Ordre de Culte 12/12/2021
3r Diumenge d’Advent
Preludi musical
"Sonin cants de festa" (176 CG)
Encesa de l’espelma:
Llum per compartir l’alegria
Els redimits del Senyor retornaran, entraran a Sió cridant de goig, coronats d'una joia sense
fi. Vindran la felicitat i l'alegria, fugiran els planys i la tristesa. (Isaïes 51, 11)
Benvinguda i pregària
Himne: Ha vingut el Fill de Déu (108 CG)
Música: Johann Horn, Arm. J. S. Bach; Lletra: Maria Martorell
Crida a la lloança: Isaïes 12, 2-6
Himne: Canta al Senyor, Rei de Glòria, o ànima meva! (1 CG)
Música: Joachim Neander; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques: Sofonies 3, 14-20 i Filipencs 4, 4-7
Himne: Cante salmos la altura del cielo (3 HC)
Música: de “Colección espanyola”; Lletra: Juan Bautista Cabrera
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Lluc 3, 7-18
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
"Santa nit" F. Gruber. arr P. Johnston
Resposta a la Paraula
Himne: Al Pare Omnipotent (15 CG)
Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi: "Aclarida, beneïda, venturosa nit de Nadal" 175 CG)
Pregària
Anuncis
Himne: No patiu no tingueu por
Música: Elies Cortès
Benedicció
Postludi
"Joia en el mon" (177 CG)

Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació: Judit Pallàs
Música: Grup de lloança
Lectures: Laia Berlanga i Oriol Berlanga
Diaques: Abel García i Joan Salvador
Butlletí: Samuel Fabra
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

EL BUTLLETÍ
Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1801 – 12 de desembre de 2021
500è aniversari d’un Advent especial
L’Advent és un temps per pensar amb tot allò que s’anuncia amb
expectació; el naixement d’un nou temps, d’una nova il·lusió, d’un
nou cicle litúrgic. En el cristianisme l’Advent s’ha viscut sempre amb
l’esperança que les coses poden canviar i que tot millorarà. Aquest
és l'anunci d’una bona notícia.
Com que estem en temps de pandèmia volia recordar una epidèmia que va tenir lloc fa cinc-cents anys. Fa cinc segles també es
prenien decisions politico-sanitàries i es confinaven ciutats per lluitar contra les epidèmies.
L’any 1521 a Europa les circumstancies polítiques i sanitàries
també eren difícils. L’emperador Carles V malgrat la seva joventut –
tenia 21 anys- estava implicat en la guerra com a emperador del
Sacre Imperi Romanogermànic contra Francesc I de França i la
República de Venècia. Entre les causes del conflicte hi havia l'elecció el 1519 de Carles V com a emperador i que el papa tenia la necessitat d’aliar-se amb ell per combatre Martí Luter. Però també s’hi
afegien unes epidèmies de pesta que afectaven diverses ciutats del
seu imperi. I, a més a més, havia d’imposar-se al frare rebel, Luter.
El 15 de juny de l’any anterior, el papa Lleó X havia emès una
butlla (Exsurge Domine) declarant 41 tesis de Luter com a herètiques i contràries a la doctrina catòlica romana; i li donava seixanta
dies per retractar-se. Al cap d’aquest temps, Luter encara no havia
rebut la butlla; però, quan la va rebre, el desembre d’aquell any, no
va fer altra cosa que cremar-la públicament davant dels estudiants
universitaris a les portes de Wittenberg juntament amb altres decretals papals i llibres de dret canònic. Això va provocar que a principis
de l’any 1521 el papa excomuniqués definitivament a Luter amb
una butlla del 3 de gener (Decet Romanum Pontificem). Podríem dir

que el trencament definitiu amb l’església catòlica romana va començar fa 500 anys amb aquesta decisió papal.

