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Ordre de Culte 
2on diumenge Quaresma 

28-2-2021 
 

Preludi musical 
Allò que Déu disposa, ben fet està, BWV 100 

Was Gott tut, das ist wohlgetan 
Estrenada a Leipzig entre 1732 i 1735. 

Invocació 
Crida a la lloança: Salm 22, 23-31 

Himne: 20 CG – La creació arreu del món 
Música: Geistliche Kirchengesäng, 1623; Lletra: Benjamí Planes 

Lectures bíbliques: 
Gènesi 17, 1-7.15-16 

Romans 4, 13-25 
Marc 8, 31-38 

Pregària per la il·luminació 
Proclamació de la paraula 

Interludi musical 
Vida Comunitària: 

Presentació de les ofrenes 
Pregària 

Himne: 63 CG - Protegiu-me Vós, Senyor (63 CG) 
Música: William H. Doane i Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 
Postludi 

 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Elies Cortès 
Lectures: Elies Cortès, Elisabeth Cortés, David Melenchón i Alícia Pallàs 
Imatges: Creative Commons 
Butlletí: Caroli Capó 

                                                

 

 

 

 

Passen els dies 

 

Passen els dies un darrere de l’altre, 

I ja no sé quin va primer o últim. 

Només sé que no hi ha altre camí, 

que seguir ferms en el que fem. 

 

A vegades passejo per carrers oberts, 

busco que l’aire m’obri la vida. 

Hi ha arreu com una soledat tenebrosa 

que s’apodera de tot quan arriba la fosca. 

 

Passo per carrers d’aparadors impersonals, 

Són de negocis que no van enlloc; 

d’altres romanen tancats, 

em pregunto si això ja és normal. 
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La meva empresa es torna indeleble; 

No trobo resposta a les meves mirades, 

arreu hi ha cotxes que mai s’aturen, 

tot és com un malson ja inoblidable . 

 

M’afanyo a tornar a casa sense dilacions: 

ja s’ha incubat al meu cor la tribulació. 

Senyor, ¿tinc dret a presentar protesta? 

¿O és que altres tenen més raons? 

 

Escolto que un company puja les escales, 

en obrir la porta la llum del replà 

Il·lumina el corredor i part de la meva cambra. 

Surto a rebre’l amb neguit i un somriure, 

Senyor! Fes-me ambaixador de l’esperança. 

 

Marc Hernández Cocaño 

 

DIA MUNDIAL DE PREGÀRIA 

Aquest any la celebració del Dia Mundial de Pregària tindrà lloc per Youtube, 
el divendres dia 5, a les 19:00 hores. Podeu seguir-ho en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=FCbBlN5_-oE 

https://www.youtube.com/watch?v=FCbBlN5_-oE&feature=youtu.be 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Us hem de dir que el Samuel Fabra Mestre està ingressat a Can Ruti. De moment 
li estan fent proves. Penseu en ell. 

 “No us inquieteu per res. En tota ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i 
presenteu a Déu les vostres peticions acompanyades d’acció de gràcies. I la pau 
de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els 
vostres pensaments en Jesucrist” Filipencs 4: 6-7 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Aquesta setmana hem comprat pel "Chiringuito", llet, bosses grans 
d’escombraries, te, sucre, tovallons, paper de cuina.....en fi!!!! Encara que la 
necessitat és molta, ajudem amb el que podem. Després d'uns dies de repòs per 
una torçada de peu important, el Wolfgang torna a estar al peu del canó. És un 
home tan actiu i inquiet, que masses dies quietet  no pot estar. Preguem per la 
feina que fan al Raval i demanem al Senyor, també, que ens faci sensibles a les 
necessitats....Gràcies a tots/es 
 
CANAL DE YOUTUBE 
 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.  
Enllaç: https://youtu.be/8-6YFksFTYU 
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 
 
TALLER EEC  
 
El proper dissabte 6 de març, a les 10h, es realitzarà un nou Taller de la EEC, via 
zoom, en el següent enllaç: 
https://zoom.us/j/91471047234?pwd=NWk5SHRzSlZCOHNmN2hKd2M5L1ZuQT0
9 
ID de reunió: 914 7104 7234 
Codi d’accés: 060329) 
Estarà a càrrec de la Pastora Marta López Ballalta i tractarà sobre 
narratologia:  L’art de entendre les narracions. 


