
Litúrgia i Proclamació: 
Marta López Ballalta 
Música: Esther Raduà 
Lectures: Lídia Castell 
Diaca: Lluïsa Braña 
Ajudant de diaca: Anna 
Plantada 
Prep. Sant Sopar: Alícia 
Pallàs i Manolita Fuentes 
Ajudant Sant Sopar: Abel 
García 
Butlletí: Caroli Capó 
Fotocopies butlletí: Jordi 
Pérez 
 

 
Ordre de Culte 5-1-2020 

Diumenge d’epifania 
… ni el món de dalt ni el de sota, ni res de l'univers creat no ens podrà separar de 

l'amor de Déu que s'ha manifestat en Jesucrist, Senyor nostre (Romans 8, 39) 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne 175 CG 
Crida a la lloança: 

Salm 72, 1-7.10-14 
Himne 29 CG 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 60, 1-6 
Efesis 3, 1-12 

Himne 13 HC 
Proclamació de la paraula: Mateu 2, 1-12 

Interludi musical 
Sant Sopar 

Tonant de Betlem 
Himne 28 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Anuncis 
Himne 177 CG 

Benedicció 
Postludi  
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CONFESSAR PER DEMANAR 

Estimats reis d’orient …  

Llegia aquesta setmana un insuls article a un diari sobre persones 
que han recuperat les cartes de la seva infància enviades als reis durant 
nadals pretèrits. Aquestes eren llargues missives on, amb més o menys 
prestesa, s’exposaven les raons per les quals eren mereixedors de regals, o 
per quines podien entendre que els hi arribés carbó. 

M’ha semblat molt curiós aquest format de confessió i demanda, 
potser, com no podia ser d’una altra manera, la religió amarava més del que 
pensàvem la tradició cultural de fer regals per epifania.  

Però els temps han canviat, ara ja no s’escriuen tantes cartes als reis, 
malgrat hi ha cases on la tradició continua, la realitat és que gran part dels 
infants no en fan, i si en fan són en formats més moderns, hi ha qui escriu un 
correu electrònic, o qui solament fica dins un sobre les imatges del regals 
que vol, retallades dels catàlegs de nadal. 

Ja no trobem aquelles revelacions íntimes i secretes, ja no cal fer 
mèrits per rebre regals i no cal demanar perdó i prometre noves actituds 
per trobar l’arbre i les sabates plenes d’obsequis. I no, no crec que estigui 
malament, la gratuïtat del regal, la gràcia pel que el rebem és un dels 
fonaments de la nostra teologia protestant. Ara bé, en el camí d’abandonar la 
confessió ens perdem una oportunitat, ens perdem l’ocasió de fer balanç. 
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Moltes vegades hem entès la confessió, únicament, com el 
reconeixement dels nostres pecats, un reconeixement que s’ha de fer des de 
la constricció i la vergonya de no poder ser més bons. Aquesta teologia és la 
que fomenta la penitència, el càstig com a conseqüència de les nostres 
errades. En aquest sentit la confessió esdevé un tràngol, que posa en perill la 
gràcia del regal. 

Però hi ha una altra manera d’entendre-la: la confessió pot ser el 
moment que necessitem per analitzar-nos a nosaltres mateixos i, davant el 
mirall de la nostra realitat, aprendre a apreciar l’obsequi que es rep sense 
mèrit i que, per tant, esdevé encara més valuós. 

Quan ens fem conscients que és per gràcia de Déu, no és en virtut de 
les obres humanes; altrament la gràcia ja no seria gràcia (Romans 11, 6) que 
som acollits i abraçats per Déu, quan vivim la realitat de la gratuïtat de 
l’obsequi, aleshores és que podem veure en quin gran amor se’ns sosté. 
Perquè solament l’amor incommensurable de Déu pot fer-se present en les 
foscors de les nostres vides.  

Per això, ara que iniciem un nou any i que els reis d’orient estan a 
punt d’arribar, potser és un bon moment per mirar enrere i veure quant i 
quant ens ha estimat Déu, i abraçar aquest amor per iniciar el nou temps 
que se’ns presenta des de la gràcia de que res ens podrà separar d’ell. 

Marta López Ballalta 

 

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per ells.  

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    
Aquesta setmana quan he preguntat si els del "Chiringuito" necessitaven alguna 
cosa amb urgència em van dir....llet, llet, llet i....una mica més de llet!!!! Anirem a 
fer una compra una mica gran i vindran d'un moment a l'altre a buscar tota la que 
tinguem.....Moltes gràcies a tots/es per cada aportació...gran o petita....tots junts 
fem molt.....la setmana vinent tornarem a demanar formatge i margarina ... 

LA MONEDA MÉS PETITA 
Dues-centes gràcies: 
Una vegada més s’ha pogut ingressar al Consell Mundial d’Esglésies el que vam 
recollir l’any 2019 de la Moneda més Petita que ha estat de 200 €.   Un gra de 
sorra, és veritat, però tot suma i a nivell mundial són moltes les esglésies que hi 
col·laboren i poden finançar projectes d’ajut a dones i nens de països del Tercer 
Món.    
Tornem a començar!!     
 
OFRENA DE NADAL 
Moltes gràcies a tots; 
Enguany la xifra de la recaptació de l’ofrena de Nadal ha estat de 1.493€.  
Recordem que aquest any l’ofrena va destinada a dos projectes: un d’ajuda a la 
tercera edat a Placetas, Cuba; i l’altre per cooperar amb United4Rescue per a la compra 
d’un vaixell de rescat per la ONG Sea-Watch. 
 
AGENDES 

Tenim agendes del 2020 de la Residencia Emmanuel a 5€ si vols ajudar, pots 
demanar-ne una a l'Esther Rión o l'Anna Guinot. 


