2on diumenge d’advent

EL BUTLLETÍ

Preparar el camí de la pau
Preludi musical: Wachet! betet! betet! wachet!, BWV 70a
Vetlleu! Pregueu! Pregueu! Vetlleu!
Encesa de l’espelma
Caminar cap el desconfinament

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1748 del 6 de desembre de 2020

Lectura bíblica: Isaïes 40, 1-11
Participació musical: Veni Emmanuel (Zoltan Kodaly)
Crida a la lloança: Salm 85, 1-3.9-14
Himne: Lloem el nostre Salvador (102 CG)
Lectures bíbliques: 2 Pere 3, 8-15a i Marc 1, 1-8
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Vida Comunitària: Presentació de les ofrenes
Resposta a la Paraula
Himne: Ben a prop vostre, a prop de vós (53 CG)
Música: C.H. Morris; Lletra: Antoni Almudèvar
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Sergi Díaz, Alícia Pallàs, Judit Pallàs, Rubén Pallàs, Esther Raduà i Joan Turón
Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès
Butlletí: Daniel Paül

miro (48 CG)
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Recordant a la Joana anys després

ESGLÉSIA DEL CRIST
Església de Crist, església plural. Si no fos plural no podria ser universal. El
nostre petit món reduït s’ha vist en pocs anys obert, immers en una realitat
multicultural i complexa. L’acceleració i el canvi de la nostra societat, ens fa
més i més plurals i diferents en sensibilitat i en manera de moure’ns avui.
Les paraules del teòleg catòlic Leornard Boff, aquests dies a casa nostra, ens
fan prendre consciència de la diferència del catolicisme oficial, el catolicisme
del primer món burgès i del catolicisme viscut per les comunitats del tercer
món, a la llum de l’anomenada “teologia de l’alliberament”. Aquestes dues
maneres de viure la fe cristiana, també ens ha d’interpel·lar a les comunitats
de la Reforma.
Jesús s’adreça a tothom sense diferències, i també entre els seus deixebles
hi ha gent benestant. Pensem, entre molts d’altres sens dubte, en
Nicodemus i en les dones, que li permeten, amb els seus béns, fer una vida
itinerant. Però veiem que aquells qui són tocats preferentment per la seva
paraula són en majoria els marginats, els malalts, els exclosos pels mateixos
jueus. Ell mateix adverteix de la dificultat de que un ric pugui entrar al
Regne dels cels, i crida a deixar tot, pare, mare, fills, cases, camps... per
seguir-lo.
Fa pocs dies a Castelldefels, Joana Ortega ens advertia de la manera burgesa
de viure el cristianisme. Acceptem, doncs, que nosaltres, homes i dones del

primer món, amb la vida material assegurada, tenim dificultats per arribar a
desvetllar la fe en el cor de la gent que al nostre voltant viu al marge de la
gran notícia, de la bona nova de l’Evangeli. Tanmateix, no ens hem
d’acomplexar, siguem honestos i cerquem, des de la nostra situació, espais
on la nostra vida de fe pugui arribar a ser llum per als altres. I acceptem
sobretot aquesta pluralitat dins de l’Església de Jesucrist. Estimem-nos i
deixem que l’Esperit arribi allà on nosaltres no hi arribem. Com ens deia la
Joana, visquem una església on hi hagi multiculturalitat, solidaritat amb els
més pobres, alliberada del sexisme, on el funcionament de la comunitat
sigui democràtic sabent reconèixer la nostra fal·libilitat, i on es viu la gràcia
que ens ajuda a deixar maneres obsoletes de fer. I siguem agraïts, perquè
se’ns ha estat donat un gran tresor, malgrat que el portem en vasos d’argila.

FAMÍLIA CRISTIANA
Recordem, en aquest temps de preparació del Nadal, a tots els germans de
la comunitat, especialment aquells que estan passant per dificultats en la
situació actual.

Crida ACAT pels defensors indígenes de Chiapas
Acció dels Cristia ns per l'Abolició de la Tortura ens envia la III Crida que fa en
defensa d'aquells qui pateixen tortura i violència. La Crida s’enfoca en els
defensors indígenes José Luis Gutiérrez Hernández i César Hernández
Feliciano , ferits i arbitràriament detinguts a Chiapas després d’una
manifestació.

Maria Isabel Roura

CANAL DE YOUTUBE

ANUNCIS I COMUNICACIONS

Podeu veure l’emissió del
https://youtu.be/QLxsXDDJy4Y

culte

en

directe

a

la

pàgina:

Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:

CISTELLA SOLIDÀRIA
Avui us vull explicar un miracle. Ja us he dit algun cop que mai he hagut de
dir al Wolfgang: "no puc comprar això que necessiteu" i sempre he donat
gràcies a Déu per això. Però la setmana passada al pagar l'últim formatge
pel "Chiringuito" només em quedava "calderilla" així que vaig pensar: sort
que és apunt de començar el mes de desembre i el Joel ja em dirà quants
diners ha destinat la gent de l'església per transferència pensant en ells.
Quina poca fe que tinc!!!! De cop em va arribar un generós donatiu, i
desprès un altre, i encara un altre.... i a hores d'ara no sé del que disposo
per les transferències!!!!.... El Senyor ens proveeix de tot el que necessitem i
del que decidim compartir.... Gràcies Déu meu i gràcies a tots/es.... aquest
és el petit/gran miracle...

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
A la mateixa adreça també trobareu un calendari d’advent amb una petita
meditació diària.

