
 

 

Ordre de Culte del 20/06/2021 
3er Diumenge després de Trinitat 

 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 9, 9-20 
Himne: Déu que per sempre s’obri el meu llavi (11 CG) 

Música: F F. Fleming; Lletra: Antoni Almudèvar 
Lectures bíbliques: 1 Samuel 17, 32-49 i 2 Corintis 6, 1-13 

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

 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Marc 4, 35-41 

Pregària per la il·luminació 
 

Interludi musical 
Resposta a la Paraula 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

(Interludi) 
Pregària 
Anuncis 

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

Benedicció 
Postludi 
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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  

Litúrgia i Presidèmcia: Alícia Pallàs 
Proclamació: Joel Cortés 
Música: Robert Bailey 
Lectures: Esther Rión 
Diaca: Abel García i Joan Salvador 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

Estiu 2021 - Individu o comunitat 

  

Demà serà el primer dia de l’estiu del 2021. 

Tant de bo que aquest estiu sigui diferent del de l’any passat !!! 

No sabem encara si la pandèmia a casa nostra estarà superada 

quan acabi aquest any, però el més segur és que en els països del 

Tercer Món la malaltia persisteixi durant força temps. 

De tota aquesta experiència viscuda, la percepció general és 

que ha quedat clar que no estarem lliures de la covid fins que una 

gran part de la població mundial estigui protegida amb la vacuna.  

Sembla doncs que no n’hi ha prou amb pensar en «nosaltres». 

Pel bé d’aquest «nosaltres» hem de pensar en el «tothom». En 

aquesta pandèmia, s’ha fet evident que la «nostra salvació» passa 

per força per aconseguir la «salvació dels altres», estiguin lluny o a 

prop. La «salvació personal» ha quedat en una quimera. Si volem 

estar segurs i protegits, hem de pensar globalment.  

Aquest sentiment comunitari ha fet que els països més podero-

sos del nostre món s'oferissin a ”donar” molts milions de vacunes 

als països menys afavorits. Segurament aquests actes de benevo-

lència estan influïts per aquest concepte. Només estarem “segurs” 

fins que la població mundial estigui vacunada en una proporció prou 

important perquè la pandèmia estigui controlada. De totes maneres, 

benvinguts són aquests actes de generositat encara que siguin per 

interès tant dels receptors com dels donants. 

Aquesta lliçó -que hem après en aquestes circumstàncies tant 

dures i que han provocat una de les més grans mortaldats de tots 
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els temps- hauria de ser motiu de reflexió seriosa en molts aspec-

tes de la nostra vida diària. 

 

I un d’aquests aspectes és la nostra manera de viure la fe.  

No es tracta d’una preocupació personal, ha de ser forçosament 

una preocupació comunitària. 

Si hi ha un concepte essencial, tant a l’Antic Testament com en 

el Nou Testament, és el concepte de «poble». El criteri «individu» 

així com el criteri «personal» són criteris afegits des de l’humanis-

me del Renaixement dels segles XV i XVI. No es troba en tota la 

Bíblia el concepte de «salvació personal», i les poques vegades 

que apareix el terme «personal» no té res a veure amb el concepte 

“d’un mateix” sinó amb concepte plural de les persones que consti-

tueixen un grup. 

El concepte de «l’altre» com a constituent del «jo» ens pot aju-

dar a entendre la necessitat d’aquest «altre», que és imprescindi-

ble per construir la nostra personalitat. I a partir d’aquí entendre 

que la nostra salvació necessita la salvació de «l’altre», tal com ho 

estem veient en aquesta lluita per acabar amb la pandèmia. 

La fe s’ha de viure en comunitat. La fe comporta comunitat, o no 

té res a veure amb el missatge bíblic. 

 

Però vosaltres sou llinatge escollit, casa reial, comunitat 

sacerdotal, nació santa, poble que Déu s'ha reservat, perquè 

proclameu la lloança d'aquell qui us ha cridat de les tenebres 

a la seva llum admirable. Vosaltres que en altre temps no 

éreu cap poble, ara sou el poble de Déu; no éreu compadits, 

però ara ell s'ha compadit de vosaltres.  (1 Pe 2,9-10)   

 

SFM  

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per 

raons de salut no poden venir i a les persones que en tenen cura. 

Que el Senyor els acompanyi cap a una presta recuperació amb 

l’escalf de la Comunitat.  

El nostre germà Ferran Bayo, el dia 18 va passar a la presència 

del Senyor. La cerimònia de comiat és aquest matí. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

 Bon diumenge a tots/es !!! Aquesta setmana si que hem pogut 

fer compra pel "Chiringuito" i estan super agraïts perquè pensem en 

ells sempre !!! Hem comprat formatge, llet i raspalls de dents... Era 

el més urgent que calia fer. També es van endur diumenge passat 

tot el que teníem per ells del 2×1 de la botiga del Comerç Just. Si 

algú de vosaltres vol portar alguna cosa per ells a l'església, se la 

podran endur la propera vegada que vinguin a buscar el 2×1...  Mol-

tes gràcies a Déu, per posar en les nostres mans el poder compartir 

del que tenim, i  moltes gràcies a tots i totes els que penseu en els 

més desafavorits del barri. 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 

11.00. Enllaç:  https://youtu.be/b_2WX56-U5c 

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes 

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

AGENDA  

- La IEE ha convocat el seu sínode general, que serà del 29 d’octu-

bre a l’1 de novembre, de forma presencial, a Màlaga. Com sempre 

l’església enviarà els seus dos representants, però si voleu partici-

par-hi i compartir aquest temps amb totes les esglésies de la IEE us 

podeu inscriure de forma particular en la següent adreça:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform 

Aquest any també s’ha convocat el sínode jove, en el que participa-

ran els joves de totes les comunitats de la IEE.  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/viewform

