
Ordre de Culte 
Culte del bateig del Senyor 

9-1-2022 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne: Ningú com tu 
Crida a la lloança: Salm 29 

Himne: Jo estimo de l’amor la vida 
DS Bortniansky/Ch, Wesley. Tr. E. Cortès 

Lectures bíbliques: 
Isaïes 43, 1-7 
Fets 8, 14-17 

Himne: ¡Cuán dulce el nombre de Jesús! (50 HC) 
Música: Popular galesa; Lletra: Edward L. White (traductor 

desconegut) 
Proclamació de la Paraula: 

Lluc 3, 15-17.21-22 
Pregària per la il·luminació 

Interludi Musical 
Vida comunitària: 

Ofrenes 
(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Déu del cel i Pare nostre (56 CG) 
Música: C. H. Morris; Lletra: Antoni Almudèvar 

Benedicció 
Postludi 

 

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Laia Berlanga, Oriol Berlanga i Elies Cortès 
Lectures: Raquel Capó 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Butlletí: Caroli Capó 
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SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS, 2022 

(Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo, Mateu 2, 2) 

Per a aquesta Setmana de Pregària, els cristians del Pròxim Orient 
han triat el tema de l'estrella que va sorgir a l'Orient per diverses raons. Són 
molts els cristians occidentals que celebren el Nadal, la festa més antiga, 
que també és la festa principal per a molts cristians orientals. És la festa de 
l'epifania, la revelació de la salvació de Déu a totes les nacions a Betlem i al 
Jordà. Aquest èmfasi en la teofania (la manifestació) és, en certa manera, un 
dels tresors que els cristians del Pròxim Orient poden oferir als seus 
germans i germanes de tot el món. 

L'estrella guia els Mags fent-los passar per l'enrenou de Jerusalem, 
on Herodes planeja l'assassinat de vides innocents. Encara avui dia, a 
diverses parts del món, els innocents pateixen violència i amenaces, i joves 
famílies han de fugir de tirans com Herodes i August. En aquestes situacions, 
els éssers humans busquen un senyal que els confirmi que Déu és amb ells. 
Busquen el rei nounat, rei de bondat, pau i amor. Però, on és l'estrella que 
els guiï fins a ell? La missió de l´Església és ser l´estrella que il·lumini el camí 
cap a Crist, que és la Llum del món. Essent estrella, l'Església es converteix 
en signe d'esperança en un món ple d'aflicció i en signe de la presència de 
Déu que acompanya el seu poble en les dificultats de la vida. A través de la 
paraula i de l'acció, els cristians estem cridats a il·luminar el camí perquè 
Crist es pugui tornar a revelar a totes les nacions. Però les divisions entre 
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nosaltres atenuen la llum del testimoniatge cristià i enfosqueixen el sender, 
impedint que altres puguin trobar el seu camí cap a Crist. Per contra, els 
cristians units en l'adoració a Crist, obrint els cofres dels seus tresors en un 
intercanvi mutu de dons, es converteixen en un signe de la unitat que Déu 
desitja per a tota la creació. 

Els cristians del Pròxim Orient ofereixen aquests recursos per a la 
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians sent conscients que el món 
comparteix moltes de les afliccions i dificultats que ells mateixos 
experimenten, i que anhela una llum que el guiï en el camí cap a el Salvador, 
que és l'únic que venç les tenebres. La pandèmia mundial de COVID-19 i la 
conseqüent crisi econòmica, i el fracàs de les estructures polítiques, 
econòmiques i socials per protegir els més febles i vulnerables, han 
subratllat la necessitat global que una llum brilli a les tenebres. L'estrella 
que va brillar a Orient, al Pròxim Orient, fa dos mil anys ens segueix cridant 
a acudir al pessebre, on Crist neix. Ens condueix allà on l'Esperit de Déu és 
viu i operant, a la realitat del nostre baptisme, i a la transformació dels 
nostres cors. 

Servir l'Evangeli exigeix avui el compromís de defensar la dignitat 
humana, especialment en els més pobres, els més febles i els marginats. 
Exigeix per part de les Esglésies transparència i responsabilitat en les 
relacions mútues i en la relació amb el món. Això significa que les Esglésies 
han de cooperar per proporcionar alleugeriment als afligits, per acollir els 
desplaçats, per confortar els abatuts i per construir una societat justa i 
honesta. Es tracta d'una crida a què les Esglésies treballin juntes, de manera 
que els joves puguin construir un futur conforme al cor de Déu, on tots els 
éssers humans puguin experimentar la vida, la pau, la justícia i l'amor. El nou 
camí entre les Esglésies és el camí de la unitat visible que busquem amb 
abnegació, valentia i audàcia, fins al dia que “Déu sigui sobirà de tot” (1 Co 
15, 28). 

(Extracte dels materials per la Setmana de la Unitat 2022, 

preparats per les esglésies del Líban) 

 

erds, i que les gallines no són la solució, sinó que l’és aprendre a frenar, no deixar- 

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    
Només podem dir: gràcies, gràcies i més gràcies!!!! Hem comprat dues caixes 
de formatge pel “Chiringuito”! És el que més urgia!!!..A més hem entregat 2 
bosses de robeta de bebè per l'Andrea...Us he de dir que el Wolfgang les va 
veure i diu que la petitona anava super ben vestideta amb coses que va 
reconèixer que li havíem donat. Estan totes dues molt bé i estem agraïts per 
haver pogut ajudar ....Seguim pregant per ells i la seva feina al Raval, i també 
donem gràcies per compartir del que tenim. 

 

 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç: 
https://youtu.be/agkXo2ousLQ 
També podeu tornar a veure el culte o veure de nou els cultes anteriors:  
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 
 
 
 
AGENDA 

 Reprenem els estudis bíblics, el proper dijous 13 de gener, a les 19h. 
 El concert que l’IBEC tenia organitzat pel proper dissabte, 15 de gener, 

al nostre temple ha estat suspès. Esperem poder gaudir de la Coral 
Al·leluia ben aviat. 

 El proper diumenge 16 de gener tindrem la celebració del Culte del 
Pacte, a les 11h. 

 Del 18 al 25 de gener hi haurà la celebració de La Setmana de Pregària 
per la Unitat dels cristians, aquest any amb el lema “Hem vist la seva 
estrella a Orient, i hem vingut a adorar-lo” (Mateu 2, 2).  

 
 
 


