Ordre del Culte 5è després d’Epifania 7-2-2021
Preludi musical
BWV 126, Senyor, fes que restem fidels a la teva paraula
Erhald uns, herr, bei deinem Wort.
Estrenada a Leipzig el 4 de febrer de 1725
Invocació
Crida a la lloança: Salm 147, 1-11.20c

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1757 del 7 de febrer de 2021

Himne: Glòria a Vós, Déu i Senyor (3 CG)
Música: Lyra Davídica, himne llatí x. XIII; Lletra: Benjamí Planes
Lectures bíbliques:
Isaïes 40, 21-31

SILENCIS PROFUNDS
Des del silenci profund en el que visc, un silenci immers en un

1 Corintis 9, 16-23

brogit boig de nombres de morts, malalts, mentides i falses promeses,

Marc 1, 29-39

de patiment en uns quants metres quadrats de pis, de cambra

Pregària per la il·luminació

d’hospital, de racó de replà de supermercat o de caixer automàtic, de

Proclamació de la paraula
Interludi musical

soledat i d’oblit, el clam trenca el silenci en el que m’he tancat a pany i
forrellat. Voluntàriament. No tinc més defensa que aquesta.

Sant Sopar
Vida Comunitària:

Potser el cansament i l’enyorança han trucat a la porta i han

Presentació de les ofrenes

entrat dins meu dominant-me de tal manera que m’han vençut i les

Pregària

grans evidències que em negava a acceptar, com una ràfega d’aire

Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG)

m’han fet recular. I visc d’esma, pensant que la raó s’imposarà altre cop

Arranjament: E. O. Excell; Lletra: Noemí Celma
Benedicció

i les aigües trobaran el seu curs natural i potser s’aturaran un moment
en un gorg plàcid on poder-se banyar. Potser...

Postludi
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Elies Cortès
Lectures: Sergi Díaz, Anna Guinot, Àlex Pallàs i Judit Pallàs
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Alícia Pallàs
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Però les sabatilles que abans m’esperaven al costat del llit ara
calcen sempre els meus peus i la sola es gasta de tant fer-les servir. Han
perdut el seu paper reconfortant, han deixat de ser aquell objecte que
anhelava després d’un dia intens i ja no em donen la benvinguda ni em
consolen dient-me que mereixo descansar, que per fi soc a casa.

Tornar a casa era com entrar en el meu refugi, en el que Déu i
jo ens trobàvem i conversàvem i repassava i agraïa cada moment dolç,
cada paraula afectuosa, cada cop a l’espatlla, cada exclamació d’ànim
que havia rebut d’Ell a través dels meus germans. I m’acompanyava en

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en les persones que estan soles, en les que estan malaltes i en les que en
tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.

el meu son fins que la meva oració quedava interrompuda pel pes de

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

les parpelles. La meva soledat i jo.

Seguint atents a les necessitats del “Chiringuito”, aquesta setmana hem comprat
formatge, llet, bosses grans d’escombraries i llaunes grans de tonyina. Moltes
gràcies a tots i totes les que seguiu atents a les notícies dels nostres amics tan
implicats al barri del Raval....tot l’agraïment de part d'ells.

De ben cert, avui als meus ulls es reflecteix tímidament el color
verd que tan enyoro, els somriures oberts, els paisatges majestuosos, el
mar bressolant unes barques que no veig encara, els torrents d’aigua
impetuosos. Acaricio una flor que no he gosat arrencar i a les mans hi
tinc grans de quars, mica i feldespat que s’escolen ràpidament entre els
meus dits com les llàgrimes d’alegria en veure la meva filla des del
carrer, abocada al balcó. De ben cert...

ASSEMBLEA
El proper diumenge 7 de març tindrem la nostra assemblea ordinària on-line. Si
algun membre vol incloure un punt a l’ordre del dia ho pot fer fins el 14/02,
presentant una petició per escrit firmada per al menys 10 membres de la
comunitat. Tanmateix, els informes dels departaments s’hauran d’enviar abans del
14/02 a Alícia Pallàs

CANAL DE YOUTUBE
De ben cert, sé que avui el meu Déu viu entre els meus germans,
entre el caos i el desencís, entre la por, la desesperança i la tristesa, en
les absències i soledats. I també, també, sí, en els silencis profunds.
De ben cert, per amor a nosaltres Déu va donar Crist a la creu.

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/ofxjspce35s
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

Alícia Pallàs
Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el seu sant
nom. Beneeix el Senyor, ànima meva, no t'oblidis mai dels seus favors.
Salm 103, 1-2

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
Estem estudiant la Primera carta de Joan.

