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EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Invocació
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 78, 1-4.12-16
Himne: Vós, sou, Senyor, ma fortalesa (49 CG)
Lectures bíbliques:
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Èxode 17, 1-7
Filipencs 2, 1-13
Himne: A vós, o Déu, donem l’honor (16 CG)
Proclamació de la paraula:
Mateu 21, 23-32
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Anuncis
Pregària
Himne: Astre que jo miro (48 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta
Músics: Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès i David Melenchón
Lectures: Judit Pallàs
Diaques: Lídia Guinot, Elisabeth Cortés
Butlletí: Daniel Paül

Església Protestant de Barcelona – Centre

Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com - web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

OPERACIÓ NEN DE NADAL
Us adjuntem el testimoni d'una nena que va rebre una caixeta de l'OPERACIÓ
NEN DE NADAL:
“Soy testigo de la necesidad de poner cepillos de dientes en las cajitas –
Compartí uno con otras nueve niñas en un orfanato de Guatemala.”
Mai vaig conèixer a la meva mare biològica. Les persones a l'orfenat em van
explicar que em va portar quan tenia uns pocs mesos. A l'orfenat de Guatemala,
els cuidadors sempre ens van proveir de les nostres necessitats bàsiques. Ens
ensenyaven, ens donaven de menjar, ens vestien, però els seus recursos limitats
feien que cada dia mengéssim arròs i mongetes i que portéssim les peces de
roba disponibles, independentment de la talla. A vegades les noies portaven
roba de nois perquè era tot el que podíem disposar. No recordo que tinguéssim
ni pintes.
El que sí teníem era un raspall de dents, un per deu nens. El compartíem, com
compartíem tota la resta. Això és el que més em va emocionar quan vaig rebre
la meva pròpia caixeta d'Operació Nen del Nadal. El meu objecte favorit de tots
els que vaig rebre va ser el meu raspall de dents. Li vaig donar tot l'ús que vaig
poder i més. Era la meva possessió més preuada. Fins al dia d'avui, quan
preparo les meves capsetes, no només incloc un raspall de dents, sinó que
almenys en poso quatre a cada caixa. D'aquesta manera, els nens poden usarlos durant molt més temps, o tenir-ne suficients per repartir entre els seus
amics o familiars.
Jaki

ANUNCIS I COMUNICACIONS
OPERACIÓ NEN DE NADAL
El passat 2019 es van recollir a tot Espanya 48.006 caixetes que van ser
repartides entre nenes i nens de Togo, camps de refugiats sahrauís i altres
països del nord d’Àfrica, aquesta és una part de les 10.569.405 caixetes
recollides globalment i repartides en 110 països. I aquest any tornarem a
participar fent les nostres caixes que s’entregaran a finals de novembre.
S’han pres totes les mesures pertinents perquè malgrat la Covid-19, les
caixetes puguin arribar als nens amb tota seguretat creant l’alegria dels mes
petits.
Fins el 22 de novembre (últim dia de recollida) anirem informant del
projecte.

TALLER DE FORMACIÓ
El proper dissabte 17 d’octubre la EEC ha organitzat un taller de formació,
dels que van quedar suspesos per l’emergència sanitària; anirà a càrrec del
pastor Joan Medrano, amb el títol: Job, una lectura ètic-pastoral. Serà a les
10h i es farà via Zoom, el podreu seguir en el següent enllaç:
Tema: Taller de Formació EEC
Hora: 17 oct 2020 10:00 AM Madrid
Per veure el Taller, cal unir-se a la sessió de Zoom:
https://zoom.us/j/97756964211?pwd=VXF2M2VISyt3SFQrSHVVVUVMNitidz
09
ID de reunió: 977 5696 4211
Codi d’accés: 306906

FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem present en les nostres oracions aquelles persones que estan patint
per la situació sanitària que estem vivint. Igualment pensem en els germans
que per raons de salut no poden venir al culte. Que el Senyor els acompanyi
amb l’escalf de la comunitat.

OFERTA DE FEINA
La IEE ha enviat una oferta de treball per ocupar el lloc d’administrador
comptable de la Caixa Central de la IEE. Si algú hi està interessat, pot enviar
el seu CV i una carta de motivació a l’adreça: ruth.camacho@ieeprotestante.org

CISTELLA SOLIDÀRIA
La setmana passada va m poder fer una bona compra pels d’ “El
Chiringuito”!!!!! Moltes gràcies per recordar-los sempre!!!! Ells estan súper
agraïts per tot el que recollim per ells i sempre demanen que seguim
pregant per tot l'equip i per tota la gent que passa pel seu petit menjador o
a buscar menjar, una dutxa, canvi de roba o una estona per xerrar... La
setmana vinent comprarem llet. De moment, això és el més urgent, però
afegirem sucre, cafè, infusions i algun producte de neteja. Ells esperen amb
les mans obertes tot el que podem compartir. Gràcies per la vostra
generositat.

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del
https://youtu.be/xvtNTWV8ivE

culte

en

directe

a

la

Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

pàgina:

