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Preludi musical 
“Mon Jesús ho vol fer”; Ària soprano. Cantata 72. III Postepifania, J.S. 

Bach 
Benvinguda i pregària 
Himne Ningú com tu 

Crida a la lloança: 
Salm 27, 1.4-9 
Himne 39 CG 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 9, 1-4 

1 Corintis 1, 10-18 
Himne 373 HC 

Proclamació de la paraula: Mateu 4, 12-23 
Interludi musical 

“El matí ha arribat”; Melodia Cèltica. Arranjament. T. Wilhelmi 
Himne Vós sou 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Interludi: “Allò que el meu Déu vol”; Coral. Cantata 72.  J.S. Bach 
Anuncis 

Himne 53 CG 
Benedicció 

Postludi 
“Quan ressoni la trompeta” J. M.  Black. Arranjament Mark Hayes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUTLLETÍ  

LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT, UNA 
OPORTUNITAT 

… ens tractaren amb una humanitat poc corrent (Fets 28, 2). 

Entre el 18 i el 25 de gener, any rere any, celebrem la pregària per la 
unitat dels cristians. Durant aquests dies es repeteixen les trobades 
entre les diferents confessions, sota un mateix lema ens introduïm en 
un temps de reflexió per buscar una unitat que, en realitat, ja tenim en 
Jesucrist, però que massa vegades, per la nostra tossudesa humana, no 
sabem viure. 

Per això, aquests dies els hauríem de viure, més que com una 
celebració imposada o una tradició promoguda per les elits eclesials, 
com una oportunitat, l’oportunitat de conèixer l’altre, el que és com jo 
però fa diferent. 

La unitat, en el text bíblic, no és uniformitat, sinó meta i sentit de vida 
comú, i això ho tenim en el regal del Regne de Déu que se’ns ha ofert 
a tots i a totes les seguidores del Crist com la màxima aspiració cap a 
la que caminem. 

Durant el temps d’advent, epifania i nadal, hem tingut la oportunitat de 
reflexionar en el profund amor que Déu ha demostrat per nosaltres 
fent-se ésser humà, hem viscut, potser més intensament que en 
qualsevol altre temps, el què significa viure el goig de la salvació i la 
pau de ser amb Emmanuel, Déu amb nosaltres; per això, perquè aquest 
goig el compartim i el vivim intensament, és que aquesta setmana de 
pregària per la unitat ens dóna la oportunitat d’adonar-nos que altres, 
malgrat no facin com nosaltres, també han rebut els dons de la gràcia 
de Déu, manifestats en Jesucrist. 
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L’altre ho és mentre dura el desconeixement, però en la coneixença, de 
la seva lloança i pregària, del seu treball en el Regne de Déu, és que 
podem copsar que ens mou la mateixa esperança i el mateix Esperit, i 
per això deixarà de ser l’altre per ser dels nostres.  

En cada trobada de la setmana de pregària, tenim l’oportunitat de 
construir un nosaltres, un espai comú on el Déu tri es manifesta com 
una comunitat d’amor que acull. Perquè en la diversitat de la trinitat és 
que nosaltres podem veure la pluralitat del nostre cristianisme, que és 
alhora igual però diferent.  

Espero doncs que haguem aprofitat, doncs, l’avinentesa que ens 
ofereixen aquests espais, perquè si preguem junts es perquè el do de la 
unitat en Crist el puguem viure tot l’any, i perquè en el sí de la nostra 
avinença puguem proclamar que l’esperança comuna d’un món millor, 
per a totes i tots, és la meta i el treball de tot el cristianisme, que vol fer 
realitat present enmig de les tempestes l’evangeli de Jesús. 

 

Marta López Ballalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMÍLIA CRISTIANA 
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem 
per ells. Estar units en la pregària pels germans que pateixen pot 
ajudar-los més del que de vegades creiem. 
 
 
EL CHIRINGUITO 
Aquesta setmana ens diu el Wolfgang que tenen molta demanda de 
maquinetes d'afaitar i raspalls de dents, de productes de neteja de tot 
tipus, també els fa falta llet. Ja sabeu que és imprescindible per al 
seu menjador. Us donem idees, perquè ja sabeu que tot ho aprofiten i 
estan, com sempre, súper agraïts. Nosaltres donem gràcies a Déu 
perquè ens posa les ganes de compartir amb ells del que tenim. 
 
 
MESA DE L’EEC 
El proper dia 8 de febrer a les 10h celebrarem la Mesa de l’EEC. 
  
 
CULTE D’AVUI 
Presidència: Alícia Pallàs 
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Escola Dominical: Anna Guinot 
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, Enoc Navarro i 
Jordi Vera 
Lectures: Judit Pallàs 
Diaca: Eliseo Navarro 
Ajudant de diaca: Cristina Akamba 
Butlletí: Daniel Paül 
Fotocopies butlletí: Lídia Castell 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 


