
Ordre de Culte 5-12-2021 2n Diumenge d’advent 
 

Preludi musical 
Encesa de l’espelma: 

Llum per dir paraules de pau 
Que en són, de bonics, per les muntanyes els peus del missatger de bones 
noves que anuncia la pau i el benestar, que anuncia la salvació i diu a la 

ciutat de Sió: «El teu Déu ja regna!» (Isaïes 52, 7) 
Benvinguda i pregària 

Himne: Obriu la porta i el portal (29 CG) 
Música: Georg Weisel; Lletra: M. E. Vidal 

Crida a la lloança: Lluc 1, 68-79 
Himne: Sublim fou la gràcia del Senyor (230 CG) 

Música: Melodia americana, Arr. E. O. Excell; Lletra: Noemí Celma 
Lectures bíbliques: 

Malaquies 3, 1-4 
Filipencs 1, 3-11 

Himne: Enderezad calzada (5 HC) 
Música: Mit Ernst o Menschenkinder. Melodia anterior a la reforma 

(Erfurt, 1572) 
Lletra: Catalina Fliedner Brown 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Lluc 3, 1-6 
Pregària per la il·luminació 

Interludi musical 
Resposta a la Paraula 

Himne: Hem de predicar tots l’Evangeli de la pau (263 CG) 
Música: Josep Laporta; Lletra: Benjamí Planes 

Vida Comunitària: 
Sant Sopar 

Presentació de les ofrenes 
Pregària 
Anuncis 

Himne: Fidels atanseu-vos (174 CG) 
Música: John F. Wade; Lletra: Adeste Fideles (De “Cantus Diversi” 1751) 

Benedicció 
Postludi 
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ÉS TEMPS D’ADVENT 

I ara, poble d'Israel, què espera de tu el Senyor, el teu Déu? Que 
el reverenciïs i segueixis els seus camins, que l'estimis i l'adoris 
amb tot el cor i amb tota l'ànima (Deuteronomi 10, 12). 

Hem encetat aquest nou temps litúrgic, el temps d’advent, en ell caminarem, 
durant quatre setmanes, per preparar-nos per la celebració del Nadal, de la 
nativitat del Senyor, fet carn i sang per nosaltres. 

Una de les centralitats de l’advent és la reflexió sobre l’espera, una espera que 
va donar-se abans del primer Nadal i en la que encara estem immersos en el 
nostre temps, perquè, malgrat el compliment de la promesa, seguim esperant la 
seva plenitud. 

El curiós, però, és que massa vegades reflexionem sobre la nostra espera, aquella 
que anhela amb esperança l’arribada de la salvació plena, però no ho fem en 
l’espera de Déu. Déu també espera? Doncs sembla ser que sí, que ell també té 
expectatives, sembla ser que Déu també somia amb plenituds que potser massa 
vegades se’ns escapen. 

Déu mira el món amb l’esperança que tot canviï, que la bondat i l’amor regnin 
enmig de les relacions, que la justícia sigui l’acció de moviment en cada acte i en 
cada decisió, Déu mira i espera que els éssers humans ens tornem cap a ell, per 
amarar del seu caràcter misericordiós les nostres vides, els nostres pensaments i 
les nostres decisions. 
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A la fi, sembla que el nostre advent està impregnat de l’advent de Déu, aquell on 
amb esperança espera que veiem en la salvació realitzada en el seu Fill, la 
plenitud del seu amor, el somni d’una humanitat diferent, allunyada d’egoismes 
i rancúnies, i plena de la bondat divina. 

I vist des del seu punt de vista, aquest temps d’advent es transforma més en un 
camí cap a ell que no pas en una espera immòbil i infructuosa. Perquè, en l’advent 
que camina, fem via cap a Déu, alhora que ell ve cap a nosaltres, per trobar-nos 
de nou en aquell portal on l’amor i la implicació amb la seva creació va 
manifestar-se des de la humilitat de l’infant, que vingui per ser com nosaltres i 
oferir-nos la possibilitat de ser com ell, plenitud d’humanitat que estima Déu 
sobre totes les coses i el proïsme com a ell mateix. 

És temps d’advent, però no l’és avui, ni aquestes quatre setmanes únicament, en 
realitat totes les nostres vides, des del seu naixement fins al seu traspàs, són 
camins d’espera i d’esperança, vies que es fan per arribar fins a la plenitud, i el 
cert és que en aquests camins, massa vegades, ens veiem esgotats i fallits, massa 
vegades hem de seure a les vores, sense esma per caminar, però allà s’acosta 
Déu, per ser Emmanuel amb nosaltres, perquè a la fi com diu el profeta Isaïes: el 
Senyor espera, perquè vol compadir-se de vosaltres; s'alçarà i es mostrarà 
misericordiós, ja que ell és el Déu just. Feliços els qui esperen en ell! Benaurats els 
qui posen la seva esperança en Déu, perquè la seva plenitud ens ha estat donada 
perquè coneixem, en la seva presència consoladora, l’amor, el perdó i la gràcia 
que vessa sobre nosaltres, mentre caminem o mentre parem, quan ens aixequem 
o quan somiem, amb ell, un nou món que no serà un altre que el volgut en el seu 
cor. 

Marta López Ballalta 

 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: David Melenchón 
Lectures: Lídia Castell 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Preparació Sant sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 
Butlletí: Caroli Capó 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

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 

 
 LA CISTELLA SOLIDÀRIA    

Hem pogut comprar pel "Chiringuito", llet, formatge i margarina.....en menys 
quantitat perquè teníem pocs diners, però hem pogut!!!!...ens agradaria fer 
un petit lot de productes de Nadal d’aquí uns dies...Alegrarem una mica els 
temps complicats que passen les persones i les famílies que ajuden a que 
l'equip del Wolfgang pugui tirar amb la feina que fan al Raval....gràcies a 
tots!!!! I com sempre....gràcies al nostre Déu! 

 

CANAL DE YOUTUBE 
 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/Ol9CsivFdDA 
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors  
a: https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 
 
LA MONEDA MÉS PETITA 
 
 Ja s’apropa el cap d’any i ens cal fer memòria de la Moneda més Petita, 
aquelles monedes que pesen molt i a vegades ens fan nosa. Buidem el 
moneder i donem-ho als diaques o a la Glòria Castell per fer l’envia-ment a 
finals d’any. Hi ha molts projectes que esperen: hospitals, escoles, centres etc. 
Moltes gràcies a tots. 


