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A tu alço els meus ulls
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Salm 123 (122)

«Esperar contra toda esperanza»
Para Leonardo Boff

1 Càntic de pelegrinatge.
A tu, que tens el tron en el cel, alço els meus ulls.
2 Com l'esclau té els ulls posats en les mans del seu

Dice el Señor: «Yo vengo y no tardo».
Y el Viento sigue desanclando naves.
Hablemos de Esperanza, Leonardo,
contra toda esperanza, como sabes.

amo i com l'esclava posa els ulls
en les mans de la mestressa, tenim els ulls en el

Senyor, el nostre Déu, fins que es compadeixi de
nosaltres.

Entre Roma y Asís, está el Calvario
y el Huerto y la sorpresa de María,
y todo un Continente, solidario
con nuestra fiebre y nuestra teología.

3 Compadeix-nos, Senyor, compadeix-nos; estem
saturats de menyspreus!
4 La nostra ànima n'està ben saturada, dels escarnis
dels altius, dels menyspreus dels insolents.

Por tantos que nos siguen y por tantos
que han acrecido con su dura suerte
la herencia de los pobres y los santos;

porque creemos que Su Reino avanza
más allá del pecado y de la muerte,
hablemos y vivamos de Esperanza.
“Sonetos neobíblicos, precisamente”
Pere Casaldàliga

Isaïes 58: 10-12
si dónes el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels
indigents, llavors la teva llum s'alçarà en la foscor, el
teu capvespre serà clar com el migdia.
11 En tot moment el Senyor et conduirà, en ple
desert saciarà la teva fam, et farà fort i vigorós i
seràs com un hort amarat d'aigua, com una font que
mai no s'estronca.
12 Reconstruiràs les ruïnes antigues, consolidaràs
els fonaments abandonats segles i segles.
Et diran: Reconstructor de muralles, repoblador de
ciutats."»
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CULTE DE LLOANÇA I comunió 18/jULIOL/2021
Preludi musical Anna Cortés

“Vell peregrí”. Joel Rayner

BENVINGUDA I COMUNICACIONS
Presideix
Pregària
Lectura Bíblica

Pr. Xavier Guerrero
Salm 123 (122)

TEMPS DE LLOANÇA
PREGÀRIA PER L’OFRENA
SANT SOPAR

Isaïes 58:10-12

Predicació

“La Família prodiga / de la llar”.
Lluc 15:11-12; 22-24

COMIAT i BENEDICCIÓ
Postludi musical: Anna Cortés

“When the Saints Go Marching in. Joel Raney

Culte en directe 12:00h.

https://youtu.be/VUrlcvOw6cQ
Lluc 15
11 I digué encara:
--Un home tenia dos fills.

12 Un dia, el més jove digué al pare:
»--Pare, dona'm la part de l'herència que em toca. »Ell els va repartir els béns. (...)
22 Però el pare digué als seus criats: »--De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l'hi, poseu-li
també l'anell i les sandàlies,

23 porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, 24 perquè aquest fill meu era mort i ha
tornat a la vida, estava perdut i l'hem retrobat.
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LA MARE DEL FILL PRÒDIG
Lc 15, 1-32
Marifé Ramos González http://www.mariferamos.com/
El meu marit i els meus fills dormen. Mentre queda una mica d'oli en el llum d'oli vaig a escriure el que
ha passat avui, perquè els meus fills s'ho expliquin als seus i així successivament, de generació en
generació.
Fa mesos que el nostre fill petit va marxar de casa. A les mares no se'ns escapa res i jo em vaig
adonar que estava inquiet. De tant en tant ens parlava de les ganes que tenia de gaudir de la vida,
d'assaborir el prohibit a la ciutat i experimentar aquests plaers dels que parlaven els mercaders que
venien al llogaret. Tot i l'educació que li havíem donat, el nostre fill envejava els pecadors i volia sortir
corrent darrere d'ells.
Una nit vaig notar que el meu fill donava voltes i més voltes a l'estora, sense poder dormir. Quant va
despertar ens va dir al meu marit i a mi que se n'anava de casa i que li donéssim la seva part de
l'herència perquè no pensava tornar mai més per aquí.

El meu marit es va quedar en silenci, tancar els ulls i es va posar a desgranar lentament alguna frase
de les Escriptures: "Que el teu cor no envegi els pecadors, sinó que tema sempre a Jahvè, perquè així
tindràs un avenir i la teva esperança no es veurà frustrada ". "Escolta, fill meu, sé savi i dirigeix el teu
cor pel camí recte". "El que s'observa una conducta íntegra es salvarà, però el que segueix camins
tortuosos caurà en un d'ells". "El que conrea el seu camp es hartará de pa, però el que va darrere de
quimeres s‘afartarà de misèria ..."
Intuïm la seva lluita interior. A l'anar-se'n podíem perdre-ho per sempre ..., però teníem l'esperança que
quan tingués a les seves mans tot el que desitjava, voldria tornar de nou a la seva llar.
El meu marit li va donar una bossa amb els diners de l'herència, i li va demanar que es tragués la
túnica i l'anell. Ni el va renyar ni li va dir res, li va dirigir una mirada que expressava l'amor infinit que li
tenia i el dolor que li causava la seva decisió. Jo li vaig ficar al sarró uns pans, uns peixos i uns pocs
dàtils i el vaig abraçar amb força.
El noi va abaixar la vista, avergonyit, i es va allunyar ràpidament pel camí que condueix a la ciutat.
Durant mesos no vam saber res d'ell; alguns veïns comentaven a la plaça que li havien vist gastar els
diners en festes i en dones, altres ens deien que estava prim i brut, perquè tenia cura porcs en una
hisenda llunyana. Fins i tot ens van dir que estava pensant en tornar a casa, però no sabíem si era cert
o només eren enraonies de la gent xafardera.
Jo sortia cada dia pel llogaret amb algun pretext: estendre la roba, acostar-me a la font o visitar una
veïna que estava vídua i malalta. Però els meus ulls buscaven àvidament, a la llunyania, la silueta del
meu fill.

