Ordre de Culte
3r diumenge de Quaresma
20-3-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària
Salm 63, 1-8
Himne: Com de set el cérvol brama (70 CG)
Música: L. Bourgeois; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques:
Isaïes 55, 1-9
1 Corintis 10, 1-13
Himne: Amparo tu del pecador (203 HC)
Música: Ira D. Sankey; Lletra: autor desconegut
Proclamació de la Paraula:
Lluc 13, 1-9
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la paraula
Vida comunitària:
Ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Himne: Protegiu-me vós, Senyor (63 CG)
Música: William H. Doane; Lletra: Àngel Cortès
Benedicció
Postludi
Assemblea anual EPBC
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Joan Turón
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz
Butlletí: Caroli Capó
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SOLIDARITAT AMB UCRAÏNA
La Comissió Permanent de la IEE ha mantingut una reunió amb el pastor Enno
Haaks, secretari general de Gustav Adolf Werk (GAW) que ja treballava des
de fa anys a Ucraïna. Ens va explicar les històries terribles, però també els
grans gestos d'esperança amb que les esglésies germanes d'Alemanya estan
compromeses. Pregant i actuant, ens sentim solidaris i ens fem un cos, Crist
ens fa un cos amb ells mitjançant aquestes històries.
La primera és la de la nostra fotografia de la campanya, la del jove Nikita
Zhadan, membre de la comunitat luterana, que va agafar la càmera a Jarkiv i
comparteix amb nosaltres l'horror del que està passant a les portes de casa
seva.
La segona és la del compromís amb les dues esglésies germanes amb què
col·labora la GAW, l'Església Evangèlica Luterana a Ucraïna DELKU
(www.nelcu.org.ua/de/) i la de l'Església Reformada a Transcarpàcia,
d'origen hongarès (http://refua.tirek.hu). Esglésies d´una regió oblidada
d´Europa, en paraules d´Enno Haaks. Una església reformada on en una de les
comunitats el pastor és l'alcalde de la ciutat, i on hi ha històries de refugi i de
pastors que han posat fora de perill les seves famílies i han tornat per ajudar
les víctimes.
La tercera història és la del compromís amb les esglésies frontereres
reformades i luteranes d'Eslovàquia, Romania, Polònia, Hongria i Grècia, que
estan posant els recursos al servei de remetre als seus veïns transport,
aliments, aigua, medicaments i recursos d'higiene.

El nostre compromís
L'Església Evangèlica Espanyola ha decidit, per mitjà de la seva Comissió
Permanent, convocar una ofrena solidària a totes les nostres comunitats el
proper diumenge 20 de març. Aquesta ofrena es mantindrà oberta dos
diumenges, fins al primer cap de setmana d’abril, per rebre tots els donatius
que puguem oferir per participar de la Gràcia de la solidaritat.
Els nostres fons aniran destinats al suport d'aquestes comunitats a través de
la GAW i a les esglésies frontereres que col·laboren en l'acollida de refugiats
d'Ucraïna. Sol·licitem també que s'organitzin trobades de pregària,
ecumèniques o pròpies, on compartir el nostre dolor i la nostra intercessió
perquè es recuperi la pau a Ucraïna i per a una ràpida reconstrucció de les
destrosses provocades per la invasió.
Un exemple: Església Evangèlica Luterana a Ucraïna
L'església luterana té 13 comunitats ateses per sis pastors. El seu bisbe és el
pastor Pau Schawrz, que comenta que la meitat de la seva congregació, a
Jarkiv, està fugint mentre que l'altra meitat busca refugi als soterranis.
El mateix pastor Schawrz ha viatjat amb famílies, en particular dones, cap a
l'oest d'Ucraïna per allunyar-les de la guerra. A la parròquia de Kremenchuk
acullen refugiats i allà va traslladar aquestes famílies. D'allà s'ha dirigit a
Lutsk, on acull els autobusos amb ajuda
humanitària que prové de l'Església Luterana a
Polònia. Aquests autobusos també recullen
refugiats en el camí de tornada a Polònia.
Aquest cap de setmana el pastor Schawrz és a
Berlin, participant en una pregària per la pau a la
catedral de la ciutat, on, amb el seu testimoni, vol
conscienciar de la situació tan terrible que estan
vivint. De tornada a Ucraïna passarà primer per Lutsk i desprès tornarà a
Jarkiv, deia en el seu testimoni: 15 membres del consell s’han quedat dels 60
que teníem, vull portar-los ajuda i ajudar a la gent.
Comissió Permanent de la IEE

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
Hem tornat a rebre molta roba pel "Chiringuito" que ja ha anat cap allà
per classificar....també hem pogut comprar per ells llet, formatge i
margarina. Ara mateix no hi ha molts fons per preguntar que
necessitaran per la setmana que encetem, però, estem segurs que el
Senyor proveirà i que no els faltarà l'imprescindible. Sempre
disposats a treballar amb els mes desafavorits i sempre agraïts per tot
el que reben. Gracies a tots/es per tenir-los presents i pregar per ells
ASSEMBLEA DE L’EPBC
Avui celebrem la nostra assemblea anual i en la qual podrem veure,
de ben segur, la ma de Déu que ens ha guiat durant l’any passat.
Serà una alegria poder estar junts durant el matí i compartir les
nostres inquietuds i il·lusions per aquesta comunitat que ens acull,
per aquest Déu que ens acompanya.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.
Enllaç: https://youtu.be/wFxKBAZPkt8

