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Ordre de Culte 
5è diumenge Quaresma 

29-3-2020 

Preludi musical 
BWV 38, Des de la meva profunda angoixa clamo a tu 

Invocació: 
Crida a la lloança: Salm 130 

Himne: Vull estimar-vos, Senyor 
Lectures bíbliques: 

Ezequiel 37, 1-14 
Romans 8, 6-11 

Joan 11, 1-45 
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Ofrenes: 
Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, 
constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble 

sant. (Romans 12, 12-13) 
Pregària d’intercessió 

Himne: Vós sou l’amable Salvador 
Benedicció 

Postludi 
 

 

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 
Proclamació de la paraula: Judit Pallàs 
Lectures: Jordi Arús, Joel Cortés, David López, Isaac López, Joel López, Jonathan López, Débora 
Navarro, Alícia Pallàs 
Imatges: Creative Commons i Marta Turón Dols  
Butlletí: Alícia Pallàs 
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EL BUTLLETÍ  

Queridos amigos, 

El Chiringuito de Dios no ha cerrado sus puertas durante la Pandemia y la 
Cuarentena impuesta por las Autoridades. 
Seguimos dando servicio de desayunos, comidas, bocadillos con el 
beneplácito de la Policía y la administración oficial y estamos en contacto 
trabajando en red con otras Entidades. 

Damos las gracias a aquellos que siguen suministrando nos y encuentran 
formas en hacerlo en el tiempo de miedo al contagio y siguen dándonos 
genero de fruta, verdura y comestibles..otros ofrecen ayuda de cocinar y 
nuestra Antonia una viuda, mujer evangélica hace el recorrido cada mañana 
por las Panaderías y aparece con su vieja carretilla remendada con cuerdas 
para aguantar el peso de los panes y pastelería que arrastra hasta nuestro 
Comedor para entregárnoslo en el Nombre de Dios y con sonrisa y energía 
efervescente... y para los hermanos de la calle. Hay Fruterías, Restaurantes 
y Panaderías que nos ofrecen sus sobrantes de Pan y Alimentos... El 
Chiringuito y su gente estamos acostumbrados a vivir de las migas que 
sobran de la gran mesa del consumo y la fecha de caducidad no nos 
preocupa demasiado... Se nota enseguida si algo es comestible o no... Han 
habido momentos difíciles con ciertos individuos drogados y/o nerviosos 
por el aislamiento en la calle... Y en algunas ocasiones necesitábamos la 
ayuda y protección de los mossos o la policía urbana... Pero seguimos 
adelante junto a otros grupos que dan su servicio a los más desprotegidos y 
en situación de desprotección total... Damos servicio de ducha, ropa y 
atención primaria en lo que sea... 
 
El Equipo se está reduciendo pero gracias a los incondicionales podemos 
funcionar... Está conmigo Brani de Eslovaquia fiel compañero, María de 
Filipinas, Juan del Raval, José Luis igualmente español y catalán y un 
invisible número de personas parte del equipo logístico que nos ayudan a 
operar en estas circunstancias. Y a pesar de los contratiempos hemos 



     

podido mejorar en lo imprescindible...como la colocación de una nueva 
persiana metálica en el chiringuito de dios y la compra de un nuevo vehículo 
para los transportes de la asociación dado que nuestra querida Furgoneta ya no 
cumple las normas de gases contaminantes por su edad de viejecita... Hemos 
entregado una considerable cantidad de Kits... Que es mochilas, saco de dormir 
y botella de termos, mantas, ropa interior, calcetines y mudas de ropa para 
cambiarse... Y esta es nuestra sencilla vida del barrio y de servicio a los 
hermanos de la calle en nombre de la humanidad... 
Os saludamos sin más con un abrazo digital y no infeccioso... 
Wolfgang Striebinger 
Director y fundador de El Chiringuito de Dios. 

MERAVELLOSAMENT PROTEGITS 

Dietrich Bonhoeffer (desembre 1944) 

1. Fidel i silenciosament envoltat de bons poders, 
protegit i reconfortat meravellós, 
Vull viure amb vosaltres aquests dies 
i entrar a un nou any amb vosaltres. 
2. El passat encara ens vol turmentar 
encara ens pesa la pesada càrrega dels dies dolents. 
Oh Senyor, dona a les nostres ànimes espantades 
la salvació per la qual ens has creat. 
3. I si ens dones el calze pesat i amarg 
de patiment, fins al límit, 
així l’agafarem agraïts i sense tremolar 
de la vostra bona i estimada mà. 
4. Però si vols tornar a donar-nos alegria 
per aquest món i pel sol que brilla, 
llavors recordarem el passat 
perquè la nostra vida us pertany. 
5. Deixa avui que les espelmes cremin càlides i brillants, 
que has portat a la nostra foscor 
Si és possible, reuneix-nos de nou. 
Sabem que la teva llum brilla enmig de la nit. 
6. Quan el silenci profund s’escampa al nostre voltant, 
Deixa’ns que escoltem aquest so ple 
del món que s’expandeix de manera invisible al nostre voltant 
el suprem cant de lloança de tots els vostres fills. 
7. Meravellosament protegits dels bons poders, 
esperem amb confiança el que pugui arribar.  
Déu és amb nosaltres al matí i a la nit 
i, certament, cada nou dia. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les persones 
que en tenen cura. Però en les circumstàncies sanitàries en les que ens 
trobem, hem de pregar per tota la comunitat, perquè el coronavirus «passi 
de nosaltres» (però, «Pare meu, si aquesta “copa” no pot passar lluny sense 
que jo la begui, que es faci la teva voluntat.» Mt 26,42). Que el Senyor ens 
acompanyi amb l’escalf de la comunitat! 
 
CISTELLA SOLIDÀRIA 
Dies complicats i plens d'incertesa els que estem vivint, però hi ha un equip 
de gent al Raval que no falla!!!! Un dia d'aquesta setmana em deia el 
Wolfgang que havien repartit 200 racions de menjar i això és un dia, i un 
altre, i un altre. Reparteixen tot el que els hi arriba. Aquesta setmana 
tornaré a demanar formatge i margarina per ells. No els oblidem en la 
pregària!!!!! 
 
VIATGE A ANGLATERRA  
El viatge a l’Anglaterra de Wesley per aquest agost s’ha ajornat. Pels motius 
sanitaris de la pandèmia del coronavirus s’ha ajornat pel proper any. 
L’agència ens tornarà la bestreta que vam fer. L'Anna Guinot ens dirà quins 
passos seguir per aquest retorn.  
 
AGENDA  
• Pendents de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, de moment, totes 
les activitats presencials estan suspeses fins a nova comunicació.  
Tot i així continuem visualitzant el culte de cada diumenge. El de demà el 
podreu veure a les 11h a aquest enllaç: https://youtu.be/USPiLoHlmS8 
A la pàgina web de l’església podreu veure els que anirem penjant 
successivament mentre no ens podem veure:  
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube/ 
 
• Subscripció «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.  


