Ordre del culte
13è diumenge Pentecosta 04-09-22
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 139, 1-6.13-18
Himne: Vós sou Senyor, ma fortalesa (49 CG)
Lletra: Artur Martorell, Mú sica: Georg Neumarck Arm. J.S. Bach
Lectures bíbliques:
Deuteronomi 30: 15-20
Filèmon 1-21
Himne: Dé u ins aquı́ m’ha anat portant (44 CG)
Lletra: M.E. Vidal Mú sica: Witemberg 1523
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Lluc 14, 25-33
Pregà ria per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Himne: Sóc a la porta (121CG)
Lletra: Angel Cortè s Mú sica: George C. Stebbins
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Anuncis
Himne: Que Jesú s nos llene de gracia divina (310HC)
De “Innario Valdese” Gratia divina
Benedicció
Postludi
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TOTES LES PROMESES
Fa molt de temps una de les meves ﬁlles em va preguntar què
m’enduria si anés a una illa deserta. Crec que aleshores aquesta era una de
les preguntes piques que es feien en les entrevistes per aprofundir en el
que era important per la persona entrevistada.
No m’ho vaig pensar gaire i vaig contestar que m’enduria els
àlbums de fotograﬁes que teníem -desenes i desenes d’àlbums- perquè en
ells desﬁlaven l’una darrera l’altra totes les persones que es mava, ﬁlles,
marit, germans, mare, avis, ets, cosins, sogres, cunyats i nebots. I tots els
moments viscuts que per a mi eren importants: el meu casament,
naixements, batejos, aniversaris, vacances, Nadals. Instants de cada una de
les ﬁlles, ganyotes i somriures. Allò representava la meva vida, el meu ésser
i raó de viure a la terra. Moments de felicitat retratats i catalogats.
Abans...solia ser la memòria de la família i tenia els meus germans
ps dels meus “Recordeu quan...?” Aleshores no em calien àlbums per
recordar. I és que sempre he ngut la dèria d’evocar fets passats gravats
vivament en la memòria.
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Ara... nc por d’oblidar. Amb els anys, me n’adono que oblido sovint
i que quan em diuen: “Et recordes que...?” em fa l’efecte que allò no ho
vaig viure ni ho vaig dir perquè senzillament no ho recordo i em sap greu.
Potser no l’hi vaig donar la importància que calia i l’he esborrat de la
memòria.

D’ara endavant...m’es c fent un àlbum, un àlbum d’instants, no de
fotos. Ara repeteixo dins meu cada moment important que visc, com
gravant-lo en un rodet de pel·lícula imaginari que després revelaré dins del
cor. El resultat quedarà en aquell àlbum, l’àlbum que no existeix, però que
hi és. Perquè el que per a mi és important és pensar, al ﬁnal del dia, en el
que he viscut i en el que ha valgut la pena guardar al cor. Això em fa feliç. De
vegades són nimietats, de vegades són moments importants per a mi.
Converses, riures, passejades, plors, petons i abraçades. Compar r la
vivència de Déu amb els altres, oferir el millor de mi: la seva paraula en el
meu cor. Aquest és a par r d’ara el meu únic àlbum, un àlbum d’instants on
la família ha crescut: ara hi són també els meus altres germans, els més
pe ts i oblidats. Aquest àlbum ja forma part de mi.
He pensat que -qui sap-, potser un dia fullejaré tots aquells àlbums
de fotos i totes aquelles persones enganxades em semblaran estranyes.
Que em vindran a veure i no reconeixeré els meus ni sabré qui sóc. Que
d’una revolada la meva memòria serà esborrada sense pietat. Però n’es c
certa que en el meu cor hi ndré gravat el més important que he viscut:
l’amor des del fons del meu cor a Déu i als altres. El meu cap no funcionarà
gaire bé potser, però el meu cor restarà com ﬁns ara, intacte, encara que no
ho sembli, que ho he oblidat, que no sóc la que era.
Què m’enduria a un illa deserta? No res. Totes les promeses de
Déu, la seva paraula, el seu amor, la certesa de ser es mada, perdonada i
salvada. Els cants de lloança, la pregària i la joia. I viure el seu Regne a la
terra. La resta és a l’àlbum del meu cor i del meu pensament.
En Jesucrist, totes les promeses de Déu han trobat un «Sí», i per això,
gràcies a ell, diem «Amén» a Déu i li donem glòria. És Déu mateix qui ens ha
ungit i ens referma en Crist, juntament amb vosaltres. Ell ens ha marcat amb
el seu segell i, com a penyora del que vindrà, ha posat en els nostres cors el
do del seu Esperit.
2a Corin s 1, 20-22
Alícia Pallàs (agost 2014)

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
encara estan de vacances. Que el seu descans
sigui
de
benedicció.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

De moment i mentre no tinguin els permisos i
documentació variada que necessiten presentar a
l'administració els nostres amics del "Chiringuito" no poden
obrir el menjador. Però ells segueixen donant entrepans ,menjar
i recolzament a través de la botigueta. S'han endut molta
roba i joguines que teníem per ells aquí a l'església i també a
la meva botiga.... I per la setmana vinent tindrem, si Déu vol,
roba interior de dona ,gel, xampú i si podem,altres productes
d'higiene personal. Això és el que ens han demanat amb certa
urgència. No deixem,si us plau, de pregar per ells i per la
feina que fan.

AGENDA

Fins al 9 de setembre, la nostra pastora estarà a Karlsruhe,
participant a l’11a Assemblea del Consell Mundial d’Esglésies.
- La Mesa de la EEC es reunirà el dissabte 17 de setembre, de
forma telemàtica, a les 10h.
-El dissabte 17 de setembre a les 19h, tindrem la
inauguració de l’exposició permanent de la història de
l’església, amb la participació de diferents estaments de la ciutat
i el nostre barri.

CANAL DE YOUTUBE

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

