
5è diumenge de Pasqua 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Himne: Vós sou l’amable salvador (65 CG) 
Música: J. B. Dykes, variant A. R. Reinagle; Lletra: Benjamí Planes 

Crida a la lloança: Salm 148 
Himne: Cants de lloança 

Lectures bíbliques: 
Fets 11, 1-18 

Apocalipsi 21, 1-6 
Himne: Dulce amor divino (425 HC) 
Música: Philip Paul Bliss ; Lletra: J. V. 

Proclamació de la Paraula: 
Joan 13, 31-35 

Pregària per la il·luminació 
Interludi Musical 

Resposta a la paraula 
Himne: Pels problemes de la terra 

Vida comunitària: 
Ofrenes 

(Interludi) 
Anuncis 

Himne: Ha vingut el Fill de Déu (108 CG) 
Música: Johann Horn, arm. J. S. Bach; Lletra: Maria Martorell 

Benedicció 
Postludi 

 
Litúrgia i Proclamació: Marta López Ballalta 
Música: Elies Cortès 
Lectures: Marta Huch 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Butlletí: Daniel Paül 
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Diuen que els gustos canvien. Crec que és veritat. Quan era petit, 
m’agradaven coses que ara ja no m’agraden. Per sort, moltes 
verdures i llegums que abans em feien ecs ara podria menjar-ne a 
grapats. Hi ha canvis, sense cap mena de dubte, que son positius. 
Altres son negatius, però no caldrà anomenar-los ara. Hi ha un canvi 
que em sembla misteriós, i que per molt que intento trobar-l’hi 
l’arrel, no trobo res en clar. Em refereixo als colors. 

Ara que visc a Alemanya, penso molt en els colors. Primer de tot, 
perquè hi ha menys hores de llum solar al solstici d’hivern, i més 
hores al solstici d’estiu en comparació a Catalunya. Això determina la 
vida, i curiosament, la selecció dels colors humana i natural. D’altra 
banda, perquè la llum, degut a la inclinació de la terra, sumat a que el 
país s’hi troba més al nord geogràfic, dona una sensació sensible 
lumínica diferent al color. Hi ha tres factors -per a mi- determinants a 
l’hora de pensar sobre la llum i els colors: la natura, la ciutat i el cel. 
La natura és verda, però no és estàtica, sempre està canviant de 
tonalitats i colors. La ciutat, que és l’obra més gran de l’home, la 
penso sempre con un cert patró del colors del carrers. En el cas de 
Leipzig és beix combinat amb el blanc color de nata. El cel es potser el 
més abstracte dels factors. El cel de Barcelona, com el de Tarragona, 

Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1822 del 15 de maig de 2022 

EL BUTLLETÍ  



és dominat per el gran mirall que és la mar mediterrània. És d’un blau 
diluït, una mica blanquinós sobretot a l’estiu. El cel més bonic que he 
vist ha sigut a Madrid, i és una opinió que, curiosament, he pogut 
compartir amb gent molt aleatòria. El cel de Leipzig sembla llunyà i el 
blau no és intens sinó mandrós, com que li falta un bull. La gent de 
Leipzig no mira el seu cel. He escoltat també moltes vegades que uns 
dels cels més paupèrrims és el de Bogotà, però no ho puc corroborar. 

 

Un dels “descobriments” més fantàstics de la meva infància va ser 
descobrir que és la llum la que permet el color, no tant perquè el 
color sigui un «què» independent de la llum (encara que això està en 
discussió filosòfica i científica) sinó per l’obvietat de que sense llum 
no pots veure res. Els colors son potser una expressió molt immediata 
de la potència de la llum i per tant de la vida, perquè sense llum no hi 
ha vida possible a la terra. És curiós com els gustos pels colors venen 
acompanyats per diferents canvis vitals. I encara és més curiós que el 
cristianisme més joànic vinculés tant la llum amb el coneixement de 
Déu: «Jo soc la llum, el camí i la vida»... Efectivament, sense llum ni 
podem caminar ni podem viure, i els colors ens ho recorden. 

 

Marc Hernàndez Cocaño 

 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

CISTELLA SOLIDÀRIA 
Amb molt d'agraïment, l'equip del "Chiringuito” s'han endut llet, 
formatge i una mica de roba que teníem. Un cop pagat això, no tenim 
massa fons per fer més coses. Els preus, com tots sabeu, han pujat i 
acabem més aviat amb el que anem recollint.... sabem que tots fem el 
que podem i només ho diem a nivell informatiu, perquè entre tots 
procurem fer per ajudar en aquest projecte que ens hem fet nostre. 
Preguem perquè el Senyor ajudi a l'equip que tant treballa al barri del 
Raval i segueixi posant ganes, il·lusió i empenta a nosaltres i també a 
tota la gent que col·labora amb ells. 

 

ACTIVITATS DE L’ESGLÉSIA 

 El divendres 27 de maig tindrem la reunió de pregària de la 
EEC. Serà a les 19:30h, a l’església del Poblenou.  

 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 adquirir-lo. 

 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. 

 

CANAL DE YOUTUBE  

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00  

https://www.youtube.com/watch?v=aMfiaTHtKL4  

També podeu tornar a veure el culte o veure els cultes anteriors: 

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q  


