Ordre de Culte
14è Diumenge de Pentecosta
11-9-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG)
Mú sica: Melodia espanyola; Lletra: Angel Cortè s
Crida a la lloança: Salm 51, 1-14
Himne: Ningú com tu
Lectures bíbliques:
Exode 32, 7-14
1 Timoteu 1, 12-17
Himne: Amparo tú del pecador (203 HC)
Mú sica: Ira D. Sankey; Lletra: Autor desconegut
Interludi Musical
Proclamació de la Paraula:
Lluc 15, 1-10
Pregà ria per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la Paraula
Himne: Dé u etern, la teva misericò rdia (233 CG)
Mú sica: Charles H. Purday; Lletra: Noemı́ Celma
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)
Anuncis
Himne: Saps el meu nom
Benedicció
Postludi

Litú rgia i Proclamació de la Paraula: Marta Ló pez Ballalta
Mú sica: Elies Cortè s
Lectures: Alı́cia Pallà s
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch
Butlletı́: Caroli Capó
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GRÀCIES
Donar les gràcies és una de les convencions que ens ensenyen
des de ben pe ts. Quan ens ofereixen un caramel, quan ens fan un
regal, sen m la veu de la mare o del pare clara i alta:
- Què es diu?
I nosaltres, com una cançó apresa, repe m:
- Gràcies.
No sempre es tracta d’un agraïment des del fons del cor: de
vegades realment el que ens han ofert no ens fa especial il·lusió, però
ens han dit que encara que no ens agradi hem de donar gràcies. Per
educació, simplement.
Al llarg de la nostra vida amb Déu ens trobem confrontats
amb agraïments que no entenem. Realment hem de donar gràcies
per les desgràcies a les que ens veiem abocats? Deﬁni vament, sí!
Encara que ens cos , cal posar la nostra vida a les mans de Déu. No
veiem clarament què hi ha al ﬁnal del camí. Com Job, aprenem a
valorar els bens intangibles, els que són eterns i vertaders, aquells
que Déu ens dona, i la importància que donàvem als que són
terrenals s’esvaeix.
Aleshores recordem les seves paraules: És cert! He parlat en
la ignorància de coses grans que no puc entendre. Job 42, 3

Aquí ja no es tracta d’educació i convencions humanes, sinó
d’una vivència i d’una certesa d’un diàleg amb Déu, de l’amor i la
conﬁança que s’estableix entre Ell i nosaltres.
Si mirem enrere i observem tota la pel·lícula de la nostra vida
personal que ha anat desenvolupant-se, veiem escena rere escena,
unes en blanc i negre on hi manca llum, moments di cils, dolorosos,
d’altres escenes plenes de color, desbordades de llum, entranyables i
joioses i podem dir des de la foscor ﬁns a la llum: «Realment Déu
m’ha acompanyat!»
Com a comunitat també podem dir que Déu ens ha
acompanyat. En temps de repressió, d’exili, de presó, de pa ment i
de mort, Déu ha estat amb nosaltres ﬁns avui. I avui podem donar
gràcies a tots aquells que ens han precedit, permetent-nos ser el que
som.
Avui és un dia especial. Celebrem i agraïm els 10 anys que la
nostra pastora Marta ha estat amb nosaltres. Un principi de curs com
ara, el del setembre del 2012, amb olor de llapis nous acabats
d’esmolar. Olor a novetat. Una novetat que se’ns ha fet familiar i ha
arribat a ser una part intrínseca de la nostra vida.
Ser pastora -ho sabem ben bé- és una vocació ben especial. Hi
ha moltes tecles a tocar, molt a meditar, res ni ningú a oblidar i molt a
es mar tenint com a centre el nostre Déu. L’hem es mada i ens hem
sen t es mats per ella. Volem con nuar aquest camí que vam
encetar plegats ara fa 10 anys amb l’esperança que sigui ben llarg i
proﬁtós.
Gràcies, Marta! Gràcies, Déu meu, per haver-nos-la enviat.
Inspira-la en tot el que emprengui i que tota la comunitat, la d’aquí i
la de més enllà, siguem de servei els uns pels altres.
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. És un goig immens tornar retrobar-nos
després de les vacances, sans i estalvis.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Aquesta setmana hem pogut comprar pel "Chiringuito"
productes de higiene personal per les seves dutxes i roba
interior de dona.....seguim atents a les seves necessitats i seguim
pregant pels permisos de l'ajuntament....ells a traves de la
botigueta, segueixen ajudant i entregant entrepans a qui ho
demana. És una tasca ben difícil i necessiten les nostres
oracions i el nostre ajut....no els oblidem

AGENDA
- 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/Ki35Yz-JhKc

