Ordre de Culte del 14-8-2022
10è diumenge Pentecosta

Preludi

EL BUTLLETÍ

Invocació i pregària
Salm 40
Himne 1 (Cants de Glòria)
Lectures:

Església Protestant de Barcelona – Centre
Nº 1836 – 14 d’agost de 2022

Fa 50 anys !!!

Jeremies 38, 4-10
Hebreus 12, 1-4
Himne 67 (Cants de Glòria)

Lluc 12, 49-53
Himne 268 (Cants de Glòria)
Predicació
Interludi
Ofrenes
Anuncis
Himne 52 (Cants de Glòria)
Pregària final i Parenostre

Benedicció
Benvinguda i pregària
Litúrgia i Proclamació: Narcís Batlle
Música: Narcís Batlle
Lectures: Lídia Guinot
Diaques: Esther Rión
Butlletí: Samuel Fabra
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

Quan algú fa una referència a «100 anys enrere», ja ens
imaginem que es tracta d’una història passada.
Però, quan la referència és de «50 anys enrere», pensem
en una persona gran que ha viscut més anys dels que li queden per viure.
I d’això es tracta. Tinc més de 70 anys i m’adono que ja
n’han passat 50 d’uns fets que han marcat la meva trajectòria
humana.
Sí, he entrat en una època en la que els records ja tenen la
cinquantena.

Aquest estiu ha fet 50 anys que vaig acabar la carrera de
Medicina; és a dir, que fa cinquanta anys que soc metge.
La meva dona, els meus fills i els meus nets ho han volgut
celebrar i m’han felicitat. He gaudit de les seves abraçades i
m’he sentit feliç.
Això de la cinquantena no s’acaba aquí, perquè resulta que
l’any que ve farà 50 anys que ens vam casar. I, el que és més
fort, no me n’adonaré que el fill gran farà els 50 anys.
Una de les coses que més m’ha impactat d’aquesta celebració és la reacció dels neus nets. Per a ells, això dels cinquanta anys els hi sona com si fos la prehistòria; perquè de
fet, és la seva pre-història. Malgrat tot, aquesta celebració té
una contrapartida, i és que el temps passat se’m suposa molt

més llarg que el temps que em queda per estar amb ells.

ANUNCIS I COMUNICACIONS

I, pensant amb els meus nets m’he posat a fer un recull
biogràfic de les nostres famílies. Si no som nosaltres que els
hi parlem dels nostres pares, avis i besavis ningú més ho podrà fer de la mateixa manera.
En fer aquest recull familiar he trobat moltes dades que
desconeixia del tot. Dels besavis només en tenia poques dades i alguna foto antiga. Això em va fer comentar amb els
meus nets que segurament els nets d’ells no sabran gran cosa de nosaltres. Només en quedaran records fugissers.

Aleshores m’ha vingut en ment un text que la meva àvia
Teresa esmentava en els últims temps de la seva vida:
Vanitat i més vanitat, tot és efímer, tot és en va.
Què en treu l'home de tots els treballs amb què s'afanya sota
el sol? Una generació se'n va, i una altra ve, però la terra es
manté sempre. El sol surt, el sol es pon, anhelant d'arribar al
lloc d'on tornarà a sortir. El vent bufa de tramuntana, ara es
gira de migjorn; dona voltes i més voltes i refà el camí que
havia fet. Els rius corren cap al mar, i el mar no s'omple mai;
però els rius no cessen d'anar sempre al mateix lloc. Les paraules són pura rutina i no val la pena de parlar; l'ull no s'acontenta del que veu ni l'orella del que sent. Allò que ha passat tornarà a passar, allò que s'ha fet tornarà a fer-se: no hi
ha res de nou sota el sol. Quan d'una cosa diuen: «Mira, això
és nou!», segur que ja existia abans, en el temps que ens ha
precedit. De les generacions passades no en queda cap record, ni en quedarà cap de les futures; el seu record s'haurà
esvaït entre els qui vindran després. (Coh 1,2-11)
Tant de bo que aquesta reflexió m’ajudi a valorar totes les benediccions que he rebut de Déu.
Dono gràcies a Déu per la meva família, però també per la que
considero la meva comunitat de fe: VOSALTRES.
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.
Una noticia trista és que la Lurdes Muañache, la tieta de la
Cristina Akamba, va passar a la presència del Senyor el passat dissabte 6 d’agost.
LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Durant el mes d'agost està tancat el menjador, però la botigueta segueix en marxa.
Nosaltres podem anar recollint durant tot l'estiu, perquè a
partir de setembre no els falti de res.
Gràcies a tots/es per tenir aquest projecte en la ment i en
les oracions. Els més desafavorits ho agraeixen.
CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a
les 11.00.
Trobareu l’adreça a la web de l’església:
www.esglesiatallers.org.

