
 

Ordre de Culte 
3r  diumenge després d’Epifania 

24-01-2021 

 

Preludi musical 
“Was mein Gott will, das g'scheh allzeit”, BWV 111 

Que sigui sempre el que el meu Déu vol 
Estrenada a Leipzig el 25 de gener de 1725 

Invocació 
Crida a la lloança: Salm 62, 6-13 

Himne: Déu és l’auxili, un ferm castell (35 CG) 
Música: Martí Luter i Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Jonàs 3, 1-5.10 

1 Corintis 7, 29-31 
Marc 1, 14-20 

Pregària per la il·luminació 
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
Pregària 

Himne: Astre que jo miro (48 CG) 
Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal 

Benedicció 
Postludi 

 

 

Litúrgia: Marta López Ballalta 
Proclamació de la Paraula: Samuel Fabra 
Imatges: Creative Commons 
Lectures: Laia Berlanga, Raquel Capó, Rubén Pallàs i Joan Turón 
Butlletí: Caroli Capó 
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SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

Com cada any, entre el 18 i el 25 de gener, estem celebrant la setmana de 
pregària per la unitat dels cristians, malgrat aquest any, com tot, és diferent. 

L’emergència sanitària ha trastocat tot allò que era rutinari i normal a les 
nostres vides, els calendaris i les agendes han canviat i han esdevingut les 
trobades més telemàtiques que presencials. 

Personalment crec que podem donar gràcies de viure el moment que vivim, 
ja que la tecnologia ens permet de seguir en contacte, si mirem enrere i 
pensem en com era el nostre món, no fa pas tants anys, ens adonarem que 
haver viscut aquesta pandèmia en altres moments ens hagués provocat una 
aïllament molt més sever. 

Però malgrat hem de donar gràcies per tenir al nostre abast mitjans que ens 
permeten seguir socialitzant, el cert és que, una mica, aquestes trobades 
virtuals esdevenen trobades de cecs, encontres discapacitats que tampoc 
omplen com ho feien les presencials. 

I en mig d’aquesta forma estranya en la que ens toca viure, on enyorem el que 
teníem i que, potser, no havíem sabut apreciar del tot, m’ha agradat trobar-
me amb els materials que s’han preparat per aquesta setmana de la unitat que 
estem celebrant. 

Aquest any ha correspost a les germanes de la comunitat de Grandchamp, a 
Suïssa, la tasca d’escollir i ordenar la temàtica de la setmana. La comunitat, 
fundada al 1944, va sorgir de l’experiència de dones de l’església reformada 
de parla francesa que van adonar-se de la necessitat de fer silenci perquè la 
Paraula de Déu arreles a les seves vides; començant amb recessos anuals, 
iniciats al 1930, va anar formant-se aquesta comunitat amb tres eixos 
fonamentals: la pregària, la meditació i l’hospitalitat. La seva trobada amb el 
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germà Roger, al 1952 quan iniciava el camí de Taizé, va ser un dels factors 
fonamentals per organitzar la seva regla de vida comunitària. 

Des de l’inici del seu camí una preocupació movia la pregària de les germanes, 
que provenien de diferents tradicions cristians (anglicanes, protestants, 
catòliques i ortodoxes): la divisió entre els cristians; per això van abraçar la 
càrrega d’aquest dolor per mantenir sempre en la seva pregària, durant tots 
els dies de l’any, aquest punt de petició. 

M’ha semblat un encert que aquestes germanes preparin els materials de la 
setmana de pregària, en primer lloc perquè crec és la primera vegada que una 
comunitat femenina s’encarrega de la preparació del materials, però sobretot 
per una sensibilitat especial que aquesta comunitat ecumènica té en la seva 
recerca de la unitat. El lema de les germanes és: “La vida en comunitat: cap 
unitat sense pluralisme: Viure les nostres diferències en unitat i no en divisió 
per créixer com un sol cos, amb un sol cor comunitari, amb paciència i 
creativitat, perseverant, de manera que les diferències evolucionin cap a la 
complementarietat, unides en l’amor i la veritat, cap a la diversitat reconciliada 
segons la imatge de Déu”. 

Massa vegades pensem la unitat com a uniformitat, un pensament, un discurs 
i, fins i tot, una estètica única, però la realitat és que el camí de la unitat és la 
trobada en la diversitat, una trobada des de la que podem construir i reflectir, 
en una comunitat d’amor, la mateixa diversitat trinitària. 

Aprendre a veure a l’altre com a germà i germana més enllà del que tenim en 
comú, és l’essència de la pregària de Crist, és la seva crida en el lema que 
aquest any les germanes de Grandchamp ens proposen, en el capítol 15 de 
l’evangeli de Joan: “Estigueu en el meu amor i donareu fruit en abundància” 
(vv. 5-9); perquè l’únic fonament de la unitat és l’amor, l’amor que el Crist ens 
ha ofert i en el que construïm les nostres relacions. 

Pregar i estimar, potser la pandèmia ha tergiversat les nostres vides, potser 
ha trencat les nostres relacions i les ha relegat a una discapacitat que no ens 
acaba d’omplir, però la pregària i l’amor poden superar les barreres que ara 
mateix tenim i poden portar-nos, en l’Esperit del Crist, a ser comunitat i unitat 
més enllà de la distància. 

Estigueu en el meu amor, la crida és per totes i tots i abraçant-la és que 
podrem donar el fruit d’una vida empeltada en Jesús. 

 

Marta López Ballalta 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Pensem en les persones que estan soles i en les que estan malaltes, fem que 
sentin l’escalf de la comunitat.  El Pablo García ens dona especialment les gràcies 
per l’acompanyament de la comunitat en la pregària i en les trucades sobretot 
després de l’operació de cor que ha sofert aquesta setmana. Ha superat el 
cateterisme correctament i tot sembla anar bé.  Donem les gràcies a Déu. 

“Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de 
desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor” Jeremies 
29:11 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Molta, molta feina és la que hi ha al “Chiringuito”!!!!! Cada cop més gent truca a 
la seva porta buscant menjar, una dutxa, una mica de conversa, acompanyament, 
una peça de roba neta. Gent que viu temps difícils, amb problemes de tot tipus. 
No els oblidem, si us plau, en les nostres oracions!!!! Aquesta setmana hem 
pogut comprar llet i formatge. Ens envien tot l’agraïment des d’aquest racó del 
barri del Raval. Gràcies a tots/es per pensar en ells 
 
CANAL DE YOUTUBE 
 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/Hm_fpk1St5l   
 
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: http://www.esglesiatallers.org/cultes-a-youtube 
 
ESTUDI BÍBLIC  
 
Tots els dijous, a les 19h, tindrem l’estudi bíblic a través de Zoom. L’enllaç per a 
connectar-se serà:  
https://us02web.zoom.us/j/87172103714?pwd=bzNoWjdLR1lHQ1cxYUl5eHBpRD 
 
Comencem a estudiar la Primera carta de Joan. 


