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Preludi musical
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Lectures bíbliques:

Tornada a la “normalitat”

Esdres 1, 1-11
Himne: Car Jesús, aquí estem (73 CG)
Proclamació de la paraula
Mateu 7, 24-27
Interludi musical
Resposta a la Paraula

Vida Comunitària:
Anuncis
Pregària
Himne: Som aquí
Benedicció
Postludi

Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Música: Elies Cortès
Lectures: Sergi Díaz
Diaques: Lluïsa Braña i Anna Plantada
Butlletí: Samuel Fabra
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Després de mig any sense cultes presencials a causa de la pandèmia de la covid-19, tornem a celebrar un culte “com els d’abans”.
Hem estat sis mesos sense poder-nos veure “en directe” ni saludarnos, ni fer-nos petons, ni abraçar-nos. Ha estat una experiència nova
que no recordàvem ni els més vells de la comunitat.
Ni quan la Guerra Civil, ni durant la post-guerra amb els temples
tancats, s’havia donat aquesta circumstància. Els nostres pares i avis
es reunien per les cases i celebraven els cultes amb totes les precaucions que suposava la situació del nacionalisme franquista. Van ser
capaços d’arriscar-se, tornar-se a reunir i tenir el contacte físic imprescindible a tota vida de comunitat.
L’últim mig any hem de reconèixer que la comunitat també ha
fet tots els esforços possibles per mantenir el contacte entre els seus
membres encara que fos de manera virtual. Cada diumenge els
membres d’aquesta comunitat, com també a moltes altres comunitats de la nostra EEC-IEE, han pogut seguir el culte gràcies a les tècniques de comunicació que “gaudim i patim” als nostres dies. Cada
diumenge hem gaudit d’uns cultes molt complets i ben treballats
amb participació musical de la coral i fins i tot amb la intervenció
dels nostres nens i jovenets. La música ha estat excel·lent amb les
cantates de Bach preparades fa tres-cent anys per a la litúrgia pertinent a cada diumenge segons la tradició protestant (luterana). Des
de casa o des d’on ens podíem connectar, cantàvem els himnes que
els organistes ens tocaven. Els sermons, plens de contingut i amb

gran seriositat, ens han ajudat a reflexionar sobre els textos del leccionari en curs.
S’ha d’agrair l’esforç que ha fet la nostra pastora amb
col·laboracions d’altres pastors, predicadors i de molts membres
que també s’han esforçat per fer-nos arribar aquests cultes
“virtuals” dels que tots hem pogut gaudir.
Hi ha hagut membres, entre ells jo mateix, que aquest estiu,
gràcies a aquests cultes virtuals hem assistit a tots els cultes. Altres
estius la presència durant els mesos d’estiu (per motiu de les vacances) no era tots els diumenges.
Hem mantingut els nostres compromisos d’ajut social tant pel
que fa al “Chiriguito” com en l’ajuda a persones necessitades.
El consell d’església s’ha reunit aquest estiu més que qualsevol
altre estiu, encara que de manera telemàtica, per tractar les qüestions que ens preocupen a tots en aquesta situació de pandèmia. En
l’última reunió del dissabte 5/9, veient com l’equip de manteniment
de l’església ha deixat el nostre temple adequat per celebrar cultes,
s’ha decidit tornar a obrir-lo per celebrar cultes presencials per
aquest diumenge 13/9 amb les mesures de protecció marcades per
les autoritats sanitàries del nostre país per evitar possibles contagis.
Malgrat no poder passar les ofrenes de cada diumenge quasi
tots els nostres membres i persones que assisteixen regularment,
conscients de la situació han incrementat les aportacions a través
de transferències bancàries o aportacions en metàl·lic que ens han
fet arribar. Això ha fet que, malgrat que no podem comptar amb les
aportacions completes de les altres comunitats que fan servir el
nostre temple, els comptes es mantinguin només amb pèrdues que
de moment són assumibles.
Tots ho desitjàvem. La tornada a la celebració de cultes presencials encara que fos amb les circumstàncies de distància i de previsió de contacte que s’han hagut de prendre.
Esperem que aquesta tornada a la “nova normalitat” sigui
beneïda pel Senyor de l’Església!!!
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Aquest diumenge passat (6/9) va morir la Paquita García, i el dimarts es va fer el seu enterrament al tanatori de Mataró.
El nostre dolor per aquesta pèrdua vol acompanyar a tota la seva
família i desitgem que el consol del Pare estigui amb ells.
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.
CISTELLA SOLIDÀRIA
Segueixen ben enfeinats els de l'equip del "Chiringuito".
Aquesta setmana hem comprat per a ells sabó per la rentadora i
suavitzant i també llet i bosses d'escombraries grans. Seguim atents
a les seves urgències i agraïm l'esforç de tots/es els que penseu en
ells en aquests moments complicats. Donem gràcies a Déu perquè
permet que l'ajut del "Chiringuito" no s'aturi i tirin endavant un projecte d'ajuda als més desafavorits de la nostra ciutat. No els oblidem
en les nostres oracions !!!
AGENDA
El consell de l’església del dissabte 5 de setembre va decidir
reiniciar els cultes presencials el diumenge 13 de setembre.
CANAL DE YOUTUBE
Durant els diumenges d’aquest llarg període de confinament hem
pogut veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook els
diumenges a les 11h.
Aquest diumenge 13/9 farem una prova per emetre els cultes en
streaming (en directe) per a les persones que no puguin assistir-hi
presencialment. L’adreça de Youtube per aquest diumenge 13/9 és:
https://youtu.be/knqTqgp2Wac Funciona igual que fins ara, click al link
i ja està.
Per aquells que desitgin veure els cultes que ja s’han fet tenim un
canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

... i també a la pàgina web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

