
 

Ordre de Culte  

Culte d’any nou 2-1-2022 
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 
Himne: Déu fins aquí m’ha anat portant (44 CG) 

Música: Wittemberg 1523; Lletra: M. E. Vidal 
Crida a la lloança: Salm 8 

Himne: Astre que jo miro (48 CG) 
 Música: Mina Koch; Lletra: M. E Vidal 

Lectures bíbliques: 
Cohèlet 3, 1-15 

Apocalipsi 21, 1-6a 
Himne: ¡Hosanna, Hosanna, Hosanna! 

 Música: William Batchelder Bradbury; Lletra: Federico Fliedner 
Proclamació de la Paraula: 

Joan 1, 1-18 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Sant Sopar 

Resposta a la Paraula 
Vida comunitària: 

Ofrenes 
(Interludi) 

Anuncis 
Himne: Ben a prop vostre (53 CG) 

 Música: C. H. Morris; Lletra: Antoni Almudèvar 
Benedicció 

Postludi 
 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Esther Raduà i Pablo Turón 
Lectures: Rubén Pallàs 
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés 
Prep. Sant Sopar: Lluïsa Braña i Esther Rión 
Butlletí: Alícia Pallàs 
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RES DE NOU? 

 

A pas de vellut, s’ha allunyat a poc a poc aquesta espera 
d’Advent per deixar passar un Nadal que, els més afortunats hem pogut 
celebrar amb restriccions tot i que, com l’any passat, mancat encara de 
la calidesa i de la proximitat de la família i d’aquells que estimem. Un 
altre Nadal diferent. I acabem d’acomiadar un any que també passarà a 
la història per les desigualtats i injustícies que han esquitxat aquí i allà 
aquest món que Déu ens ha donat. Una meitat del món que intenta fer-
se pas a cops de colze a costa de l’altra meitat. Fa mal.  

Personalment el 2021 em fa mal per les absències que noto en 
el meu dia a dia. Molts ens han deixat a mig camí, molts que volíem 
retenir entre nosaltres a qualsevol preu i, resignant-nos a afluixar-los la 
mà, els hem hagut de dir adeu finalment. 

Fa temps el serraller, concentrat al seu taller, va copiar a 
consciència la clau original que li van donar per fer-ne una còpia, la 
meva còpia. Mentre les espurnes saltironejaven sobre la seva taula de 
treball i aquell so agut d’acer esquinçava el seu petit local, va perfilar 
totes les dents i solcs per tal que encaixés en el pany. Tinc fe que no 
només encaixarà a l'ull del pany sinó que, a més, podrà accionar el 
mecanisme per tal d'obrir la porta que tinc al davant. He introduït la 
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clau al pany, la clau correcta, aquella que és el duplicat de la clau 
original i perfecta. No llisca tan bé, però sembla que obre la porta i sí, 
com em va dir un germà, no hi veig res de nou, tot igual tan vell i tronat 
com ahir. No hi ha res de nou sota el sol, diu Cohèlet. Però tornaré a 
mirar amb ulls nous a veure si hi veig un raig d’esperança.  

No vull començar aquest any ennegrint un llenç que se suposa 
blanc o, si més no, gris. Vull que el meu pinzell amarat de color traci 
línies magentes i blaves, grogues i verdes d’aquarel·la. Colors dissolts 
amb aigua pura que fan traços discrets, transparents, però plens de 
lluminositat i espontaneïtat. Pinzellades d’esperança. Esperança que 
només es pot aconseguir amb la fe d’aquell que se sap estimat per Déu, 
amb la seguretat d’aquell que sap que té un tresor a compartir, amb la 
tranquil·litat d’aquell que se sap protegit en l’amor de Déu que abraça 
i acarona.   

Avui agraeixo al meu Déu tot el que m’és donat, tot el que puc 
gaudir, la companyia i la fraternitat de tots aquells que donen sense 
esperar rebre. I prego per saber eixugar les llàgrimes dels meus 
germans, el dol de les meves germanes, per saber donar sense esperar 
res a canvi, per deixar de pensar en el jo i pensar en els altres posant-
los sempre al davant meu.  

Per ser on he de ser i així encetar un any, un dia, una hora o un 
minut nou amb una nova mirada. 

 

Alícia Pallàs 

 
 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

 

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.   

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Amb una mica de tristesa us dic que aquesta setmana no hem pogut fer compra 
pel “Chiringuito”. No hi ha fons...Vam poder fer un petit lot de Nadal per l'equip 
que ajuda al Wolfgang gràcies a dues aportacions econòmiques...No va ser molt, 
però van estar, com sempre, agraïts i contents....des de fa un temps, ens trobem 
que no podem ajudar gaire i potser és un toc d'atenció. No sé què hem de fer, 
però prego al Senyor perquè ens mostri com ajudar i col·laborar amb els que no 
tenen RES i truquen a la porta del “Chiringuito”... Penso que és una feina que 
potser hauríem d'estar fent nosaltres directament dins dels nostres locals....i no 
la fem pel motiu que sigui....però la fan al barri on està l’església i és un ajut, un 
testimoni que fem a traves d'ells.....En fi!!!!! Pensem-hi i preguem per saber què 
hem de fer.....Gràcies per cada aportació, per petita que sigui. 
 
 
OFRENA DE NADAL 
Aquest any, entre transferències i el que s’ha recollit el dia del culte de Nadal, la 
ofrena ha ascendit a 1.337 €, que es destinaran al projecte de CEAR per ajudar els 
menors no acompanyats i les dones arribades a Canàries. 
 
 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:  
https://youtu.be/HIy3XGkmfp0 

També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:  
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 


