
 

 

Ordre de Culte 

19è diumenge després de Trinitat: 18-10-2020 

 

 

Preludi musical 

Benvinguda 

Invocació 

Crida a la lloança: Salm 99 

Himne: Canta al Senyor, rei de glòria, o ànima meva! (1 CG) 

Lectures bíbliques: 

Èxode 33, 12-23 

1 Tessalonicencs 1, 1-10 

Proclamació de la paraula—Mateu 22, 15-22 

Pregària per a la il·luminació 

Interludi musical 

Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 

Ofrenes 

Pregària 

Himne: Jo crec en vós, bon Déu (67 CG) 

Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Lectures: Elisabeth Cortés, Joel Cortés, Anna Guinot, Alícia Pallàs i Judit Pallàs  
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

Com ho tenim això de la “Tornada a la normalitat”? 
 
A mitjans de setembre es van reiniciar els cultes presencials! 
Diumenge passat va ser el cinquè diumenge de la represa.  
Però, quina ha sigut i com s’ha viscut aquesta represa? 
L’experiència que jo he viscut és positiva. Però, el que m’ha que-

dat molt clar, és que no ha estat una tornada a la “normalitat” com 
il·lusòriament anunciàvem. 

D’entrada, tots no hi som i trobem a faltar els que no poden venir. 
Ens hem deixat d’abraçar i de fer petons. Això podria semblar que és 
una nimietat, però no ho és. El contacte físic va amb el nostre ADN 
mediterrani, i prescindir-ne ens costa més que a d’altres cultures. 
Hem hagut de seure en llocs marcats per les precaucions sanitàries, i 
encara que molts ens hem assegut dins la zona on acostumàvem fer-
ho, el distanciament comporta una discreta desconnexió. Haver de 
portar mascareta  ha fet que els diàlegs entre nosaltres fossin molt 
més feixucs, i no poder veure els llavis amb qui estàs parlant ha in-
crementat la nostra dificultat d’audició que s’ha anat presentant 
amb l’edat. No hem tingut el butlletí ni els himnaris entre mans, i 
hem hagut de cantar llegint les projeccions, fet que també ha posat 
en entredit la qualitat de la nostra visió. No hem celebrat la Santa 
Cena, que és una part important del nostre culte (encara que sigui 
quinzenalment). No hem passat la bossa de la col·lecta. Hem hagut 
de sortir ordenadament del temple i no trobar-nos fins al carrer... 

 
Ara sabem que s’hauran d’aturar els cultes presencials per un 
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període de 15 dies, com a mínim, a causa de la segona onada de 
coronavirus. 

*   *   * 
Aquesta reconstrucció de la “normalitat anòmala” m’ha fet pen-

sar en Nehemies i en la reconstrucció del temple de Jerusalem que 
el profeta descriu amb tot de detalls. 

 
9 Els nostres enemics es van adonar que estàvem al corrent de 
les seves intencions: Déu havia fet fracassar els seus plans. 
Llavors tots nosaltres vam poder tornar a la muralla, cadascú 
a la seva feina.  10 Però des d'aquell dia només la meitat dels 
meus homes treballaven en l'obra, mentre que l'altra meitat 
anaven armats amb escuts, llances, arcs i cuirasses. Els caps 
militars vetllaven per tota la gent de Judà,  11 que reconstruïa 
la muralla. Els qui traginaven materials treballaven amb una 
sola mà, perquè amb l'altra empunyaven l'arma,  12 i tots els 
qui aixecaven la muralla portaven cenyida l'espasa mentre 
anaven edificant. Jo tenia el corneta al meu costat,  13 perquè 
havia dit als nobles, als notables i a la resta del poble: 
"L'extensió de l'obra és molt gran i nosaltres ens trobem disse-
minats per la muralla, allunyats els uns dels altres.  14 Quan 
sentiu, doncs, el so del corn en un lloc, reuniu-vos-hi amb mi. 
El nostre Déu lluitarà a favor nostre."  15 D'aquesta manera tre-
ballàvem en l'obra, la meitat de nosaltres amb les armes a la 
mà, des de trenc d'alba fins que apuntaven les estrelles.  
Nehemies 4:9-15    
 

 L’experiència que vivim per la pandèmia s’assembla a aquella 
situació històrica de l’Antic Testament. Els nostres enemics son 
aquests coronavirus que fan que la nostra “normalitat” sigui tan 
difícil d’aconseguir. Però, som cridats a confiar perquè “El nostre 
Déu lluitarà a favor nostre”.  
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FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les perso-

nes que en tenen cura. Però, en les circumstàncies sanitàries en les que 
ens trobem, hem de pregar per tota la comunitat.  
CISTELLA SOLIDÀRIA 
Alguns de vosaltres heu vist un vídeo on es veu amb quina cura i quin cari-
nyo es prepara l'esmorzar al "Chiringuito".  S’hi veuen entrepans de for-
matge, termos de cafè, llet, margarina... amb això els ajudem! Igual que hi 
ha forners que donen pa, brioix, pastes... amb una pinta espectacular!!! 
Entre tots podem parar aquella taula preciosa per compartir amb gent que 
no coneixem, però que necessiten al menys un cop al dia gaudir d'un bon 
àpat. Aquesta setmana hem tornat a comprar formatge, margarina, cafè, 
llet, sucre, sabó per rentar els plats i neteja terres.  
Estem agraïts perquè podem ajudar i ells estan super agraïts perquè no els 
oblidem... seguim pregant per ells!!!!!!  
OPERACIÓ NEN DE NADAL 
Què puc posar dins la capseta? una joguina: peluix, pilota, nina, instrument 
de música, io-io, corda per saltar… material d’higiene: raspall de dents, 
pinta, pastilla de sabó, tovallola… material escolar: llapis, bolígraf, 
retoladors, llibretes, calculadora, gomets… accessoris: mitjons, gorra, 
rellotge, llanterna, clips i gomes cabell… 
Què no puc posar dins la capseta? res de menjar, caramels, pasta de dents, 
medicaments, líquids, aerosols, articles usats o trencats, joguines bèliques, 
objectes de vidre… 
22/11/2020 últim dia de recollida. Si vols fer una capseta, parla amb l’Anna 
Guinot, et donarà el document per participar-hi. 
CANAL DE YOUTUBE 

Aquest diumenge es podrà seguir el culte a les onze a aquesta adreça:  
https://youtu.be/geqMKiavix4  
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 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

https://youtu.be/geqMKiavix4

