Ordre del Culte 4t diumenge de Quaresma 14-3-2021
Preludi musical
Benvinguda i pregària

EL BUTLLETÍ

Crida a la lloança: Salm 107, 1-3.17-22
Himne: Vós, sou, Senyor ma fortalesa (49 CG)
Música: Georg Neumarck, Arm. J. S. Bach; Lletra: Artur Martorell

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1762 del 14 de març de 2021

Lectures bíbliques:
Nombres 21, 4-9
Efesis 2, 1-10
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 3, 14-21
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Anuncis
Himne: O, canta ànima meva (7 CG)
Música: M. Lyon (Melodia hebraica); Lletra: Antoni Almudèvar
Benedicció
Postludi

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès
Lectures: Lídia Guinot
Diaca: Abel García i Joan Salvador Elies
Butlletí: Alícia Pallàs

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com - web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

INVITACIÓ A PREGAR

Aquest és el títol d’un article del teòleg José I. González Faus publicat
a la Vanguardia el primer diumenge de Quaresma d’enguany.
Disculpeu-me si m’atreveixo a compartir amb vosaltres el meu
comentari personal.
Certament Quaresma és un temps en què la pregària personal pren un
lloc especial de preparació, com també és així en la pregària
comunitària i el culte propi d’un temps que caracteritza per
l’acompanyament a Jesús en el camí al calvari, on la seva mort, esdevé
rescat pels amics i prova del seu immens amor cap a nosaltres ¨No hi
ha amor més gran que donar la vida pels amics i vosaltres ho sou…”
(Joan 15,9-17)
En l’article parla de la preparació, el lloc, el silenci, el mantra,
importants per arribar a entrar en l’espai interior que faci brollar sense
impediments la pregària.
Potser el COVID ens facilita temps i espai, deslliurats del tràfec habitual
en temps de normalitat. Aprofitem-ho!
Voldria aturar-me en aquesta paraula: “mantra”. Tots la coneixem.
Potser en fem poc ús, o al contrari ens servim del mantra de manera
usual. Sens dubte ens ajuda, ens concentra, orienta el sentit d’aquesta

oració silenciosa i personal. Es per això que té sentit. No és fàcil fer
silenci, apaivagar sorolls, preocupacions, sentiments pertorbadors.
En l’article a què em refereixo, Gonzalez Faus fa una referència al títol
de l’article “Invitació a la pregària” com paròdia de la complicada
Invitació al Vals de Weber que després Berlioz va orquestrar. El títol en
alemany és Invitació a la dansa. Vull dir que l’oració pot convertir-se en
un espai lúdic i obert com la dansa. Una dansa que porta a l’esperança,
i immediatament al “conreu”. Bell article!
I com petita conclusió meva: Que maco seria compartir els nostres
mantres! Oi? Voleu conèixer el meu? “Pare meu jo m’abandono del
tot a Vos”.
Isabel Roura

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 J. Lluís Paül continua
ingressat i fent-li diverses proves. No pot rebre visites però ens envia molts
records. Tinguem-lo als nostres pensaments i pregàries.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem comprat llet pel “Chiringuito” i també els hi hem fet arribar
unes quantes cosetes que han arribat a les nostres mans. Tot l’agraïment de part
d'ells per no oblidar-los i ens demanen que no deixem de pregar per ells i per la
feina que fan.

CULTES DE SETMANA SANTA




DISSENTIR LA HISTÒRIA– TROBADES VIRTUALS
El 23 de març a les 18h, en el marc de les jornades 'Dissentir la història'
en forma de trobades virtuals, tindrà lloc la trobada 3, amb David
Casals i Josep-Lluís Carod-Rovira amb el tema «El protestantisme a
Catalunya sota el franquisme»
Inscriu-te al webinar ow.ly/tkPq50DGady

Dijous sant, 1 d’abril, tindrem culte on-line unit amb tota la IEE
Divendres sant, 2 d’abril culte unit de la EEC, també on-line, us farem arribar
els enllaços per poder seguir-los tots i totes junts.
El culte de Resurrecció serà presencial a la nostra comunitat amb Sant Sopar.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/63Z3e1Z1998
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q

ESTUDI BÍBLIC
El proper dijous 18 de març, no hi haurà estudi bíblic, perquè la nostra pastora ha
estat convidada a un grup de treball sobre llibertat religiosa a Catalunya, convocat
per la Generalitat.

ACAT
Dimecres, 24 de març del 2021, a les 20h celebrarem una PREGÀRIA ECUMÈNICA
A la Parròquia de Sant Medir c/ Constitució, 17 (Metro: L1 i L5, a Pça. de Sants;
Bus: H10 a Pça. de Sants, H12 a La Campana) PREGAREM JUNTS perquè, algun
dia, els DRETS HUMANS siguin realitat arreu del món. Us hi esperem !

