Ordre de Culte
13-10-2019
Preludi musical
Benvinguda i Pregària
Himne CG 2 “Cantem lloances al Senyor”
Crida a la lloança:
Salm 66:1-12
Himne CG 11 “Déu, que per sempre s’obri el meu llavi”
Lectures bíbliques:
Jeremies 29:1, 4-7
2 Reis 5:1-3, 7-15c
Himne HC 140 “Buen Jesus, henos aquí”
Proclamació de la Paraula:
Lluc 17:11-19
Interludi musical
Himne CG 263 “Hem de predicar”
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Anuncis
Himne CG 61 “Que Jesús ens vessi la gracia divina”
Benedicció
Postludi

Presidència: Anna Guinot
Escola Dominical: Marta López Ballalta
Lectures: Anna Plantada
Ajudant de diaca: Marta Huch

Predicació: Samuel Fabra
Música: Elies Cortès
Diaca: Pepita Sánchez
Butlletí: Daniel Paül

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
1688 – 13 d’octubre de 2019

PUZZLE DE RECORDS: així va començar la residència Betsan
A vegades és curiós com Déu actua a través de les persones. La
comunitat protestant de fa 50 anys tenia el neguit de trobar un lloc on
poder passar els darrers dies d’una vida. Un lloc on ser protestant no
fos estrany ni estigmatitzat.
El pastor Samuel Capó volia treballar per aquest desig, era una il·lusió
però calia fer-la realitat! No era fàcil construir una residència: No hi
havia diners, però el seu caràcter animós va aconseguir que, a poc a
poc, més membres de l’església volguessin tirar endavant el projecte,
entre ells el Sr. Joaquim Raduà que va proposar l’any 1962 comprar el
terreny però… s’hi havia d’edificar i no es va poder començar fins que
va ser possible fer-se càrrec de les obres, malgrat que nous problemes
econòmics es van solucionar amb l’ajut d’esglésies europees.
I també la implicació de l’església va ser total quan ja funcionava la
residència. Tothom va ajudar amb el que podia: Així trobem que qui
tenia una peixateria subministrava el peix cada setmana o qui hi anava
cada setmana per ajudar a la bugaderia o on fes falta. Hi havia qui
deixava de comprar les postres del diumenge i entregava la quantitat
com a ofrena per Betsan, o pintar habitacions de la residència perquè
eren anys molt difícils econòmicament. També el grup de dones de
l’església recollia els cupons del “Ahorro del Hogar” per poder-los
canviar per parament necessari de la cuina de Betsan o el “kilo-litro”
per aconseguir productes com la llet, etc.
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Del primer president, que senzillament CREIA I CONFIAVA, sense
gaires plantejaments econòmics, va tirar endavant una utopia.

Del seu fill, que amb tot el coratge i l´amor i el respecte del món, va
buscar diners a mig món per fer possible aquell somni.
De les primeres “treballadores” gent molt humil del barri que venien a
hores, cobrant quasi res, i que van fer un treball titànic.
De les primeres incorporacions, tres gallegues i una basca, que per pura
voluntat de servei, van acceptar viure i treballar dins la casa, sense cap
seguretat, sense horaris, per pura voluntat de servei.
De les dues senyores que es van encarregar de fer d’assistentes socials,
visitant els avis abans no ingressessin per valorar-los i que sempre la
valoració que feien era positiva.
És per tot això que dissabte proper es celebrarà, amb il·lusió, els 50 anys
de Betsan. Us esperem!!
Tres Anònims

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Família Cristiana

El dimecres 9 d’octubre la Pepita Angosto va marxar a la casa del Pare.
Preguem pel seu marit, el Ferran, i els seus fills. Que Déu els consoli.
Recordem els nostres germans que no poden ser amb nosaltres.
Preguem per ells a fi que Déu els doni la força de viure la seva fe allà
on són, malgrat les malalties i el dolor, malgrat la soledat.

La Cistella Solidària
Hem fet una compra gran de llet sencera pel Chiringuito perquè no
en tenien gens, però com que és producte de primera necessitat per
ells, en necessiten més. Per això faig una crida especial perquè si
podeu diumenge en comptes de portar una altra cosa podeu portar
llet...vindran diumenge mateix a buscar-ne....i si no n'hi ha prou en
tornarem a comprar....gràcies per endavant per la vostra
generositat.....
50 anys de Betsan
El 19 d’octubre, dissabte, a les 19h, celebrarem a la nostra comunitat
un culte d’acció de gràcies per l’obra de Betsan, que aquest any
compleix 50 anys.
Culte de la Reforma
El 26 d’octubre celebrarem el culte de la Reforma a l’església de
Santa Coloma a les 19h al Carrer Francesc Julià, 17. Us hi
esperem!!!
Sínode IEE
Els propers 31 d’octubre fins el 3 de novembre es celebrarà el 78
Sínode de la IEE, aquest any l’organització està a càrrec del
presbiteri de Llevant, i tindrem les sessions a Alacant.

Imatge: @esteveserrano

Campanya de Nadal
Com cada any, volem enviar algunes capses per col·laborar en
aquesta campanya. La recollida serà a finals de novembre i enguany
tenim capses de l'organització. Si hi estàs interessat, demana tota la
documentació i informació a l'Anna Guinot.

