
Ordre de Culte 4t diumenge d’advent 
L’amor que salva 

20-12-2020 

Preludi musical 
Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!, BWV 132 

Prepareu el camí, prepareu la calçada! 
Estrenada a Weimar, el 22 de desembre de 1715 

Encesa de l’espelma 
Lectura bíblica: Lluc 1, 47-55 

Participació musical 
Veni Emmanuel 
(Zoltan Kodaly) 

Crida a la lloança: Salm 89, 1-4.19-26 
Himne: Al Pare Omnipotent (15 CG) 

Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes 
Lectures bíbliques: 
Romans 16, 25-27 

Lluc 1, 26-38 
Pregària per la il·luminació 
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
Resposta a la Paraula 

Himne: Vós sou l’amable Salvador (65 CG) 
Lletra: Benjamí Planes 

Benedicció 
Postludi 

 

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta 
Música: Robert Bailey i Elies Cortès 
Lectures: Joel Cortés, Samuel Fabra, Rubén Pallàs, Esther Raduà i Esther Rión 
Butlletí: Caroli Capó 
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POSTALS DE NADAL 

 En algunes llars hem reprès l’antic costum, per molts oblidat, d’enviar 
postals de Nadal. Potser perquè necessitem la certesa d’una presència estimada en 
forma de postal, uns trets de la lletra escrita a mà només per a nosaltres. Recordo 
quan arribaven postals a casa. Algunes no m’agradaven gens amb personatges 
massa ensucrats i feliços que no vivien la realitat. Un trineu damunt un núvol, unes 
galtes molsudes i vermelles. Per a mi allò no era el Nadal sinó una caricatura del 
Nadal. Com tampoc eren reals per a mi aquells anuncis que et martellejaven el 
cervell amb cançonetes i veuetes mostrant joguines que es movien i feien coses i, 
que un cop desembolicades a casa, decebien sovint. No es movien. No feien res. 
Inhumà per a una criatura que aprèn tot d’una que li poden matar la il·lusió, que 
l’han enredat. 

 El Nadal és agraiment i una senzilla pregària per aquell que pateix. Quan 
arribava el Nadal i al telenotícies anunciaven un tràgic accident, no podia evitar de 
pensar en les famílies que en aquell moment tan especial rebien la terrible notícia i 
intentava imaginar com viurien aquell Nadal que ja per sempre quedaria marcat en 
la memòria.  

 Ara com ara també estem vivint un Nadal que quedarà marcat en la nostra 
memòria. Per les pèrdues, pel silenci, per la soledat, per la por, per la indignació, 
per la resignació, per un munt de sentiments contradictoris dins nostre. Però 
malgrat tot, altres vivències han pres el seu lloc i s’han instal·lat aquí, entre 
nosaltres. Vivències que enriqueixen, converses que teníem pendents, temps que 
sembla durar més per donar-lo al altres, maneres de demostrar que estimes sense 
fer grans gestos i allò que estava amagat de cop surt suaument a la llum i il·lumina 
els nostres rostres.  
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EL BUTLLETÍ  



 És l’esperança, és la pau, és el goig i és l’amor que tots quatre, enllaçats i 
embolcallant-nos, ens abracen perquè abracem. 

 El J. Lluís i el Daniel Paül, el Francesc Melenchón i la Marta Fíguls s’han 
recordat de nosaltres i ens han volgut desitjar un bon Nadal. Els agraïm de tot cor 
aquest gest que ens els fa propers, que ens els fa nostres.  
 

Alícia Pallàs  

 
 

 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Pensem en les persones que estan soles i les que estan malaltes, fem que sentin 
l’escalf de la comunitat. “Ell és el Déu que me salva: hi confio, no m’espanto. Del 
Senyor em ve la força i el triomf, és ell qui m’ha salvat”. Isaïes 12:2 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

S'acosta Nadal....falta poquet!!!!! Tot i les restriccions ja sabeu que “el 
Chiringuito” ha estat, i està, funcionant a tota màquina....fent esforços per 
ajudar, compartir, acompanyar els més febles, els més desafavorits.....hem 
pogut, gràcies a Déu,i a tots vosaltres, comprar formatge i també hem preparat 
un petit lot de productes típics nadalencs, per l'equip que dia a dia fa mans i 
mànigues per no deixar a ningú que fa cua a la seva porta amb les mans 
buides.....Gràcies a tots/es!!!!! Ells ens envien tot l’agraïment. 
 
 
OFRENA DE NADAL: RECORDEU: 

Aquest any l’Ofrena de Nadal estarà destinada a les obres socials de la IEE que 
han afrontat l’emergència de la Covid-19.  
En moltes d’elles s’ha doblat i triplicat el nombre d’usuaris i les administracions i 
els bancs dels aliments no han pogut respondre a tota la demanda. 
Podeu fer els vostres ingressos al compte de l’església, Triodos Bank,  
IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323.  
Indiqueu en el concepte: “Ofrena de Nadal”. 
 
CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/9I24LAdjcM8 
 
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors: 
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
o al web de l’església: 
https://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube 
 


