Ordre del culte

EL BUTLLETÍ

2n diumenge després de Nadal 03-01-2021
Preludi musical
Schau, lieber Gott, wie meine Feind, BWV 153
Mira els meus enemics, Déu estimat.
Estrenada a Leipzig el 2 de gener de 1724
Invocació
Efesis 1, 3-14
Crida a la lloança:
Salm 147, 12-20
Himne: “Glòria a Vós, Déu i Senyor” (3 CG)
Música: Lyra Davídica, himne llatí x. XIII; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Jeremies 31, 7-14
Joan 1, 10-18
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Ara mateix, Miquel Martí i Pol
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Himne: “Tinc la certesa, sóc del Senyor” (229 CG)
Música: Phoebe P. Knapp; Lletra: Noemí Celma
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Joel Cortés, Anna Guinot, Alex Pallàs i Alícia Pallàs
Butlletí: Alícia Pallàs
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NOTÍCIES DE LA LLAR DE BOLÍVIA
En aquesta època en què no ens podem veure, totes les notícies
relacionades amb la nostra comunitat només ens poden venir per mitjà del
Butlletí, la qual cosa fa que aquest sigui un bon mitjà (sempre ho és, però més,
fins i tot, que durant el temps normal) per poder-nos comunicar.
Avui aprofito aquesta plataforma el que m’hagués agradat dir-vos
personalment i és que a final d’aquest any ha finalitzat la nostra responsabilitat
en el manteniment de la Llar de Bolívia que, com tots sabeu, està dedicada a
l’acolliment d’aquelles adolescents que han quedat embarassades a una edat
molt primerenca i que no tenen recursos per tirar endavant els seus fills, ni
acabar la seva educació per poder-se guanyar la vida.
Aquesta obra va començar a gestar-se ja fa bastant anys, concretament
l’any 2008, en el que un petit grup de persones vàrem viatjar a Bolívia per
conèixer el país i veure personalment la situació en la que es trobaven aquestes
noies i vam decidir implicar-nos en un projecte com era fundar una Llar que les
acollís per ajudar-les en la seva educació i la dels seus fills. Posteriorment,
després de treballar en el projecte activament per implicar a molta més gent, la
primera Directora va viatjar cap a Bolívia el juliol de 2011 i la llar finalment es va
poder obrir en el mes de març de 2012, una vegada es va aconseguir legalitzarla.
Durant aquests anys, molts de vosaltres heu col·laborat en el
sosteniment de la llar, apadrinant nenes i els seus nadons i per això us volem
donar les gràcies per haver confiat en aquesta tasca, perquè és gràcies a tots els
que ens han ajudat amb les seves pregàries i amb els seus diners, que la llar s’ha
pogut mantenir durant aquests nou anys.

Això no obstant, ja fa gairebé dos anys us vaig comunicar que la Junta
del Far havia decidit deixar de sostenir la llar, degut a les dificultats en que ens
trobàvem per aconseguir finançament per part de l’Administració i també per
no haver aconseguit implicar l’Església Evangèlica Metodista de Bolívia o altres
esglésies evangèliques d’aquell país, en el sosteniment de la llar. Certament que
aquesta feina era difícil, tenint en compte que ens trobem molt lluny del país i
la dificultat de viatjar-hi tan sovint com hagués estat convenient.
Doncs bé, fa exactament dos anys vàrem comunicar aquesta decisió a la
pastora Carmen Sánchez, que va anar a viure allà, una vegada jubilada, per
ajudar en les tasques de l’església i també en les de la Llar i ella va decidir
continuar el projecte involucrant persones de diverses esglésies de Bolívia, per
la qual cosa han creat una Fundació que és la responsable de continuar
mantenint la Llar a partir del dia 1 de gener de 2021. Així mateix s’ha creat una
nova Associació a Barcelona que s’anomena “Asociación Hogar el Faro”
exclusivament per buscar finançament. Per la nostra part vàrem comunicar a
tots els padrins i persones que col·laboraven econòmicament amb la Llar, que a
partir del proper mes, serà aquesta Associació qui es farà càrrec d’ajudar en el
manteniment d’aquest projecte.
Donem gràcies al Senyor per tot el temps que hem pogut sostenir
aquesta obra social, per totes les adolescents i els nens que hem pogut ajudar
durant aquest temps i preguem perquè les noves entitats que ara se’n fan
responsables la puguin mantenir i engrandir. Per tant i de nou, moltes gràcies a
tots!!!
Ara bé, que aquesta tasca hagi finalitzat per a nosaltres no vol dir que
no tinguem nous projectes molt estimulants i il·lusionants que us volem explicar
i que ho farem en un altre butlletí. El Far és una Associació que forma part de la
missió de l’Església Evangèlica de Catalunya i com a tal no podem deixar de
treballar i pensar contínuament en començar nous projectes en aquesta nostra
terra, on, per desgràcia, encara hi viuen moltes persones que necessiten ajut. Sí
que us podem avançar que el nou projecte se centrarà també en ajudar a un
dels sectors més vulnerables de la societat, com són els nens, especialment
després de la situació de pandèmia en la que ens hem trobat aquest any. El
projecte està situat a la ciutat de Rubí, en l’edifici de les antigues escoles
protestants, on volem crear un nou Centre Obert. Molt aviat us podrem donar
noves i bones notícies sobre aquesta qüestió.
Lídia Castell

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les persones que en
tenen cura. Però, en les circumstàncies sanitàries en les que ens trobem, hem de
pregar per tota la comunitat.
Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la seva presència!

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Comencem any!!!! És com tenir un llibre nou amb totes les pàgines en blanc....Poc
a poc, les anirem omplint i anirem fent història, la nostra història....amb projectes,
amb il·lusions, amb plans, amb somnis. Algunes coses es compliran, d'altres,
haurem de tenir paciència fins que es puguin complir....seguirem pensant en els
més febles, seguirem pregant i demanant al Senyor que ens ajudi en tot el que
fem i seguirem agraint tot el que podem fer...De moment donem ja moltes
gràcies perquè aquest mes s'han seguint recollint donatius per transferència i en
mà per poder comprar formatge i altres productes de primera necessitat pel
"Chiringuito". De debò, moltes gràcies per seguir pensant en ells. Preguem al
Senyor per ells i demanem moltes benediccions i saviesa per encarar aquest nou
any amb totes les incerteses que se’ns presenten.

CANAL DE YOUTUBE
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a
https://youtu.be/bk3bAETx17U
Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet:

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

i

al

web de l’església:

https://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube

POSTALS DE NADAL
I encara aquesta setmana han arribat algunes postals al seu destí. Gràcies de nou a
tot l’equip, i en especial a la Glòria Castell, qui juntament amb les persones
esmentades la setmana anterior ho ha fet possible; va ser ella qui va coordinar la
recollida a cada casa on es va dibuixar, escriure, posar en sobres i portar a correus.

