
Ordre de Culte 
Culte del pacte 19-1-2020 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne 73 CG 
Crida a la lloança: 

Salm 40, 1-12 
Himne 229 CG 

Acció de gràcies 
Lectures bíbliques: 

Isaïes 49, 1-7 
1 Corintis 1, 1-9 

Himne 105 HC 
Proclamació de la paraula: Joan 1, 29-42 

Interludi musical 
Resposta a la paraula: 

Confessió de pecats 
Anunci de la gràcia 

The Cor: Hazme un instrumento de paz 
Acte de renovació del pacte 

Sant Sopar 
Himne 67 CG 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Anuncis 
The Cor: Pare nostre 

Himne 63 CG 
Benedicció 

Postludi 
 
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Escola Dominical: Alícia Pallàs 
Música: David Melenchón 
Lectures: Marta Huch 
Diaca: Lídia Guinot | Ajudant de diaca: Elisabeth Cortés 
Prep. Sant Sopar: Alícia Pallàs i Manolita Fuentes 
Ajudant Sant Sopar: Lluïsa Braña 
Butlletí: Alícia Pallàs 
Fotocopies butlletí: Consell 
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TAN SENZILL 

 
 

Quan estudies matemàtiques t’adones que si no saps – 
o més aviat, si no entens- les quatre funcions aritmètiques, et 
serà molt difícil saber trobar una arrel quadrada, sumar 
funcions o resoldre una potència.  

 
Sovint m’adonava que si havia faltat un dia a classe em 

sentia perduda i navegava intentant entendre com es resolia el 
problema. De fet la paraula problema ja no m’agradava gens. 
No n’hi havia prou a la vida com per haver-los d’inventar en 
un llibre?  

 
Les matemàtiques t’han d’agradar per gaudir-les i 

prendre-te-les com un repte divertit. Altrament és un suplici 
enrevessat en el que renuncies a fer l’esforç d’intentar 
entendre i trobar una solució.  

 
Pel que fa a la nostra creença sabem que tenim 

l’Escriptura, la Fe, la Gràcia, el Crist, i Déu a qui sols donem la 
Glòria. No són cinc regles per resoldre qualsevol problema, 
són els pilars sobre els quals hi tenim posat el fonament del 
nostre convenciment.  
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Però tot sembla encara més senzill! La fe, l’esperança i 

l’amor són, podríem dir, les tres funcions aritmètiques d’un cristià. 
Som  beneïts i estimats per un Déu que va oferir-nos un nadó, un 
Crist a la creu, una bona nova d’un evangeli que ens allibera, un 
Esperit Sant que ens acompanya. Tot plegat tan senzill, tan fàcil 
d’estimar, tan fàcil de gaudir-ne!  

 
Que en una nit d’hivern tinguem sempre el nostre cor calent 

per poder escalfar el dels nostres germans.  
 

 
Mentrestant, subsisteixen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres; però 

l'amor és el més gran. 
1a Corintis 13,13 

 
 

Alícia Pallàs 
 
 
 
 
 

 

     
 
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 

El fred torna a ser viu aquests dies i els propers!!!!! Recordem que a la porta 
del"Chiringuito" truca molta gent demanant roba d'abric, sacs de dormir, 
mantes, flassades, jerseis, guants, i de tot per abrigar-se......passar el dia al carrer 
és dur!!! També ja sabeu: llet, llaunes de tonyina i/o sardines, cafè, galetes, 
productes de neteja i d'higiene personal sempre els hi van bé....tota aportació, 
per petita que sigui, sempre és bona.... Sempre agraïts, ells per rebre, nosaltres 
per compartir!!!!! 

 

AGENDA 
Del 18 al 25 de gener celebrarem la Setmana de Pregària per la unitat dels 
cristians, aquest any sota el lema «Ens tractaren amb una humanitat poc 
corrent» (Fets 28, 2).  
Participarem en diferents trobades: 
- Dissabte 18, a la catedral, a les 20h 
- Dimarts 21, a l’església de Sant Medir, a les 20h 
- Dimecres 22, a l’església de Santa Maria de Rubí, a les 20h 
- Dijous 23, a la Parròquia del Carme, del Raval, a les 19h 
- Divendres 24, a la Catedral de Sant Feliu, a les 19h 
- Dissabte 25, a l’església de Tallers, a les 19h 
 

SUBSCRIPCIÓ REVISTA PROTESTANTES.  

Ja podeu renovar les vostres subscripcions a la revista de la IEE. Com l’any 
passat el cost és de 16,50 € per tres números/any. Podeu fer una transferència 
bancari al número de compte: IBAN ES36 2100 3082 9222 0025 4020. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS  
 
 
 


