Ordre de Culte
6è diumenge de Pasqua - 22-05-22

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Benvinguda i pregària
Crida a la lloança: Salm 67
Himne: O canta ànima meva (7 CG)

Església Protestant de Barcelona – Centre

Lletra: Antoni Almudèvar, Música: M. Lyon, Melodia hebraica

Nº 1823 del 22 de maig de 2022

Lectures bíbliques:
Fets 16: 9-15
Apocalipsi 21: 10-22, 22-5

AUTORS DE GESTES

Himne: Cantad alegres al Señor (166 HC)
Lletra: Tomás J. Gonzalez Carvajal, Música: Loys Bourgeois

Tot escoltant la ràdio, fa unes setmanes vaig sentir que

Proclamació de la paraula
Lectura evangeli: Joan 5: 1-9
Pregària per la il·luminació

comentaven sobre el dia de la mare i el sentit d’aquest dia. Un dels
locutors de sobte va interrompre’s i va preguntar:

Interludi musical
Resposta a la Paraula
Himne: Vos sou Senyor, ma fortalessa (49 CG)
Lletra: Artur Martorell, Música: Georg Neumarck, arm. J.S. Bach
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes

-

Per cert, i qui va instaurar aquest dia?

Silenci.
Sabia que a cabina li donarien la resposta. Algú, davant de
l’ordinador, teclejaria frenèticament buscant a Google-que-tot-ho-sap:
“origen del dia de la mare”.

Anuncis

Premeria segurament sobre l’entrada de Viquipèdia i en el text,

Himne: Mantingueu la flama encesa (262 CG)

entre un garbuix de paràgrafs escrits en lletra negra, distingiria un nom

Lletra Pere Puig, Música: Dougie Brown

ressaltat en color blau. No s’hi podia entretenir, la resposta havia de ser

Benedicció
Postludi
Litúrgia: Anna Guinot
Predicació: Marta López Ballalta
Música: David Melenchón
Lectures: Rubèn Pallàs
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch - Butlletí: Alícia Pallàs
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ràpida.
Tot seguit, el locutor va anunciar que li comunicaven que qui va
instaurar aquest dia va ser el president nord-americà Woodrow Wilson,
l’any 1914.
Vaig sentir decepció, una mica de rabieta. S’atribuïa a un
president una lluita que no havia lluitat realment, potser un
convenciment per una causa que no era realment seva, ni la causa ni el

convenciment. D’altres abans que ell havien pres consciència del sentit

ANUNCIS I COMUNICACIONS

d’aquest dia. D’altres més humils, més anònims, més convençuts, van
lluitar perquè s’escoltés la seva proposta des del 1870. Així, molts anys
després, es va aconseguir l’aprovació del Congrés. Un fet tan senzill com

FAMÍLIA CRISTIANA

proposar la celebració del dia de la mare va trigar 44 anys!

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.

També es diu que Abraham Lincoln va abolir l’esclavitud però
tots sabem que darrere de tot això hi havia persones mogudes per un
sentiment de justícia i igualtat que van lluitar amb molt més
convenciment per abolir-la. Molts van creure que era inhumà, molts van
creure que no era cristià. Alguns esclaus i esclaves van poder fugir al
Canadà, moltíssims van patir fuetejades, violacions, menyspreu i mort.
És veritat que l’esclavitud no ha desaparegut; n’existeixen i de molts
tipus vinculades a màfies de molts països. Germans traficant contra
germans per grapats de diners.
Ens agrada atribuir grans gestes a persones conegudes, vanantnos dels nostres coneixements i ignorant decididament que Déu és
darrere de les nostres lluites per aconseguir el que creiem just pels
nostres germans.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Està previst que aquesta setmana concretament dijous, hagi passat
per quiròfan el Wolfgang per solucionar una hèrnia que fa temps li fa
la guitza.... Amb les visites mèdiques i les proves pertinents, no podia
passar per la botiga a buscar res, o sigui que no hem comprat res per
"el Chiringuito"..... Anirem fent guardiola per quan puguin passar a
buscar el que puguem recollir per ells. Ens demanen que preguem
per la recuperació del Wolfgang i pel temps que no podrà dedicar-se
a la seva feina.....que Déu acompanyi l'equip que seguirà treballant
amb els més desafavorits.... No els oblidem!!!!!

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00.

Tal com Jesús va lluitar infatigablement per nosaltres perquè

Enllaç: https://youtu.be/qO5odd5x44A

entenguéssim l’abast del que representava, quin era el motiu de la seva
vida a la terra entre nosaltres sense cansar-se de mostrar, paràbola rere
paràbola, gest rere gest, la vertadera cara de Déu fins a la seva mort.
Som a les mans de Déu i l’únic que podem fer és mostrar-li un

AGENDA


EEC. Serà a les 19:30h a l’església del Poblenou.

ferm agraïment cada cop que mou els nostres cors. No és mèrit nostre.

A Ell sigui la glòria.

El divendres 27 de maig tindrem la reunió de pregària de la

Els dies 28 i 29 de maig tindrem la convivència de l’església a
Mas Dausà, és important que comencem a inscriure’ns, avui és
el darrer dia! Parleu amb l’Alícia Pallàs.

Alícia Pallàs

