
Ordre de Culte
9è diumenge Pentecosta 07-08-22

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Crida a la lloança: Salm 33:12-22
Himne: Sempre feliç (144 CG)

Lletra: Antoni Almudèvar Música: H.F. Amiel
Lectures bíbliques:

Gènesi 15:1-6
Hebreus 11: 1-3 i 8-16

Himne: Totes les promeses (42 CG)
Lletra: Joan Marquès  Música: G.F. Root

Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Lluc 12:32-40

      Pregària per la il·luminació
Interludi musical

Resposta a la Paraula
Himne: A Jesucristo ven (376 HC)

Lletra i música: George Frederick Root Traducció: Juan Bautista Cabrera
Vida Comunitària:

Presentació de les ofrenes
Anuncis

Himne: Doxologia 61 (CG) 
Lletra: Benjamı ́Planes

Benedicció
Postludi

Litúrgia: Anna Guinot

Predicació: Francesc Melenchon
Música: David Melenchon
Lectures: Joan Turón
Diaca: Esther Rión

Butlletı:́ Alı́cia Pallàs
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L’ètica. 

Suposo que no soc l’únic que moltes vegades es pregunta quina
es l’acció o l’actitud determinada correcta en cada circumstància. I que
confronta això amb una fe cristiana professada. A voltes sempre arriba
la pregunta de si la fe cristiana té una ètica més enllà d’unes frases
fetes  de  Jesús  o  determinades  lleis  de  l’Antic  Testament.  És  una
pregunta que pica, perquè sembla que mai arriba la certesa de saber
què s’ha de fer en cada ocasió, i de quina manera. És una pregunta de
rerefons extenuant que mai acaba, que mai té premi, que sempre hi
ha  algú  de  la  mateixa  fe  que  ho  fa  radicalment  diferent  a  tu,
introduint-t’hi la llavor del dubte i la inseguretat. 

Hi ha una ètica cristiana. Hi ha l’exemple de Jesús, personatge de
carn i  ossos que podem seguir  el  rastre.  Hi  ha el  testimoni  de les
escriptures  i  la  necessària  investigació  per  contextualitzar-les  i
emmirallar-nos.  Hi  ha  la  tradició  de  l’església,  de  generacions  de
cristians que han viscut dubtes, problemes i alegries similars o iguals.
Hi ha un Esperit que ens guia. Per a mi tot això no em genera cap
conflicte, en tot cas, a vegades penso que hi ha una gran separació
entre l’estudi més formal i les comunitats que tracten de respondre les
preguntes de l’ètica.  Però vull  introduir un nou factor a la fórmula.
Quin és el paper del culte dominical a l’elaboració de l’ètica cristina
per el creient?

EL BUTLLETÍ



La celebració del culte és, en teoria, la nostra obra o acció de fe on
posant-nos en comú com a comunitat i com a persones davant de Déu,
fent allò que sabem fer. Posem-ho al revés: sempre fem alguna cosa, i en
aquesta cosa sempre demostrem la nostra actitud ètica i de vida vers Déu,
també al culte dominical... i de forma especial al culte. Jo no crec que el
culte tingui caràcter sacramental o sagrat, perquè allò que es fa al culte no
és de Déu, sinó dels homes que interpreten allò que Déu vol, a la llum de
l’experiència de la resurrecció, que és una experiència que els homes tenen
i interpreten diacrònicament. El culte a Déu ha ser, doncs, un reflex d’allò
que considerem que és el que Déu vol. I això pot entrar en conflicte amb
la  religiositat,  perquè  l’home  institucionalitza  i  sacralitza  mitjançant
estructures  religioses  determinades  accions  rebudes,  còmodes  o
preferides. La pregunta, també semper reformanda, és: vol Déu que fem el
que fem al culte dominical?

Marc Hernàndez Cocaño

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

Temps d'estiu, temps de vacances....però, al barri del Raval hi ha qui
continua al peu del canó. Els nostres amics del "Chiringuito"!!!!....Tenen
el menjador tancat fins al setembre, però, la seva botigueta segueix
oberta. Recordeu que si teniu roba d'estiu, la podeu portar aquí i els hi
farem arribar. No deixem de pregar per ells i la tasca que fan i seguim
recollint diners perquè quan acabi aquest temps de 1/2 descans per
ells  els  puguem seguir  ajudant  a  omplir  prestatgeries  amb el  mes
imprescindible. Gràcies a tots/es  

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. a 
l'enllaç que us farem arribar.

LLUITA CONTRA LA LEPRA
Avui la lepra és una malaltia considerada oficialment “sota control”, 
però cada any 250 000 persones de tot el món s'encomanen. 
És una campanya per acabar amb l'estigma que acompanya malalties 
desateses com a lepra. La prevenció permet evitar el contagi i trencar 
la cadena de transmissió. 
Es tracta d’una col·lecta de fons per obtenir medecines per ajudar les 
persones més necessitades de les regions més pobres del món, 
oferint-los l'ajuda necessària per desenvolupar projectes a mitjà i llarg 
termini. Podeu fer els vostre donatiu a la Maria Teresa. Moltes gràcies!


