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Himne: Canta al Senyor, rei de glòria, o ànima meva! (1 CG)
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal
Crida a la lloança: Salm 107, 1-9.43

Himne: Déu etern, la teva misericòrdia (233 CG)
Música: Charles H. Purday; Lletra: Noemı́ Celma
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Colossencs 3, 1-11
Himne: Anhelando amor perfecto (354 HC)
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Proclamació de la Paraula:

Lluc 12, 13-21
Pregària per la il·luminació

Interludi Musical
Resposta a la paraula

Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)

Anuncis
Himne: Senyor, sota la guia de l’Esperit (52 CG)

Música: Friedrich Silcher; Lletra: Angel Cortès

Benedicció
Postludi
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QUAN ELS ASTRES S’ALINEEN

Els dies en què tenim una mica més de temps, en què el sol
brilla més estona i les nits s’escurcen, ens permeten fixar-nos en la
bellesa de la natura que Déu ens va manar de tenir cura. No és que
només  hàgim  obviat  aquest  manament  -evidentment  no  n’hem
tingut prou amb això- sinó que ens hem entossudit a fer justament
el  contrari  des  de  fa  moltíssims  anys.  Sense  pietat.  Les  darreres
notícies ho subratllen.

Tot  i  així,  encara  podem  restar  esbalaïts  davant  d’unes
estrelletes surant damunt de les suaus onades del mar, del murmuri
de  l’aigua  llepant  els  teus  peus  xiuxiuejant  a  cau  d’orella  que
descansis i gaudeixis del que encara els teus ulls poden contemplar.
Cal  trobar el  moment de recolliment que et  pugui oferir  aquesta
calma, a primera hora o quan el sol declina, un cop la sorra nua de
gent. 

Compartir  aquest  regal  amb  les  persones  que  estimem,
admirar-lo sabent que l’hem de respectar i cuidar i donar-ne gràcies
és un privilegi i un deure.

Cada rierol que baixa dringant d’aigua glaçada, cada arbre
que et dona ombra i et parla amb el seu fullatge bressolat per
l’oreig, cada passejada entre vinyes que esperen engalanar-se dels
gotims atapeïts penjant de la rapa com arracades verdes, ens diu

EL BUTLLETÍ



que Déu amb una generositat sense fi, ens ha donat tot el que ens
podia donar i més: un lloc on viure, aliment en abundància, amor
fins l’infinit, i finalment el seu Fill. A nosaltres de seguir les seves
passes.     

Una nit,  vora el mar,  amb una companyia excel·lent,  vam
esperar sortir la mandrosa lluna. La volta del cel, negre com vellut
acabat d’estrenar, esperava.  Cap núvol esguerrava aquella negror
nítida. La terra estava situada exactament entre el sol i la lluna, així
que  esperàvem  lluna  plena.  Les  partícules  en  suspensió  en
l’atmosfera feia que a l’horitzó,  com un tímid mig cercle de foc
roent,  taronja  potent,  comencés  a  despertar,  llevant-se
silenciosament  fins  arribar  a  la  plenitud  oferint  un  espectacle
increïble que ens va deixar amb la boca oberta. 

I és que quan tot un munt de circumstàncies convergeixen
en la mateixa direcció, és quan tot és possible, tot és perfecte. Els
tres astres, alineats en el moment precís com el nostre Pare, el Fill i
l’Esperit Sant ens diuen que tot és real i  el nostre cor s’omple i
s’obre expectant. Quan volem descriure la bellesa del que hem vist
les  paraules  ens  manquen  i  per  molt  que ens  hi  esforcem mai
aquestes paraules podran descriure la realitat viscuda. En aquests
temps d’imatges gravades en un mòbil diríem que no és suficient.
No és suficient veure-ho, ho has de viure! 

En la nostra vida diària també convergeixen un munt de
circumstàncies  que  provoquen  un  espectacle  interior  difícil  de
descriure  per  la  seva  bellesa.  Potser  unes  tímides  llàgrimes  de
felicitat en poden donar testimoni. Passa el mateix en el moment
de descriure l’amor que Déu ens té, la seva fidelitat i fins a quin
punt arriba el seu poder en cada cor que Ell toca fins quan arriba el
migdia  perfecte,  aquell  en  el  que  el  sol  brilla  en  tota  la  seva
esplendor o la lluna en la seva plenitud en una nit en què els astres
s’alineen. 

«He vist el Senyor», anunciava Maria Magdalena.

Alícia Pallàs

ANUNCIS I COMUNICACIONS
 

FAMÍLIA CRISTIANA

Preguem per les persones que estan soles, per les que estan malaltes i per
les que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.  
Tinguem presents també aquells que han marxat de vacances. Que el seu
descans sigui de benedicció.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Segur que aquest diumenge ja es nota molt que tot s'atura una mica,en
temps  de  vacances.  L'equip del  "Chiringuito"  també fa  un  parèntesi  i
durant el mes d'agost tindrà el seu menjador tancat i funcionaran amb
una  marxa  més  lenta  però  no  s'aturen  del  tot!!!!  La  seva  botigueta
seguirà oberta i ells,seguiran atents a les urgències que tenen els seus
amics del carrer. No caldrà que fem compres cada setmana, però aquesta
encara ho hem fet! Hem comprat per ells sucre, llet, maonesa, llaunes de
tonyina i tovallons, i no podem defallir ni oblidar-los perquè el setembre
és a prop i necessitaran de tot!!!!! No deixem de pregar per ells i pensem
en compartir  una mica del molt que tenim. Donem gràcies a Déu per
l'oportunitat que ens dona per poder col·laborar en aquest projecte, aquí,
al barri  de la nostra església. Gràcies a tots/es i....BON ESTIU!!!!!BONES
VACANCES!!!!!....a qui les tingui.. 

CANAL DE YOUTUBE

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


