
 

 

Ordre de Culte 20/02/2022 
7è diumenge després d’Epifania 

 
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 
Himne: En moments com aquest aixeco la veu (226 CG) 

Música: David Graham 
Crida a la lloança: Salm 37, 1-11.39-40 

Himne: He posat en mon Déu l’esperança (9 CG) 
Música: Melodia espanyola; Lletra: Àngel Cortès 

Lectures bíbliques: 
Gènesi 45, 3-11.15 

1 Corintis 15, 35-38.42-50 
Himne: Mi Jesús, mi Salvador (97 HC) 

Música: De “Praxis Pietatis Melica” (Crüger); Lletra: Luise enriette von 
Bandeburg, tr. Federico Fliedner 

 
Proclamació de la Paraula: 

Lluc 6, 27-38 
 

Pregària per la il·luminació 
Interludi Musical 

Resposta a la paraula 
Himne: Tinc la certesa, sóc del Senyor (229 CG) 
Música: Phoebe P. Knapp: Lletra: Noemí Celma 

Vida comunitària: 
Ofrenes 

(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Canto amb l’ànima 
Benedicció 

Postludi 
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Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Elies Cortès, David Melenchón, Jordi Vera i Grup de lloança 
Lectures: David Melenchón 
Diaques: Abel García i Joan Salvador 
Butlletí: Samuel Fabra 

 

 

Contacte vital 

 

Escric aquestes línies perquè darrerament estic investigant so-

bre el meus avantpassats. Em refereixo als pares, avis, besavis i 

rebesavis. He dedicat part del meu temps a estar entre els morts, 

els meus morts. He trobat unes quantes dades que desconeixia i 

unes altres que em demostren que la meva memòria estava equivo-

cada. 

D’una banda, una de les coses que m’ha interessat és saber qui-

na petjada han deixat tots ells sobre mi i sobre la meva família. Dels 

nostres morts conservem imatges en forma de fotos, pel·lícules, 

vídeos, dibuixos, quadres. També conservem escrits en forma de 

cartes, llibres i tota mena d’escrits. Una altra mostra del seu pas per 

la nostra realitat són els documents com els certificats de naixe-

ment, de casament o de defunció. També podem trobar títols pro-

fessionals i acadèmics, testaments, etc. Però, en el meu cas, tots 

aquests documents -siguin escrits, sonors o visuals- no són els que 

m’han influït més en la meva comprensió d’aquest món. Tots ells 

són documents freds, malgrat que ens aportin dades que ens pu-

guin emocionar i fins i tot, trasbalsar. Tot això és molt important pels 

historiadors i pels escriptors, que basen els seus escrits en fets re-

als. 

D’altra banda, però, i per sobre de tot això hi ha alguna cosa que 

només és meva. És el contacte vital que he tingut amb els meus 

Església Protestant de Barcelona – Centre  
Nº 1811 – 20 de febrer de 2022 

EL BUTLLETÍ   



 

 

éssers més propers i estimats. Aquesta dada només la tinc jo, i és 

la que li falta a l’historiador, l’escriptor o qualsevol que vulgui repro-

duir el passat de manera objectiva. 

Aquest contacte vital el puc trobar recordant anècdotes viscu-

des, paraules dites, històries contades. Però, el que més m’ha fet 

com soc és aquest contacte vital que potser no he sabut valorar 

prou quan l’he tingut. És aquest “ser-hi”, moltes vegades viscut 

com insignificant. És el fet d’haver estat al meu costat, dedicant 

part del seu temps per estar amb mi, i per a mi. És això el que tro-

bo a faltar dels que ja no hi son. 

 

Doncs bé, en el moment present aquesta experiència s’ha agu-

ditzat més en aquesta època de pandèmia. El contacte vital ha es-

tat substituït pel contacte virtual. No obstant això, aquesta substitu-

ció l’hem viscuda com a cosa passatgera, i tothom en el seu sub-

conscient admet que és una situació que tard o d’hora serà su-

perada pel contacte vital que coneixem. 

Tot plegat m’ha fet reflexionar sobre el valor dels moments vis-

cuts en companyia de l’altre -sigui un familiar, un amic o senzilla-

ment una persona propera. 

La falta de contacte vital és la que fa que anhelem deixar endar-

rere els confinaments i tinguem ganes de tornar a abraçar aquell 

que fins ara ha estat un contacte virtual. 

Tant de bo siguem capaços de valorar allò que tenim !!! 

 
Per això, acolliu-vos els uns als altres, tal 
com el Crist us ha acollit, per a glòria de Déu.  

Rm 15,7. 
 
 

 

SFM  

 

 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per 

raons de salut no poden venir al culte 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 

Tot l'agraïment, ens envia l'equip del "Chiringuito", amb el Wolf-

gang al davant per recordar-los sempre i estar pendents de les se-

ves necessitats. Aquesta setmana les urgències eren, margarina i 

formatge, així que ja està fet !!! Gràcies a Déu, ja ho tenen !!!  

Seguirem atents a les seves mancances, pregant per a ells i do-

nant gràcies, també per poder ajudar.  

Moltes gràcies a tots/es i no els oblidem !!!  

 

 

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 

11.00. 

 

 

AGENDA 

• Hem reprès els estudis bíblics els dijous a les 19h. Però el 

proper dijous 24/2 no en tindrem per problemes d’agenda de la 

pastora 

• DIA MUNDIAL DE PREGÀRIA. El divendres 4 de març cele-

brarem el Dia Mundial de Pregària preparat per dones d’Anglaterra, 

Gal·les i Irlanda del Nord. Aquest any ens acolliran a Saint Geor-

ge’s Church, al carrer Horaci, 38 de Barcelona. La celebració co-

mençarà a les 19h. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

https://youtu.be/viZJ1y2Pg2gv1


