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1er diumenge d’advent 29-11-2020 
Arriba l’esperança 

 

Preludi musical 
Nun komm, der Heiden Heiland [II], BWV 62 

Vine ja, Salvador dels gentils 
Estrenada a Leipzig el 3 de desembre de 1724 

 

Encesa de l’espelma: 
Esperança, tot sortirà bé? 

 

Lectura bíblica: Isaïes 63, 19b – 64, 1-8 
 

Participació musical 
Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly) 

 

Crida a la lloança: Salm 80, 1-8.18-20 
 

Himne: Us preguem Senyor baixeu (74 CG) 
 

Lectures bíbliques: 
1 Corintis 1, 3-9 
Marc 13, 24-37 

 

Pregària per la il·luminació 
Proclamació de la paraula 

 

Interludi musical 
Sonata per flauta de bec. Sol menor. 

Allegro Benedetto Marcello 
 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 
Resposta a la Paraula 

 

Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG) 
Benedicció 

 

Postludi 
 

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta 
Lectures: Lídia Castell, Elies Cortès, Anna Guinot, Alex Pallàs, Judit Pallàs, Esther Rión 

Música: Robert Bailey i Elies Cortès 
Butlletí: Alícia Pallàs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BUTLLETÍ  

 

COM INFANTS 

 

 Als teus ulls d’infant recordo haver explicat, com molts altres 
també ho han fet abans de mi, com Déu pas a pas crea el món. Com si 
fos un conte que és real i tangible, un conte de fulls blancs que es va 
acolorint de llum i de milers de colors, de verds, de grocs, de vermells 
i de blaus, dibuixàvem un cel blau, uns llumeners, unes aigües, una 
terra. Diumenge rere diumenge apareixia un nou element que omplia 
els fulls i els animals feréstecs, els que s’arrosseguen per terra, els 
alats, els monstres marins i tots els que viuen sota les aigües s’afegien 
al conte que t’explicava. Era agraït explicar la creació a un infant de 
pàrvuls com tu. No em preguntaves què passava amb el Big Bang; tot 
ho acceptaves amb la naturalitat del qui creu que totes les coses són 
possibles per Déu.   

 

 I així, al llarg del curs, quan arribava la lliçó del naixement de 
Jesús es respirava aquella mena d’entusiasme per Maria i Josep i el 
nadó que esperaven. Betlem, el pessebre, els pastors, els savis 
d’Orient, l’àngel, l’estrella, Herodes. Tot semblava increïble però 
alhora tan real! Que aquell bebè fos obra de l’Esperit Sant, semblava 
no incomodar-te tampoc ni et deixava pensatiu. Perquè Déu ho podia 
fer tot. Així de clar!  
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 Quan arribàvem a la vida de Jesús i t’explicava que els deixebles 
en una barca els sacseja una tempesta i Jesús s’hi acosta caminant 
sobre les aigües, era increïble també, però real.  

 

 Hem viscut molt de temps junts, tu i jo, davant d’històries de 
Jesús a la llum de la fe que tu, sense saber-ho, m’encomanaves 
diumenge rere diumenge. En tornar a casa pensava en tu i en les teves 
preguntes que ni tan sols jo mateixa m’havia fet. 

 

 En algun moment però, de vegades deixem de creure que Déu 
tot ho fa possible com tu i jo ho crèiem de petits i trontollem. Dubtem 
perquè hem vist desastres, dolors, morts, injustícies i maldat. Ho hem 
vist en els altres i en nosaltres mateixos. Ens creiem, doncs, poc dignes 
de qualsevol benvolença per part de Déu: No escoltarà la meva 
pregària perquè li he fet massa mal, l’he oblidat massa vegades, l’he 
negat, fins i tot. És d’esperar que em giri l’esquena i no m’escolti.  

 I els qui no hi veiem som nosaltres; ni tan sols veiem la mà 
allargada, aquella que Jesús allarga a Pere quan s’enfonsa exclamant: 
Salva’m!  

 I Ell ens diu: Home de poca fe! Per què has dubtat? Mateu 14, 21 

 

 Ara ens tornem a acostar a la història del naixement de Jesús 
amb uns altres ulls -han passat anys- però encara queden dins dels 
nostres cors aquells ulls d’infant que es meravellen en redescobrir 
Jesús altre cop. Jesús que mai ens deixa i ens ensenya, a tu i a mi, el 
camí que hem de seguir. 

 

A tots els nens de l’escola dominical. 

 

Alícia Pallàs 

 

 
FAMÍLIA CRISTIANA 
 
En aquests dies tinguem presents en els nostres cors i en les nostres 
pregàries tots aquells membres de la nostra comunitat, especialment 
aquells que pateixen i els malalts. A tots els qui passen per moments 
difícils, un lloc en el nostre pensament.  
 
 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
 
Gràcies a Déu al “Chiringuito” reben ajuda de molts llocs i ens 
diuen que de força coses estan plenes les prestatgeries, però, ens 
deien, que del formatge i la tonyina, sempre anem curts! Així que 
també gràcies a Déu hem pogut ajudar amb la compra d'aquestes 
coses i estem i estan agraïts per això! Moltes gràcies de part de 
l'equip que treballa tant al barri del Raval, en favor de tanta gent que 
ho està passant malament en aquests moments. No els oblidem en 
les nostres oracions ni tampoc amb els fets. Cada aportació, per 
petita que sigui, fa que puguem estar atents a les seves necessitats 
bàsiques. Que el Senyor segueixi omplint el nostre cor amb les 
ganes d'ajudar als més febles. 
 
 
CANAL DE YOUTUBE 
 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a les 11h a aquesta adreça: 
https://youtu.be/7jUh75OggVk  
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6
Q i al web de l’església:  
https://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube/ 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 


