Ordre de Culte 24-10-2021 - 21è Diumenge després de Trinitat
Celebració 150è aniversari
Preludi musical
The church’s one foundation is Jesus Christ our Lord
Arr. Pau Bunyes
Lectura
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 126
Himne: Al Pare omnipotent (15 CG)
Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes
Acció de gràcies
Intervenció musical:
Riu profund, espiritual negre
Robert Bailey
Lectures bíbliques:
Jeremies 31, 7-9
Hebreus 7, 23-28
Himne: Car Jesús, aquí estem (73 CG)
Música: J. Rudolf Ahle; Lletra: M. E. Vidal
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 10, 46-52
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Ària, Duet. BWV 99, J.S. Bach
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Sant Sopar
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG)
Música: Wittemberg 1523; Lletra: M. E. Vidal
Confessió de fe
Lectura
Himne: Som aquí
Benedicció
Postludi
Coral. BWV 80, J.S. Bach
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ANIVERSARIS PERDUTS

Han passat els anys i de sobte ens hem trobat que la pandèmia
ens ha robat moltes celebracions, moltes espelmes per bufar, moltes
trobades joioses per donar gràcies per tot el que Déu ens ha donat fins
ara. Ho hem hagut de celebrar des de la intimitat de casa, per telèfon,
per videotrucada. Ens les hem hagut d’enginyar per omplir la buidor i
el silenci. Alguns ens n’hem pogut sortir, d’altres no.
I és que celebrar és agrair des del més profund del cor el que
se’ns ha donat i, per tant, compartir-ho és un regal que no té preu.
Agrair la vida que Déu ens ha ofert, les benediccions, els companys i
companyes de viatge, l’amor i el perdó, l’esperança d’un nou dia, ens
omple i ens fa més generosos.
Ahir a casa vam celebrar tots els aniversaris perduts de l’any: els
de gener, març, juny, setembre i octubre. Petits pastissos anaven
desfilant amb els seus números corresponents clavats al capdamunt. Va
ser divertit mentre alhora t’adones amb tristesa del temps en comú
robat.
A la nostra comunitat també ens han robat temps en comú i ens
hem hagut d’estar d’acompanyar aquells que estaven afligits, els que
patien la pèrdua d’algun ésser estimat. Però avui...

Avui recuperem les ganes de celebrar i agrair els 150 anys

ANUNCIS I COMUNICACIONS

d’història del nostre temple ajornades per la pandèmia.
Avui reconeixem la tenacitat, la fe i la voluntat de tots aquells i
aquelles que ens han precedit començant del no-res i dipositant un gra
de sorra en aquest temple. Homes i dones amb nom i cognoms, homes

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.

i dones que des del seu anonimat han fet del nostre temple un lloc

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

d’acollida i de testimoni. No els volem oblidar i les seves cares, encara

Aquesta setmana hem comprat llet, margarina i formatge....Molta gent segueix
omplint de feina a l'equip del "Chiringuito"...Seguim atents a les seves
urgències...i esperem aviat tenir notícies de l'Andrea. Moltes gràcies per pregar i
seguir pensant en ells.

que borroses en una fotografia en blanc i negre, se’ns fan tan presents
i vives com si fos avui.
Avui agraïm el passat i preguem amb esperança pel futur amb
la il·lusió als ulls. Veiem el camí que Déu ens ha traçat i seguim pas a

OPERACIÓ NEN DEL NADAL

d’aquí. Tot ésser humà mereix l’amor del seu germà i és amb aquesta

Pots fer la teva capseta(talla 40 adult) i embolicar-la amb paper de regal (tapa i
caixa per separat). Podem posar: llibretes, colors, mascaretes, pintes, raspall de
dents, pastilles sabó, joguines, accessoris cabell o vestir. No podem posar:
caramels, pasta de dents, líquids, joguines bèl·liques, menjar. Cal adjuntar 7€ de
despeses d’enviament. Últim dia de recollida a l’església 14 DE NOVEMBRE. Per
mes informació, contacteu amb l’Anna Guinot.

idea que cal seguir construint la nostra fe. Les quatre parets que formen

CAIXES ON-LINE: www.operacionninodelanavidad.org

pas cap un demà millor.
Avui volem seguir cuidant els uns dels altres i no volem deixar
ningú enrere, ni els de dins de la comunitat ni aquells que son lluny

el temple poc importen, però la comunitat que la conforma és el que fa
que puguem treballar pels qui ens necessiten, com feien els nostres
avantpassats. Que així sigui.

Alícia Pallàs

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/W8TuGBdIM-w
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

AGENDA
Pels que no vau poder assistir al comiat del pastor Pablo García, la cerimònia
està penjada al Youtube, a l’enllaç: https://youtu.be/TfAlIdsWAHw
Litúrgia i Predicació: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey, Laia Berlanga, Oriol Berlanga, Elies Cortès i David
Melenchón
Lectures: Anna Guinot, Enoc Navarro, Judit Pallàs, Rubén Pallàs i Esther Raduà
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión
Butlletí: Alícia Pallàs

- El proper dijous 4 de novembre, reprendrem els estudis bíblics del dijous,
amb un soparet d’inici de curs, a les 19h.
- La propera setmana, la presidenta del consell, Anna Guinot, i la nostra
pastora, Marta López Ballalta, participaran al sínode de la IEE, a Málaga, en

