
Ordre de Culte - 17è Diumenge de Pentecosta

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Himne: Cantem un càntic ple d’amor (5 CG)
Música: W. B Badbry; Lletra: Benjamí Planes
Crida a la lloança: Lamentacions 3, 19-26

Himne:Mon cor joiós, ple d’esperança (71 CG) -
Música: Cesar Malan; M. E. Vidal

Lectures bíbliques:
Habacuc 1, 1-4 – 2, 1-4

2 Timoteu 1, 1-14
Himne: Sólo a ti, Dios y Señor (197 HC)

Música: Easter Hymn, forma “Lyra davídica”; Lletra: Autor desconegut,
tr. Pedro Castro

Proclamació de la Paraula:
Lluc 17, 5-10

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical

Sant Sopar
Resposta a la Paraula

Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG)
Música: L. Mason
Vida comunitària:
Ofrena (Interludi)

Anuncis
Himne: Senyor, guardo un desig (55 CG)

Música: William H. Doane; Lletra: Antoni Almudèvar
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón Lectures: Elisabeth Cortés
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz Prep. Sant Sopar: Esther Rión
Sant Sopar: Esther Rión Butlletí: Daniel Paül
Retransmissió: Anna Guinot
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Vaig treballar a un lloc on vaig aprendre molt d’un company de feina
que es deia Sergio. En Sergio portava molts anys a l’ofici i realment
havia viscut molt. L’Hosteleria és una escola de vida, diuen. Era una
d’aquelles persones que, en determinats moments de la vida segons com
t’agafa, t’impressiona per la seva llarga trajectòria vital, per la seva
humilitat i per senzillament sentir que estàs cos a cos amb algú que ha
viscut tant i tant a fons, que desitjaries ser allà on ell és i era. Dic que
segons com t’agafa la vida perquè moltes vegades estem en contacte
permanent amb persones d’esperit però moltes vegades les ignorem
perquè no volem que ens atabalin, que interrompin la cadena il·lusòria
de les nostres dèries i rutines. En Sergio sempre va entendre la meva fe
malgrat l’ambient bohemi on ens movíem i ens envoltava.

El coronavirus ho va tirar tot a terra. Jo ho vaig viure així. Vaig perdre -
vam perdre- l’aversió al risc que portava el contacte físic i íntim de la
relació que no és ni familiar, ni d’amistat coneguda i segura. Era un lloc
comú de trobada, diàleg i tacte irregular i espontani que sempre portava
un perdre’s a si mateix. Buscaves aquella relació que per un moment
feia que el de sota fos a dalt, i lo de a dalt, a sota. Vam perdre-ho i ho
hem recuperat o ha canviat, però sento que hi ha un rebuig.

Déu és al diàleg. Déu en Jesucrist s’ha mostrat en la seva total
mundanitat perquè ell vol ser així, mundà, en contacte amb nosaltres i,
que precisament que no es reservi per a ell mateix, el fa ésser Déu.
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L’eliminació d’una escena i possibilitat de diàleg, d’intercanvi i de
trasbalsament existencial és l’eliminació de la nostra humanitat. No som
si no estem en l’altre; quan som a l’altre no som ningú i alhora som
l’expressió del que som en essència.

El Sergio tenia sempre una màxima a l’hora de treballar: «paso número
uno: conocer al personal». No es referia ni a fer-se amics del altres
treballadors o parroquians, ni tampoc a estudiar-los com de manera
maquiavèl·lica o psicoanalítica. El que proposava era el diàleg, que ell
anomenava un movimiento envolvente. Trobar-se, barrejar-se, perdre’s,
tornar a ésser, tornar a descobrir-nos, tornar a desitjar ser el que som.
Sergio no era creient però en la seva manera de viure cercava a Déu.

Marc Hernàndez Cocaño

ANUNCIS I COMUNICACIONS

CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem comprat pel "Chiringuito" llet, pa de motlle, llet i
llaunes petites de tonyina amb "obre facil", perquè són més fàcils de
repartir. Seguim pregant per tota la paperassa que han de moure pels
permisos i per la seva feina aquí, al barri del Raval... i seguirem a
l’aguait de les seves necessitats. Gràcies a tots/es.

FAMÍLIA CRISTIANA

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que no poden venir
i a les persones que en tenen cura. Estar units en la pregària pels
germans que pateixen pot ajudar-los més del que de vegades creiem.

AGENDA

 Del 30 de setembre al 2 d’octubre, alguns joves de la nostra
comunitat, amb d’altres de la EEC i la IEE, es troben participant
al festival jove de l’Església Metodista d’Anglaterra a
Birmingham. Preguem perquè sigui un temps enriquidor i

divertit per ells.
 El diumenge 2 d’octubre, a les 18h, tindrem l’acte de clausura de

les celebracions del 150è aniversari de la nostra església, serà un
temps per recordar i celebrar com el Senyor ens ha anat portant
de la mà, per gràcia i amb misericòrdia. Tindrem la participació
de les autoritats de la ciutat i el país.

 El dissabte 15 d’octubre, a les 10h, tindrem el primer Taller de la
EEC d’aquest curs. Versarà sobre l’Evangeli de Lluc i el llibre
dels Fets dels Apòstols. Serà a l’Església Betel-Sant Pau (carrer
d’Aragó 51).

 El diumenge 16 d’octubre, es reunirà el Consell de l’església, a
les 8:30h, al segon pis.

 Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, la EEC està preparant una
sortida per joves, entre 16 i 22 anys, serà a Mas Dausà. Hi
participaran els joves de la nostra comunitat i també de les altres
església de la EEC.

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00
https://youtu.be/F1oqjtxTfKA
També podeu tornar a veure el culte o veure els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q


