Ordre de Culte
Diumenge de Resurrecció 17-4-2022
Preludi musical
Benvinguda i pregària

EL BUTLLETÍ

Himne: Al Pare Omnipotent (15 CG)
Música: Henry Carey; Lletra: Benjamí Planes

Església Protestant de Barcelona – Centre

Crida a la lloança: Salm 118, 1-2.14-24

Nº 1819 del 17 d’abril de 2022

Himne: Sou digne, Senyor (166 CG)
Música: John J. Husband; Lletra: Àngel Cortès
Lectures bíbliques:
Isaïes 65, 17-25
Fets 10, 34-43

COM A CASA

Himne: El Senyor resucitó (90 HC)
Música: Forma posterior melodia Lyra Davídica; Lletra: Himne llatí, tr. Juan
Bautista Cabrera

Dins la bossa, la motxilla o el sarró hi tenim el més preuat per

Proclamació de la Paraula:
Lluc 24, 1-12
Pregària per la il·luminació
Interludi Musical
Resposta a la paraula
Sant Sopar
Himne: Mon cor joiós ple d’esperança (71 CG)
Música: César Malan; Lletra: M. E. Vidal
Vida comunitària:
Ofrenes
(Interludi)
Anuncis
Himne: ¡A ti la gloria! (81 HC)
Música: H. F. Händel, Judas Maccabeus; Lletra: Edmond Budry
Benedicció
Postludi

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 93-318.97.98
Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com - web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

moure’ns per la ciutat, per la vila o la muntanya. Amb el temps ha anat
variant el seu contingut; abans amb un grapat de monedes i menjar per
passar el dia n’hi havia prou.
Més tard ens ha calgut dur-hi les claus de casa, el moneder amb
bitllets i targetes bancàries, un carnet que digui qui som i un telèfon
que digui on som i què fem.
Ara el telèfon substitueix les fotos de família que els nostres
pares orgullosos desaven en un dels plecs del moneder, les targetes, les
monedes i els bitllets. I és que cada cop tot plegat està més controlat
encara que il·lusòriament ens sentim més lliures.
Les claus, però, és el que més por em fa de perdre. És com si,
encara que perdi la resta, si puc entrar a casa potser tot s’arreglarà, i un
cop ho recuperi o no -qui sap!- a casa m’hi sento segura. És potser un
comportament atàvic de sentir-se refugiat a la cova, a l’abric dels perills
de la fosca.

Hi he pensat en veure com durant aquesta guerra que assota la

ANUNCIS I COMUNICACIONS

població civil d’Ucraïna, els ciutadans corren desesperats a refugiar-se
a les cases, als refugis, al metro. Quin mal!
A les portes de l’església el mal que crema i el patiment
s’esvaeixen i recordem l’amor de Déu, la protecció del seu somriure, la
mà que ens acompanya dia rere dia i no ens deixa; com quan premem
fort la mà d’una criatura en creuar el carrer atapeït de cotxes i gent en
un dia caòtic i plujós.
I ens enduem les paraules al cor camí a casa com la clau que
obre el nostre cor i els nostres ulls en un dia radiant tal com els
deixebles camí d’Emmaús:
¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava
pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures? Lluc 24,31
Als braços de Déu em sento com a casa, estimada, salvada
alliberada, consolada i no hi ha res que ho pugui igualar. Déu és el nostre

FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem també 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
Aquesta setmana l'equip del "Chiringuito" fa un "kit-kat".....Descansaran una
mica per reprendre amb forces la propera setmana....no hem comprat res
per ells, però pensem fer-ho d’aquí a pocs dies....No els oblidem!!!!!!

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/MEQmNTHkstw

AGENDA


El dissabte 7 de maig, a les 19h, celebrarem, en el marc del 150è
aniversari de l’església un concert, organitzat per la nostra
comunitat, amb col·laboració amb l’església de Rubí. En ell
gaudirem de l’evolució de la música protestant.



La Pastoral de la IEE es celebrarà del 9 al 11 de maig a Los Rubios
(Màlaga).



El dissabte 14 de maig, de 10-13h, tindrem el proper Taller de la
EEC, que tindrà com a tema l’Evangeli de Mateu, estarà a càrrec del
pastor Víctor Hernández.



El dissabte 21 de maig, a les 17:30h, tindrem al nostre temple la
presentació del llibre Luter, d’Antoni Gelonch. Comptarem amb la
presència de l’autor i amb una parada de llibres per poder adquirirlo.



El divendres 17 de maig tindrem la reunió de pregària de la EEC.
Serà a les 19:30h, a l’església del Poblenou.



Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a Mas
Dausà, és important que comencem a inscriure’ns, parleu amb
l’Alícia Pallàs.

castell de refugi, un defensor ferm en hores de perill. Salm 46, 2
Desitjo que en aquests temps en què no tothom té la sort de
tenir unes claus que obren un pis, en què els desnonaments i els
bombardejos estan a l’ordre del dia sense cap mena d’escrúpols, s’obri
una porta al nostre cor.
Mira, soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la
porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi.
Apocalipsi 3, 20
Alícia Pallàs

Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta
Música: Esther Raduà
Lectures: Judit Pallàs
Diaques: Elisabeth Cortés i Cristina Akamba
Sant Sopar: Elisabeth Cortés
Butlletí: Alícia Pallàs

