Ordre de Culte 07/11/2021
23è Diumenge després de Trinitat

Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 146
Himne: Qui deixa que sols déu disposi (46 CG)
Música: Georg Neumark; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques: 1 Reis 17, 8-16 i Hebreus 9, 24-28
Himne: Déu etern, la teva misericòrdia (233 CG)
Música: Charles H. Purday; Lletra: Noemí Celma
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Marc 12, 38-44
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Sant Sopar
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Anuncis
Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG)
Música: Melodia americana; Lletra. Noemí Celma
Benedicció

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Joan Turón
Sant sopar: Esther Rión i Lluïsa Braña
Diaques: Abel García i Joan Salvador
Butlletí: Samuel Fabra
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EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1796 – 07 de novembre de 2021
HOMENATGE ALS NOSTRES ESTIMATS
En un programa de TV3, fa pocs dies, en què es feia un homenatge a un periodista que havia estat cabdal des dels principis d’aquesta televisió, em va afectar veure com de totes les persones que
havien compartit programes amb l’homenatjat moltes ja no hi eren,
ja havien mort.
Quan penso en el temps passat, jo també m’adono que hi ha
moltes persones que han fet part de la meva vida que tampoc hi
són.
Tot això em va fer pensar en la mort. No solament de les persones estimades que han passat per aquest tràngol sinó també en
com el creient en Jesús afronta aquest fet. Tot recordant em va venir a la memòria un text que hem trobat moltes vegades en els
“Recordatoris” que es donen en molts enterraments, el «Cant espiritual» de Joan Maragall del 1910, sobretot els darrers versos:
...
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença!
La qüestió de la mort és un assumpte que es tracta cada dia en
tots els mitjans de comunicació avui dia i des de sempre. El tema
que normalment s’obvia és el de preguntar-se què hi ha després de
la mort.

En un món com el nostre, en el qual predomina l’agnosticisme,
la resposta agnòstica és el no-res. Podria dir que és la resposta
que dona l’existencialisme des de Sartre i Camus resumit en l’absurd del no-res.
Què en pot dir el creient?
Una resposta podria ser la que va donar el filòsof catòlic Jean
Guitton al president francès François Mitterrand el 1982.
El president li va demanar sobre el que hi havia després de la
mort: “En cinc minuts faci’m la síntesi de la seva experiència com a
filòsof catòlic.”
Guitton va respondre: “És l’elecció entre dues solucions: l’absurd i el misteri. El meu col·lega Sartre ha elegit l’absurd.
Jo, el misteri.”
El president contestà: “Però, quina diferència hi ha? També el
misteri sembla absurd”.
I Guitton va concloure: “No. L’absurd és un mur impenetrable
contra el qual topem i ens estavellem. El misteri és una escala: es
puja graó a graó cap a la llum, esperant”.
I, davant del misteri, tant de bo puguem fer nostra la resposta
del profeta Ezequiel quan davant de la mort Déu li pregunta:

Llavors em preguntà: «Fill d'home, què hi dius: ¿podran
reviure, aquests ossos?» Jo li vaig respondre: «Senyor,
Déu sobirà, només tu ho saps.» Ez 37,3
Com a creients en Crist esperem i creiem en la seva promesa:
A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si no n'hi hagués,
¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré
anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també
vosaltres estigueu allà on jo estic. Jn 14,2-3.
La promesa, la tenim.

Ara només ens queda viure amb fe i esperança la promesa, davant d’aquest misteri.
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Dimarts vam tenir la cerimònia de comiat del nostre estimat i fidel germà
Josep Dilmé, que va morir el dia 30 d’octubre. Donem gràcies a Déu per
la vida del Josep, i preguem per la Marta, els fills, els nets i tota la seva
família.
Preguem també per aquells que passen moments delicats de salut, pels
que se senten sols, pels que passen temps de penúria. No els oblidem.
SÍNODE IEE
Del 29 d’octubre a l’1 de novembre es va celebrar a Màlaga el Sínode
de la IEE. S’havia convocat també un Sínode Jove que va tenir una
nombrosa assistència molt participativa.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Abans que res, donar les gràcies a tots/es els que sempre penseu en els
mes desafavorits... Amb les vostres aportacions podem donar una mica
d'ajut al col·lectiu de gent més marginada d'aquest barri del Raval. Hem
comprat margarina i una mica més de formatge que el que comprem
habitualment, perquè feien curt... cada vegada hi ha més demanda.
Aquest cop l'escola alemanya els ha proveït de llet i en tenen força, encara que sempre va bé si en porteu. Avui, crec que vindran a endur-se
tot el que tenen aquí i ja sabeu que sempre estan molt agraïts. De l'Andrea, només sabem a hores d'ara que segueix endavant amb normalitat
controlada el seu embaràs; anirem explicant, i sisplau, seguim pregant
per ella i per l'equip del "Chiringuito". Moltíssimes gràcies .
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
Enllaç: https://youtu.be/IG49rJWamZo
OPERACIÓ NEN DEL NADAL
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 proper diumenge, 14 de novembre. Per mes informació, contacteu amb l’Anna Guinot.
CAIXES ON-LINE: www.operacionninodelanavidad.org
AGENDA
•
El diumenge 21 de novembre, en el marc de les celebracions del
Dia de la Música (Santa Cecília), tindrem la inauguració de l’exposició d’himnes i himnaris

