’havia après a classe. Es pot deduir de forma
pràctica allò que no es coneix prèviament?
És curiós com el saber, el coneixement, s’ha fet esclau de la utilitat. Això
és un problema de percepció de la realitat. Seguint l’exemple de la selectivitat
aquest any: no té sentit afirmar que la fórmula permet que hom entengui la
física com a tal; l’objectiu és, que gràcies al coneixent de la física, hom pot mitjançant models de fórmules- desenvolupar la física a la realitat. És per
aquesta raó que, la Meritxell Blay, presidenta de l’Associació de Professors de
Llengües Clàssiques de Catalunya (entrevistada a Vilaweb el 12.06.22) diu:
«l’ESO s’ha convertit en una escola bressol».
Quan els alumnes han de raonar el seu coneixement de física de forma
pròpia, coneixent-la tal com és, fallen, perquè només poden articular-la des
de la rossa de les fórmules aplicades... de forma memorística.
A la teologia també tenim molts dilemes similars. Potser el més conegut
és el de la justificació de la fe sense les obres. La discussió és si la fe és un lloc
abstracte separat de la pràctica de les obres. Martí Luter no estava lluny de
pensar que la justificació només per la fe era una qüestió jurídica o d’honor.
El punt és que, qui vulgui obrar com a cristià haurà de, mitjançant la fe,
d’entendre que l’obra de Déu a la creu ha d’ésser reconeguda i coneguda com
allò que és: intervenció de Déu en Jesús, ressuscitat per voluntat seva d’entre
els morts. Poder desenvolupar de forma pràctica allò que Déu ofereix en la
gràcia, implica doncs, no tancar el que sabem i creiem en fórmules
fossilitzades, sinó en una pràctica i fe de contacte i coneixement d’allò que Ell
és i vol, que és l’amor a l’altre. Saber és reconèixer una cosa que es totalment
aliena a allò que saps, ets o coneixes, i que no et necessita per a que ella sigui
el que és. El coneixement no és una abstracció, sinó reconèixer l’altre en el
seu ésser. Déu vol ser reconegut; també la física pot ser reconeguda com a tal
si la coneixes. Llegir és un bon inici per apropar-nos-en.
Marc Hernández

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i
preguem per ells. També perquè tots aquells que han marxat de
vacances puguin trobar el descans anhelat.

CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana ja ha vingut el Wolfgang a buscar el formatge, la
llet, la margarina i algunes cosetes que teníem apunt per el Chiringuito!
Donem gràcies a Déu per la seva recuperació ,que encara que una mica
llarga,ara ja la veiem superada. Tot el mes de juliol,encara estaran a tota
màquina treballant tot l'equip.
Durant el mes d'agost estarà tancat el menjador, però la botigueta
seguirà en marxa....Nosaltres podem anar recollint durant tot l'estiu,
perquè a partir de setembre no els falti de res....Avui, diumenge, també
passaran per aquí per endur-se tot el que hi hagi per ells. Gràcies a
tots/es per tenir aquest projecte en la ment i en les oracions. Els més
desafavorits ho agraeixen.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les
11.00. Enllaç: https://youtu.be/9Xhk4fkimGo

CONSELL DE L’ESGLÉSIA
El diumenge 17 a 2/4 de 9 tindrem el darrer consell d’aquest curs.
Tractarem els temes del dia i ens acomiadarem fins setembre.

