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Preludi musical 

Benvinguda i Pregària 

Himne 102 CG 

Crida a la lloança: 

Salm 29 

Himne 138 HC 

Lectures: 

Isaïes 43, 1-7 

Fets 8, 14-17 

Himne 73 CG 

Proclamació de la Paraula: Lluc 3, 15-17.21-22 

Interludi musical 

Himne 71 CG 

Vida Comunitària: 

Ofrena 

(Interludi musical) 

Anuncis 

Himne 56 CG 

Benedicció 

Postludi 

Litúrgia: Abel García 

Predicació: Marta López Ballalta 

Escola Dominical: Judit Pallàs 

Música: David Melenchón 

Lectures: Esther Rión 
Diaca: Eliseo Navarro | Ajudant de diaca: Elisabet Cortés 

Butlletí: Alícia Pallàs 
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componen la meva família. 
Vaig trobar que era una idea 
excel·lent perquè n’hi havia 
una trentena i això seria 
suficient per camuflar gairebé 
dos arbres.  

 
Quan les penjo, hi ha 

una intencionalitat clara. A la 
part superior hi poso les 
persones que per mi mereixen 
que les tracti amb més cura 
perquè no sé si són conscients 
que les estimo molt: els 
gendres, les cunyades, el 
cunyat. Després ja vénen les 
nebodes i els nebots amb ma 
mare. Els néts, les filles i son 
pare i finalment els meus 
germans i jo. Tots aquests sé 
que saben que els estimo 
encara que de tant en tant un 
petit detall, una abraçada 
inesperada, un agraïment per 
fer-me passar un Nadal tan 

                                                
 
 

 
 

 
  

TORNAR A COMENÇAR 
 
Em miro l’arbre de 

Nadal que tinc a casa en un 
racó del menjador i penso que 
potser ja seria hora de 
desmuntar-lo. Fa una setmana 
que hauria de ser a la seva 
caixa, però la setmana de 
tornada a la feina ha estat 
difícil i no hi ha hagut un 
moment per aquesta tasca.  

 
No és un arbre bonic. 

És vell i té escasses branques 
pelades que han perdut el seu 
fullatge a força dels anys.  

 
Un any vaig decidir 

dissimular la seva lletjor fent 
estrelles de cartolina vermella. 
En cada una d’elles hi vaig 
escriure el nom de cadascuna 
de les persones que 
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especial no estaria de més.  
 
I dalt de tot, hi tinc una 

estrella gran platejada. Aquesta 
és especial. Aquesta és l’amor 
que Déu ens té, és el goig i 
l’esperança d’una promesa que 
s’ha fet realitat. Sense ella les 
estrelles vermelles no seriem 
res.  

 
Quan desi totes les 

garlandes, llums, boles a la seva 
caixa, sé que cada una de les 
estrelles vermelles sempre 
seran en el meu cor i l’estrella 
gran, sempre guiarà el meu 
camí en la foscor dels meus 
dubtes.  

 
L’època del Nadal haurà 

acabat, l’espera de l’Advent que 
per mi se’m va fer curta com si 
no hagués tingut prou temps 
per assaborir cada moment en 
la seva profunditat, també. 

 
Vindrà un altre Nadal 

que junts celebrarem consci-
ents del seu significat veritable 
sense deixar-nos enlluernar per 
àpats i regals. I tornarem a 
començar a viure la il·lusió de 

       
 
 

l’espera. 
 
És la lloança la que ha 

d’omplir els nostres cors, és 
l’amor el que ens ha d’unir, i la 
veu del nostre germà Jesús 
que ens diu que seguim les 
seves passes és la que ens ha 
de guiar en terrenys rocallo-
sos, en dunes llunyanes, en 
fondalades impracticables, en 
estepes ermes. 

 
Alícia Pallàs 

 

  

ACTE DE SOLIDARITAT 

Rebem informació de l’Acat que, 

com sabeu és l’Acció dels cristians 

per l’abolició de la tortura” sobre 

un acte, organitzat conjuntament 

amb l’Associació Justícia i Pau, 

que es celebrarà el proper 

dissabte 19 de gener a les 12 h. a 

l’Arc del Triomf.  L’acte tindrà lloc 

en solidaritat amb les persones 

perseguides per les seves 

creences, que són molts i, a 

vegades no hi pensem gens.  Us 

esperem!!  

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de salut no 

poden venir i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a 

una presta recuperació amb l’escalf de la comunitat.   

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Amb aquest temps tant fred ja podeu imaginar que "el Chiringuito"no para de 

repartir roba d'abric, mantes i moltes tasses de cafè amb llet ben calentó en els 

esmorzar, però com que tot s'ha de mantenir net, aquesta setmana com a 

urgències ens diuen que necessiten: líquid per netejar el terra,"pato"o similar pels 

banys, sabó per rentar els plats, bosses grans d'escombraries i esprai "multiusos". 

Això són idees però com sempre, tot ho aprofiten per la botigueta o per repartir. I 

també si compreu aquí al comerç just sabeu que arribarà el doble per ells....moltes 

gràcies a tots per recordar-los sempre i poder compartir del que tenim. Avui 

tornaran a deixar el nostre magatzem buit.. 

AGENDA 
• El dijous, 17 de gener, reprendrem els estudis bíblics amb un sopar d’epifania. 

Totes i tots esteu convidats, solament cal que porteu un plat per a compartir. 

• El dissabte 19 de gener, a les 19h, celebrarem el culte protestant de la 

setmana de pregària per la unitat dels cristians. Durant aquesta setmana 

les diferents confessions cristianes organitzen espais de pregària ecumènics 

per acostar-nos les unes als altres i proclamar la unitat que tenim en Crist. 

• També celebrarem el dijous 24, a les 19h, una pregària ecumènica amb la 

Parròquia del Carme, ho farem al nostre temple. 

• La propera Reunió de Consell serà el 20 de gener, a les 8:30h al segon pis. La 

propera Mesa serà el 9 de febrer a les 10h al segon pis. 

• El diumenge 20 de gener celebrarem el tradicional culte metodista del pacte. 

• El dissabte 26 de gener, a les 12h, tindrà lloc a l’església d’Alacant la 

ordenació pastoral de Tere Sancho. Ens congratulem amb la nostra església 

germana i en el seu reconeixement de la tasca continuada que la Tere ha tingut 

a la seva comunitat i al presbiteri de Llevant. 

• Encara podeu subscriure-us a la revista oficial de la IEE, Protestantes. La 

subscripció a la revista és anual, amb un cost de 16,50 €, i pot fer-se a través de 

correu ordinari (Apd. de correus 204, 08191 - Rubí, indicant Nom i adreça 

completa; direcció d’entrega y correu electrònic); per mail 

(director.protestantes@iee-protestante.org) o online 

(https://goo.gl/forms/B24T26L5bZrZDuz02).El número de compte és: Iglesia 

Evangélica Española IBAN ES36 2100 3082 9222 0025 4020. Els números 

s’enviaran a l’església de la IEE que indiqui el subscriptor. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 
 
 


