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La intranquil·litat, tresor amagat (1ª part) Àngela Raurell 

DIUMENGE 6 DE GENER CULTE A LES 11h. No hi haurà activitat a la tarda.

En aquestes dates de final d’any és moment de balanços, comptes de resultats i 
pressupostos però també d’objectius i de reptes; tant en el terreny de l’empresa 
com en el personal, tant uns com altres ens porten a estar inquiets. Podríem dir 
que son moments intranquils. 

Llegia ahir alguns dels reptes que hauria d’assumir la societat el 2019, entre 
d’altres: l’exploració de l’univers, les migracions, el canvi climàtic, la igualtat de 
gènere, la governança mundial... 

Assumir reptes i gaudir de tranquil·litat no van gaire de la mà. Fins i tot els que 
ens podem plantejar personalment o en família. Malgrat tot, imprescindibles si 
optem per un món més just, i ens faran sortir de la nostra zona de confort. Per 
aquest motiu vull parlar sobre la intranquil·litat i de com d’inevitable és i alhora 
com pot ser motiu per enfortir-nos i tirar endavant. 
La intranquil·litat, tresor amagat, és el títol de l’article publicat en un diari fa 
pocs dies que parla i resumeix un llibre escrit per la teòloga protestant francesa 
Marion Muller-Colard que es diu així el llibre L’intranquillité. 
Ella, que afirma que davant la fe s’agrada considerar com un nen, veu en l’E-
vangeli “un missatge revolucionari i que, com a tal, no deixarà a ningú tranquil 
després d'haver començat”. “En realitat, l'Evangeli comença amb la gran vulne-
rabilitat del nounat”. “El Déu de l'Evangeli, però, comença depenent, esperant 
que la humanitat se'l cregui. La primera intranquil·la de l'Evangeli és Maria, ella 
és una gran receptora d’intranquil·litat. Amb l'Evangeli, com amb tot naixement, 
comença la irreductible intranquil·litat”. “Acceptar la intranquil·litat és viure la 
pau d'una benedicció original per no cedir als tranquil·litzants que ens priven de 
la gràcia de saber ser molestats”. Ben difícil, a tots ens agrada més fugir de les 
molèsties que no pas acceptar-les i gestionar-les. 
“Intranquil és qui es deixa mirar als ulls i es deixa interrogar fins al fons de si 
mateix per la paraula singular d'un altre. I, sovint, aquest altre que ens ve no és 
el que esperàvem”. Aquí ens proposa transparència i netedat de cor, que no 
ens faci por el que l’altre ens pugui dir i fer. 
Diu el periodista que és d'agrair quan algú es dedica a reflexionar sobre aspec-
tes que donem per fet, els qüestiona i ens ofereix una mirada renovada, li sor-
prèn gratament que acostumats com estem a associar espiritualitat i tran-
quil·litat, la teòloga defineixi la intranquil·litat com un terreny fèrtil en el qual hi 
podem trobar oportunitats per créixer i aprendre si ens deixem guiar i no ens 
deixem aclaparar per la perplexitat.   
 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: Lluc 1: 46-47 Dm: Lluc 1: 48-49  
Dc:: Lluc 1: 50-51 Dj: Lluc 1: 52-53 
Dv: Lluc 1: 54-55 Dss: Joan 19: 25-27  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Concurs gener 

Busquem un poble (ciutat) 

Pista 1. El Senyor hi va passar amb els 

sdeus deixebles i el seguia una gran 

multitud. 

RIE 
Com cada any les 
Senyores han posat la 
capseta  per recollir 
fons per la Residencia 
Infantil Emmanuel. Últims dies. 
Si els vols conèixer més, entra a la 

seva pàgina:  
http://www.resi-rie.org/  

ELS NOSTRES DIJOUS 

El proper dijous 10-1 desprès d’uns dies 
de vacances tornen  les activitats 
habituals dels dijous, suport, senyores i 
culte de pregària.  Us esperem! 

6-1 Culte d’adoració a les 11h. 

10-1 Suport educatiu/Trobada de 

Senyores/Culte de pregària 

11-1 Rebost 

12-1 CET Classic//Concert Coral 

IBEC a Verdi. 

19-1 Culte d’acció de gràcies, Ptge 

Gaiolà,8-12 BCN a les 18h 

20-1 Culte de celebració d’inici de 

ministeri pastoral d’en Nelson 

Araujo 

25-1 Rebost 

Informació detallada al taulell  

MEMORIES/INFORMES 

Responsables de ministeris. Comenceu 
a elaborar les vostres valoracions de la 
tasca realitzada durant l’any 2018. 
Aviat tindrem l’ assemblea d’església  

DIUMENGE 6 DE GENER CULTE A LES 11h. No hi haurà activitat a la tarda.  

CET/CLASSIC 
A l’EEB de la Nativitat, h 10-14 Com 
desenvolupar la intel·ligència 
emocional amb Rut Giordano 16-19 
Quins són els nostres reptes eclesials 
amb J A Cuenca info@cet-online.es  

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES  

El proper 19 de gener a les 18h a 
l’església de Ptge Gaiolà 8-12 de BCN es 
celebrarà el Culte Unit d’Acció de Gràcies, 
el missatge “Unitat en la visió” que anirà 
a càrrec del pastor Fidel Caralt. 