Com que hi havia aquest trencament que afectava a moltes ciutats d'Alemanya del Nord que seguien a Luter, l’emperador va haver d’intervenir. Va citar a Luter a una de les Dietes Imperials que
es feien periòdicament per regular el govern de l’imperi. La va convocar a Nuremberg, on s’havien celebrat moltes d’aquestes dietes,
però va resultar que aquesta ciutat estava confinada per una epidèmia de pesta´, i la Dieta es va haver de fer a Worms. Va durar
des de finals de gener del 1521 fins a finals de maig del mateix
any, amb diverses sessions.
Va ser el 18 d’abril quan Luter va haver de prendre una decisió
davant l’emperador que demanava la seva retractació.
«... he citat i he estat fet captiu per la Paraula de Déu, per això no puc ni
vull retractar-me de res, perquè fer alguna cosa contra la consciència no
és segur i, a més, posa en perill la salvació. Que Déu m’ajudi! Amén»

A la signatura del decret imperial el 5 de maig, Luter va ser considerat heretge i proscrit de l’Imperi, i això significava que perdia la
protecció imperial i podia ser perseguit i executat per qualsevol autoritat civil i religiosa.
Conscient dels perills de la seva posició, Luter el dia 4 de maig
deixà Worms per tornar a Wittenberg. Durant aquest viatge fou
“segrestat” pels seus defensors i portat al castell de Wartburg on
s’hi refugià durant deu mesos. Aleshores va córrer la notícia que
havia estat detingut i executat.
En aquest refugi, Luter viu el seu Advent especial i es posa a
traduir la Bíblia del grec a l’alemany. Aquí hi fa tota la traducció del
Nou Testament. Luter va voler apropar el text bíblic a tot el poble
en el seu llenguatge habitual i donar així l’opció de poder-lo entendre i adaptar-lo a les noves necessitats.
Aquest any 2021 ha fet 500 anys d’aquests fets, i volia recordarho.

Desitjo que aquest Advent ens faci recordar que, malgrat les
pandèmies, sempre queda l’esperança d’un nou camí.
Que la Paraula de Déu estigui més a prop nostre amb un llenguatge que s’adapti a les necessitats d’un nou present.
SFM

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
- Compartim amb l'Esther Rion el goig pel naixement del seu net, l’Arek.
- I també celebrem amb el Pablo Turón el naixement del seu besnet, el Mateu. Que
el Senyor beneeixi aquests infants i les seves famílies.
- Preguem també per aquells que passen moments delicats de salut, pels que se
senten sols, pels que passen temps de penúria. No els oblidem.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana no hem fet compra pel "Chiringuito". Quan hi ha 2 dies de festa
és complicat que portin gènere a la botiga i ho hem demanat per la setmana vinent.
Van molt curts de productes bàsics... comprarem llet, formatge i margarina, i si
podem comprarem més cosetes... ja us ho explicaré !!!
Cada vegada hi ha més gent que truca a la porta dels nostres amics buscant de
tot... menjar, roba d'abric, una dutxa, xerrar una mica... hi ha necessitats de tota
mena !!! No els oblidem en les nostres pregàries !!! Seguim pensant fer un petit lot
nadalenc pels treballadors/ajudants en aquesta feina tan feixuga... gràcies a tots/
es.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:

https://youtu.be/vb8dG38G4IY

AGENDA
- Degut a les restriccions sanitàries per la sisena onada de la Covid s’ha decidit
suspendre el sopar de Nadal del Consell. El proper Consell, el proper cap de setmana, el farem per zoom pel mateix motiu.
- L’ofrena de Nadal de la IEE d’aquest any estarà destinada a un projecte de CEAR
(Comissió espanyola d’ajuda als refugiats), orientat als menors no acompanyats i a
dones arribats a Canàries. Podeu fer els vostres donatius el mateix dissabte de
Nadal o fer-los per transferència bancaria al compte de l’església (Triodos ES42
1491 0001 2820 2713 0323 ), indicant Ofrena de Nadal.
- Els estudis bíblics dels dijous queden aplaçats per les festes, fins el proper 13 de
gener.
- Aquest diumenge 12 de desembre, després del culte plantarem l’arbre de Nadal.
- El proper dijous 16 de desembre, a les 18h, celebrarem el Nadal amb el Grup
Interreligiós del Raval. Serà a la Parròquia del Carme )Carrer de Sant Antoni Abat,
10). La celebració consistirà en la lectura d’un text en tots els idiomes del GIR (),
un acte simbòlic i l’actuació del Cor infantil de l’Església Filipina.
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 donemho 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.
OPERACIO NEN DE NADAL
Aquest any a Catalunya s’han superat les 9000
caixetes per a nenes i nens, ara es troben al
centre de processos de Madrid, entre elles, les
nostres.
Moltes gràcies !!!