Només tu, Adonai, el meu Senyor, saps les llàgrimes que he vessat i les vegades que t'he suplicat que
ho tindràs cura, "perquè tu sanes a qui té el cor trencat i benes les ferides".
I avui ha arribat la salvació a la nostra casa, avui ha ocorregut el miracle!
Vaig sortir de casa, com cada matí, i vaig mirar cap al camí que condueix a la ciutat. Al lluny vaig veure
la silueta del meu fill, amb el seu caminar pesat, com si portés sobre les seves espatlles una càrrega
que no podia suportar. Portava la roba esquinçada i venia descalç.
Al veure'l, vaig entrar corrent a casa i li vaig dir al meu marit:
- El nostre fill torna a la llar! Estava perdut i l'hem trobat, era mort i ara viu!
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.../...

Ell va sortir corrent de casa, amb els braços oberts, a la trobada de l'fill. Mentrestant jo vaig buscar la
seva túnica en el bagul, entre els cobertors. Volia posar-se-perquè els veïns no li veiessin amb la roba
gastada. I, sobretot, volia que quan sentís sobre el seu cos la roba neta, amb olor de lavanda,
recordés el dia en què el meu marit i jo, a l'posar-li per primera vegada aquesta túnica sobre les
seves espatlles i l'anell al dit, li vam dir :

- Fill, tot el nostre és teu.
El noi es va tirar als nostres peus demanant-nos perdó. Ens deia que havia pecat contra el cel i contra
nosaltres i que li tractéssim com a un dels jornalers.
Nosaltres no li vam fer cas, li cobrim amb la túnica. Li calcem unes sandàlies noves i li vam posar
l'anell. Li vam abraçar amb força; els nostres braços van recuperar en aquesta abraçada el vigor de la
joventut, perquè les nostres entranyes s'havien commogut amb la seva volta.
Organitzem una festa i convidem als veïns. Però la nostra alegria no va ser completa.
Quan el nostre fill gran va tornar de camp i va veure com estàvem celebrant la volta del seu germà no
volia entrar a casa. El meu marit va sortir a trobar i va intentar abraçar-lo, però ell va defugir.
- Fill -li deia- alegra't amb nosaltres, perquè el teu germà estava perdut i l'hem retrobat.
Però ell ens va increpar amb males maneres i ens va dir:
- No us entenc! Jo mai us he desobeït. Des de petit us serveixo com el millor dels vostres criats. Com
m'ho heu pagat? Mai m'heu regalat un cabrit per fer festa amb els meus amics.
Va seguir parlant una bona estona fins que la meva va maridar el va interrompre i li va dir:
- No ets el nostre servent, ets el nostre fill! Algun dia descobriràs la diferència. Viu com a fill!
Jo el vaig abraçar i li vaig dir a l'oïda: "No siguis neci". És la frase que li he repetit moltes vegades,
des que era petit, cada vegada que es posava tossuda i no entrava en raó.
Es va donar mitja volta i va marxar de nou a camp.
El meu marit va dir: "Déu és el nostre refugi i fortalesa, per això no temem".
I els dos vam entrar de nou a casa per seguir celebrant la festa, amb el cor ple d'esperança.
https://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/item/7395-la-madre-del-hijo-prodigo.html

COMUNICATS


Recordeu que cada primer diumenge de mes hi ha recollida de la Ofrena Especial. Amb
sobre blanc i a la bústia.



Culte de pregària els dimarts a les 19:00h.



Dia 21 de juliol Repartiment d’aliments



Dia 26 de Juliol Reunió Consell Diaques



Els diumenges 8, 15 i 22 d’agost, la nostra església romandrà tancada, però es
mantindran els cultes Online per YouTube
ANIVERSARIS del 19 al 25de juliol

Dia 23 Yolanda Benegas (Nora de Pepita Guardia) i Ander Bretó Rodríguez (fill
d’Ada Rodríguez
NO OBLIDEU DE PREGAR ELS UNS PELS ALTRES,
I SI PODEU FEU-VOS UNA TRUCADA
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MOTIUS DE PREGÀRIA
L’església prega i serveix, i així atenem les necessitats dels
germans i de les persones que Déu ens posa en el camí. No ens cansem de pregar per la
gent gran, pels que estan malalts o pels que estan en una situació de fragilitat emocional.
Preguem per la malaltia de la Covid i per les mesures de contenció, preguem per les
persones que passen per estretor econòmica, discriminacions o pateixen violència,
especialment també per les persones més vulnerables de la societat.
No deixem d’alimentar la fe i serem incansables.
Podeu seguir-nos i estar al dia per WhatsApp al Taulell de pregària, si encara no hi sou
apuntats, ho podeu demanar al Pastor Xavier Guerrero i ell us hi afegirà.

2€

Les podeu demanar a na Mercy Mwaina

On ens pots trobar

Agraïm als germans que estan ofrenant online al compte
de l'església, ens permet seguir atenent els compromisos.

Segueix-nos a Instagram

Segueix-nos a:

https://www.facebook.com/elredemptor

c/ Moratín, 105
08206 Sabadell
info@esglesiaredemptor.org

Tel.: 937 263 440
Tel.: 654 233 202
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