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EL BUTLLETÍ

Preludi musical
musical
Gelobet sei der Herr, mein Gott, BWV 129
Lloat sigui el Senyor, el meu Déu
Estrenada a Leipzig el 16 de juny de 1726
Invocació
Crida a la lloança:

Església Protestant de Barcelona – Centre

Salm 8

Nº 1722 del 7 de juny de 2020

Himne “Al Pare Omnipotent” (15 CG)
Lectures bíbliques:
Gènesi 1, 1-5.31-2, 1-4a

TU I JO

2a Corintis 13, 11-13

Hi ha fets a la vida –petiteses, fins i tot- que et queden a la memòria per
sempre. Recordo quan vaig sentir per primera vegada la paraula individu. La
deia sovint mon pare quan conduïa i s’enfadava amb el conductor del davant.
Què fa aquest individu? Potser era un eufemisme per dir una altra paraula més
gruixuda que quan estàs en presència dels fills no pots dir. Individu. El diccionari
ho defineix com una persona de la qual no es coneix la identitat. Som individus?

Himne HC 269 “Cerca mas cerca”
Lectura de l’evangeli:
l’evangeli:
Mateu 28, 16-20
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la Paraula
Interludi musical
Confessió de fe
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
Gavota. G.F. Haendel
Himne “¡Santo, santo, santo!” (138 HC)
Benedicció
Postludi
Postlud
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López
Lectures: Eva Arús, Esther Cortés, Judit Pallàs i Joan Turón
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Alícia Pallàs
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El professor nou de religió va entrar a classe. Suposadament jo havia de
marxar i anar a una sala pels qui n’estaven exempts. Anava a recollir els llibres.
Era l’única que havia de sortir. El professor ja havia tancat la porta. Massa tard
per una vergonyosa que no gosava aixecar-se amb el risc d’haver de donar
explicacions. Vaig quedar-me. Al cap i a la fi estava amb la meva millor amiga i
religió no era com una classe de càlcul mental.
Aquell home em va donar una lliçó que no he oblidat mai. Ens va fer
doblegar un paper com si fos un acordió. En una cara havíem de dibuixar la
forma d’una persona i retallar-la tot resseguint la forma però tenint en compte
de no retallar l’extrem de les mans. El resultat era una mena de garlanda de
ninots agafats tots per la mà. Ens va dir que pintéssim cada ninot d’una raça
diferent.
- Què us sembla? Què vol dir això?, va preguntar.
Ningú va respondre. Atenta al que deia em vaig beure les seves paraules:
- Tots nosaltres som germans. Des d’una punta del món a l’altra.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
No recordo una classe d’escola dominical tan impactat com aquella. Com
podia ser germana d’un nen de l’Àfrica que ni tan sols coneixia?

FAMÍLIA CRISTIANA

Un cop a casa, el primer que vaig fer va ser preguntar a la mare. Ella m’ho va
confirmar com si fos del tot normal, dient-me que Déu estimava tothom igual
perquè érem els seus fills. Blancs, negres, de totes les races del món.

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.
Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat!

Davant meu se m’obria un món d’incògnites. Si érem germans ja no érem
individus, sinó persones que malgrat la distància teníem el mateix Déu que ens
acaronava a l’hora d’agafar el son.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Que bonica és la paraula germana, germà! Fa que tot canviï i que l’amor
traspassi fronteres que crèiem limitades.
Malgrat tot, hi ha qui creu que encara som individus, uns pel damunt dels
altres, òbviament. Aquestes setmanes hem presenciat la baixesa de persones
que s’enorgulleixen de ser qui són perquè els “diferents”, aquells que no són
com ells, pertanyen a una altra classe que ni de bon tros tenen dret a viure
lliures de prejudicis estereotipats. Ni una disculpa per l’homicidi d’un home que
no podia respirar a mans d’un grapat de policies. Al contrari, vergonyosament,
amb la bíblia a la mà es fa retratar davant d’una església no perquè sigui molt
creient, sinó perquè electoralment li donen suport.
Mentiria si digués que sóc lliure de prejudicis, però quan te n’adones que
pots caure en el parany ja tens molt de guanyat. Per damunt de tot existeix
l’amor entre tu i jo, siguem com siguem, vinguem d’on vinguem. L’amor que
Déu ens dóna sense condicions ens ha de transformar per estimar aquell que
pateix, aquell que sap què és la injustícia, la por i la misèria humana.
M’agradaria tant que fets tan destructius com els que hem viscut aquestes
setmanes fessin obrir els ulls a aquells que els tenien tancats!
Tu i jo estem destinats a caminar lliures en harmonia. Un bon dia volarem
enllà... -cantaven uns. Que Déu ens doni passió per estimar, que Jesús ens
ensenyi a perdonar i que l’Esperit ens ajudi a construir el bé arreu.
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant!
Alícia Pallàs

Abans que res, transmetre l’agraïment del Wolfgang i de tot l'equip del
“Chiringuito” per seguir pensant en ells. Tenen molta necessitat. Intenten
comprar tendes de campanya perquè els indigents se’n puguin anar a dormir més
o menys tranquils, sobretot a la zona de Montjuic on els han ubicat des que va
començar el confinament. Allà pateixen baralles, violacions, ganivetades,
maltractaments i molta inseguretat. Aquesta setmana han tornat a buscar
formatge i mirarem de comprar roba interior d'home i de dona perquè en tinguin
a les dutxes. Gràcies a tots els que heu pogut fer una transferència al compte de
l’església pensant en ells

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a
https://youtu.be/-xPD3ov7hYI.
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q i al
web de l’església:

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

DIA A DIA AMB DÉU
Aquest mes de juny, hem continuat gaudint de les meditacions diàries que la nostra
pastora ens envia a través de la nostra pàgina de Facebook, per correu electrònic, i a
la pàgina web de l’església. Si et vols pot badar per Facebook o inscriure’t per rebreles per correu electrònic a la web de l’església.

