Ordre de Culte

EL BUTLLETÍ

09-02-2020
Preludi musical
"Tu ho saps molt bé" Coral. Cantata 92. JS: Bach
Benvinguda i Pregària
Himne CG 21 “Que n’és de gloriós”

Església Protestant de Barcelona – Centre

Crida a la lloança:

Nº 1705 del 9 de febrer de 2020

Salm 112:1-9
Himne “Podem ajudar”
Lectures bíbliques:
Isaïes 58: 1-12
1ª Corintis 2: 1-12
Himne HC 269 “Cerca mas cerca”
Proclamació de la Paraula:
Mateu 5: 13-20
Interludi musical
"Vell pelegrí jo vaig fent via" Espiritual negre.
Himne CG 63 “Protegiu-me Vós, senyor”
Vida Comunitària:
Presentació de les Ofrenes
Gavota. G.F. Haendel
Anuncis
Himne “La pau és dins”
Benedicció
Postludi
"Heil, Heil, Heil" Duet. Judas Macabeus. G.F. Haendel.
Presidència: Anna Guinot
Predicació: Marta López
Escola Dominical: Judit Pallàs
Música: Elies Cortès, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès, David Melenchon, Jordi Vera
Lectures: Rubèn Pallàs
Diaca: Pepita Sánchez | Ajudant de diaca: Marta Huch
Fotocopies butlletí: Jordi Pérez | Butlletí: Carolina Capó
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MANIFEST #ALCEMLAVEU
Un col·lectiu de dones catòliques ha publicat un manifest, en el marc de la
celebració feminista del 8, al que ens hem adherit com església, sobre la seva
situació dins l’església. Aquí el teniu reproduït, les adhesions poden ser tant
a nivell d’entitat com personals, així que si voleu signar-lo ho podeu fer a
alcemlaveu.org.
Venim de lluny …
Venim d'una llarga tradició feminista que ha lluitat per la dignitat de les
dones, que ha exigit la igualtat de drets, poder votar, llibertat sexual i
reproductiva, i al segle XXI es reconeix diversa, es mostra amb una força
jove i renovada, i aquest proper 8 de març tornarà a sortir al carrer per alçar
la veu i dir prou.
Venim de les dones valentes i lliures de les primeres comunitats cristianes, i
de totes les que al llarg de la història s’han negat a quedar recloses en els
rols secundaris i invisibles a què la tradició eclesial i teològica les volia
sotmetre.
Venim de la bona notícia d’un Jesús que transgredeix les normes d'una
societat profundament patriarcal. Venim d’una Església que en els seus
inicis va fer de la igualtat entre homes i dones, una de les aportacions més
radicals a la història de la humanitat. Recuperem-la!
Som moltes …
Som moltes les que arreu del món alcem la veu.
Som majoria en les tasques de voluntariat, en les celebracions religioses,
com a catequistes, als consells parroquials, som moltes en els moviments,

associacions, esplais i en el món educatiu d’infants i joves. Són incomptables
les congregacions de religioses que treballen dia a dia pels drets dels més
vulnerables. Qui constitueix una part important de l’Església al segle XXI?
Nosaltres!
Diem prou …
- Diem prou a ser invisibilitzades i silenciades.
- Diem prou a ser tractades amb condescendència com si fóssim menors
d'edat.
- Diem prou a la discriminació per raó del sexe o del gènere. Quantes dones
veiem representant la institució? Quantes poden prendre part en la presa de
les decisions? Quantes teòlogues treballen a les facultats de teologia,
quantes acompanyen espiritualment, quantes són formadores dels
seminaris?
- Diem prou a que se’ns negui el sacerdoci a causa del nostre cos, un cos que
sempre està sota sospita.
- Prou a una visió negativa de la sexualitat, que crea patiment.
- Prou a una imatge d'un Déu exclusivament masculí.
Imaginem i construïm una església nova …
- Una Església que és comunitat d'iguals, on la dona és reconeguda com a
subjecte de ple dret, amb veu i vot a tot arreu, on la dona és valorada pels
propis talents, carismes i aportacions a les comunitats.
- Una Església on el lideratge és compartit entre dones i homes, laics,
laiques, persones consagrades i preveres. Una església paritària, més plural i
menys jeràrquica.
- Una Església que acompanya sense jutjar tota la diversitat de les famílies,
d'identitats i orientacions sexuals.
- Una Església on les dones ja som, i ens reconeixem amb autoritat i
lideratge.
- Una Església que ja avui és llavor de futur.
Venim de lluny, som moltes, i alcem la veu per dir prou i lluitar per una
Església nova que l’1 de març de 2020 fa un pas endavant.

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

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta propera setmana els del "Chiringuito" tornaran a passar per la botiga a
buscar formatge i margarina. Ja no en tenen i aviat tornaran a passar per aquí per
endur-se tot el que tinguem per ells. Si podem tornarem a fer una compra de roba
interior tant d'home com de dona, però si voleu també en podeu portar (nova,
evidentment). Com idees, ja sabeu que la llet, el té, el cafè el sucre, la mel,
culleretes de plàstic...sempre ho necessiten. Els productes de neteja i d'higiene
personal també son imprescindibles per ells. Sempre agraïts i sempre contents
reben tot el que recollim per ells. Donem gràcies a Déu per poder compartir del
que tenim.

VIATGE A ANGLATERRA
Estem preparant un viatge a l’Anglaterra de Wesley per aquest agost, si
t’interessa parla amb l'Anna Guinot.

ASSEMBLEA
RECORDEU: Celebrarem la nostra assemblea el proper diumenge 1 de març, si
algun membre vol incloure un punt a l’ordre del dia ho pot fer AVUI, presentant
una petició per escrit firmada per, almenys, 10 membres de la comunitat.
Portem plats cuinats per celebrar i compartir plegats l’hora del dinar.

AGENDA
•
•

•
•

16 de febrer: reunió de consell a les 8:30h.
El proper dimarts 11 de febrer, a les 18:30h, la nostra pastora participarà en el
cicle de xerrades, organitzades per la Parròquia del Carme, “En què creuen els
nostres veïns?”, en la que es presenten diferents religions presents en el
nostre barri.
El dissabte 29 de febrer, a les 10h, tindrà lloc el primer taller de la EEC. Estarà a
càrrec del pastor Victor Hernández, amb el títol “Eines exegètiques pels
evangelis” i es realitzarà a l’església Betel-Sant Pau, carrer Aragó 51.
El proper dissabte 7 de març, excursió unida de la EEC. Aquest any farem una
nova ruta amb l’Assumpta Montellà i descobrirem la història de les Colònies
Tèxtils. El preu són 28€ l’excursió en autocar, el dinar pot ser de carmanyola o
de menú (el preu és a banda i són 15€). La primera recollida es farà a Rubí a les
8h i la segona a les 8:30h a Barcelona, la tornada està prevista a les 19:30h.

