Diumenge de Sant Esteve
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Himne: Joia en el món! Jesús és nat! (177 CG)
Música: G. F Haendel; Lletra: Artur Martorell
Crida a la lloança: Salm 148
Himne: A Déu sempre glòria! (13 CG)
Música: W. H. Doane; Lletra: Àngel Cortès
Lectures bíbliques:
1 Samuel 2, 18-20.26
Colossencs 3, 12-17
Himne: Oíd un son en alta esfera (41 HC)
Música: Felix Mendelssohn, adap. William H.
Cummings;
Lletra: Charles Wesley, trad. Federico Fliedner
Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Lluc 2, 41-52
Pregària per la il·luminació
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Himne: Vós sou l’amable Salvador (65 CG)
Música: J. B. Dykes, var. A. R. Reinagle; Lletra:
Benjamí Planes
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
(Interludi)
Pregària
Anuncis
Himne: Sonin cants de festa! És un jorn de goig
(176 CG)
Música: George F. Root; Lletra: Benjamí Planes
Benedicció
Postludi

CRIDA DE NADAL DEL FAR
Ens manquen joguines per
poder fer arribar a tots els
infants del Far. Si voleu
contribuir
el
compte
corrent és el: ES49 2100
3253 9622 0005 3562
------------------------------------
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Missatge de Nadal
Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en
una menjadora. Lluc 2, 12
Celebrar el Nadal és abraçar la fe, una fe que ens encamina i ens mou, que
ens empeny a veure i discernir, a lluitar per la justícia i, segurament
sobretot, aprendre a ser comunitat profètica que estima sense mesura i es
dona amb tot el cor.

Litúrgia i Proclamació: Marta
López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Marta Huch
Diaques: Esther Rión i Marta
Freixes
Butlletí: Daniel Paül
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Vivim en una societat on llums i sorolls semblen concebuts per atordir-nos
de tal manera que en l'enlluernament deixem de veure i a la xaranga deixem
de sentir; els carrers il·luminats i plens de nadales se'ns presenten com a
senyals del temps que està per arribar, temps de celebració i festa. Però
alhora que ens deixem envair per la parafernàlia nadalenca, recòndita de la
seva profunditat, ens trobem que hem quedat cecs al senyal, al nen del
pessebre embolicat amb bolquers.
I és que, potser sense adonar-nos-en, ens deixem atrapar per la convicció
que aquest no pugui ser el senyal, podrien ser-ho el cor d'àngels, la
brillantor de la seva llum i el poder de les seves veus, però la petitesa d'un
infant , la debilitat del despoder que necessita la humanitat de la seva mare
per ser, i que ve en tot fet dependència, no pot ser senyal de res, i menys de
salvació.

Però aquí segueix la imatge, als nostres pessebres, als nostres relats, el
quadre del Fill de Déu fet carn en bolquers, mostra de supeditació, de
vinculació plena amb la petitesa de la humanitat que neix.
I aquest senyal, que podria semblar fins i tot obscè, ve a nosaltres per
proclamar el Déu que fa i refà amb la novetat de l'amor, el Déu que des del
petit i humil s'ha donat perquè, nosaltres també, aprenguem a abraçar la
radicalitat d’estimar i ser pau des de la nostra petitesa i humilitat. I aquesta
revolució es viu en la totalitat d'un camí que marxa del pessebre a la creu,
per culminar en l'esperança de la resurrecció que confirma la humilitat del
Fill de Déu, assumida en el ventre de Maria i confirmada en el cos de glòria
marcat amb les cicatrius del patiment.
Els darrers temps estan sent complicats per a tots i totes, la pandèmia ha fet
esclatar i augmentar, si més no, les desigualtats i les injustícies i, si amb por i
dificultats, hem viscut als països rics aquesta situació, a les zones
empobrides del nostre món ha estat radicalment pitjor. Els conflictes
geopolítics, la crisi climàtica, i els desplaçaments massius; a cada racó del
planeta, un senyal s'aixeca per commoure la nostra forma de vida i
respondre als crits de pau que sorgeixen d'infinitat de pessebres. Però
massa vegades, ens deixem enlluernar per senyals de fum que creen en
nosaltres el naixement de problemes que no són i en els que ens esgotem a
solucionar, mentre oblidem el que és urgent.
Per això, tornar al veritable senyal, el del nen al pessebre, embolicat amb
bolquers, és avui una necessitat urgent, veure en la petitesa i la debilitat la
grandesa de tota esperança, veure en la vinculació la resposta per a la pau i
sentir la humanitat tan nostra com per comprometre'ns amb ella, se'ns
presenta com el repte de recrear amb i en Jesús un món que, massa
vegades, espera senyals del cel quan ja els té en un pessebre.
Per això la nostra pregària aquest Nadal serà que de nou ens sigui el senyal
per al camí, que hi sapiguem escoltar el plor i el riure, i veure la grandesa en
la debilitat, que puguem impregnar les nostres vides de la profunditat del

sentit que ens crida a viure-la com a repte profètic que estima i porta pau,
sabent la petitesa de les nostres accions, que semblen gotes en un mar de
conflictes, però que s'ofereixen plenes de l'esperança de saber que en el
nen, faixat amb bolquers, Déu ha donat la salvació a la seva creació.
Comisión Permanente IEE

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
En aquest darrer butlletí del 2021, tinguem present a tota la Comunitat. Que
aquest 2022 ens puguem retrobar amb una millor situació sanitària per a
tothom.
CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem comprat formatge pel "Chiringuito" i hem pogut fer
un lot petitó de productes nadalencs pels "currantes" que acompanyen al
Wolfgang....no hi ha més diners per fer més....amb tot, desitgem el millor
per aquestes grans persones que estan disposades a donar tot el seu temps
i el seu esforç a recolzar als més desafavorits....preguem al Senyor per ells i
demanem moltes benediccions per aquesta feina tan feixuga que fan al barri
del Raval....BON NADAL!!!!
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 a:
https://youtu.be/d0xdd_lGIPs
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’enviament a
finals d’any. Hi ha molts projectes que esperen: hospitals, escoles, centres,
etc. Moltes gràcies a tots.

