
 

 

Ordre de Culte del 23-2022  
20è diumenge de Pentecosta 

  
Preludi musical 

Benvinguda i pregària 
Himne: Ben a prop vostre, a prop de vós (53 CG) 

Música: C. H. Morris; Lletra: Antoni Almudèvar 
Crida a la lloança: Salm 65 

Himne: Senyor, Déu meu, quan alço els ulls i miro (216b CG) 
Música: Popular sueca; Lletra: Noemí Celma 

 
Lectures bíbliques: Joel 2, 13-27 – 3, 1-5 i 2 Timoteu 4, 6-8.16-18 

 
Himne: De boca y corazón (170 HC) 

Música: Forma posterior d’una melodia de Johann Crüger; 
Lletra: Martin Rinkart, tr. Federico Fliedner 

 
Proclamació de la Paraula: Lluc 18, 9-14 

Pregària per la il·luminació 
 

Interludi Musical 
Resposta a la Paraula 

 
Himne: Vós sou, Senyor, ma fortalesa (49 CG) 

Música: Georg Neumarck, arm. J. S. Bach; Lletra: Artur Martorell 
 

Vida comunitària: 
Ofrena (Interludi) 

Anuncis 
Doxologia: Donem l’honor al Pare (60 CG) 

Lletra: Àngel Cortès 
 

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  

Litúrgia Proclamació de la paraula: Marta López Ballalta 
Escola Dominical: Judit Pallàs 
Música: David Melenchón 
Lectures: Esther Raduà 
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés 
Butlletí: Samuel Fabra 
Retransmissió (reponsables): Jordi Pérez, Alícia Pallàs i Anna Guinot. 

 

 

Aniversari: 70 anys 
 
Com que la memòria ens juga males passades i com que els 

membres d’aquesta comunitat ens anem fent grans, seria bo que 
moltes experiències i anècdotes viscudes quedessin escrites pels 
que ens segueixin. 

 

El proper mes de gener farà setanta anys que es va inaugurar el 
temple del carrer dels Tallers, 26. Jo només tenia tres anys i els 
meus records d’aquella inauguració són més fruit del que he sentit 
parlar als pares i als membres d’aquesta comunitat que ho recorden 
millor perquè ho van viure sent més conscients del que estava pas-
sant, que no pas els records d’un nen petit. 

Ara fa setanta anys, aquesta comunitat encara es reunia al car-
rer Ripoll, 22 i estava il·lusionada amb el nou local que s’estava 
adequant per ser el temple de la nostra “església”. 

Havia costat molt trobar el nou edifici. En aquells anys, l’església 
de Ripoll era la seu central del que s’anomenava el Circuit Metodis-
ta, que unia les esglésies metodistes de Catalunya i que tenia com 
a pastor al superintendent. Però resultava que no tenia edifici propi 
com ho tenien altres esglésies -com per exemple la de Rubí, la del 
Clot i la del Poblenou- i havia hagut d’anar llogant diferents espais 
des del 1871. L’any 1948, la comunitat estava a la recerca d’un nou 
local. 

 

La recerca no fou fàcil. Recordo que m’explicaven que va ser 
una feina que va durar uns anys. Quan a la “junta”, que és com s’a-
nomenava aleshores el Consell de l’Església, es presentava una 
opció d’un edifici en venta, en anar a formalitzar la compra ja els hi 
havia arribat als propietaris que es volia edificar un temple protes-
tant (nosaltres en dèiem “evangèlic”), i se’n desdeien. Això va pas-
sar en més d’una ocasió; un dels locals trobats era un del carrer 
Santa Anna, 18-20, on hi havia l’hotel Nouvel (que encara existeix), 
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un altre al carrer Ausiàs Marc, 13-17 (al xamfrà Bruc-Ausiàs Marc), 
on després es va edificar l’hotel Arycasa (inaugurat el 1952), i que 
actualment ja no és un hotel; i dos més, un al c/Princesa i un altre 
al c/Nàpols. 

Aleshores es va decidir que la recerca només la farien tres 
membres de la “junta” i que la portarien amb tota discreció. D’a-
questa manera, l’abril del 1951 es va poder comprar l’edifici del 
carrer dels Tallers, que havia sigut una fàbrica de maletes. 

 

S’hi van haver de fer moltes obres per adequar el local, i con-
vertir aquella fàbrica en un “temple”. Un dels canvis que es van fer 

va ser bastir les columnes 
de guix per dotar al local un 
aspecte més apropiat a un 
temple. 
 

La inauguració es va cele-
brar un dissabte, el 17 de 
gener de 1953. Els diumen-
ges estaven reservats ex-
clusivament als cultes do-
minicals.  

A les fotos d’aquell dia hi apareix una vidriera que donava força 
llum al temple. Aquella vidriera però, es va voler dignificar; i s’hi va 
estar treballant durant uns quants anys. El vitrall que ara tenim, 
dissenyat pel meu pare, es va col·locar vuit anys després de la 
inauguració, el mes d’abril del 1961.  

 
Ara bé, si una cosa ha quedat clara durant aquests anys de vida 

de la nostra comunitat, és que el que realment importa són les per-
sones que han anat ocupant aquests llocs de culte. És la comuni-
tat la que és el temple del Senyor. 

 

  Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó 
ciutadans del poble sant i membres de la família de 
Déu.  Formeu un edifici construït sobre el fonament 
dels apòstols i els profetes, que té el mateix Jesucrist 
per pedra angular.  Sobre ell, tota la construcció es va 
alçant harmoniosament fins a ser un temple sant grà-
cies al Senyor.  Per ell, també vosaltres heu entrat a 
formar part de l'edifici, fins a ser, gràcies a l'Esperit, el 
lloc on Déu resideix.           (Ef 2,19-22) 

 

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. 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Dimarts passat el Wolfgang va arribar per fi a Alemanya, des-

prés d'un viatge una mica complicat per les restriccions i les vagues 
a França. Ara, esperem i desitgem que gaudeixi d'uns dies amb els 
seus germans i que pugui descansar i carregar piles per quan torni. 
Nosaltres, seguirem pregant per ell i pel seu equip; pels permisos 
que han de tenir i recollint fons per quan torni !!! 
Segur que necessitaran de tot !!! 
 

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.  

 

• AGENDA 
• Del 29 d’octubre a l’1 de novembre, Sortida de Joves de 

l’EEC (16 a 22 anys) a Mas Dausà. Tema: CREC? CREC …
CREC! Re-creure el Credo. Preu: 50€ (El cost real de la sorti-
da és de 150€, aquest preu s’aconsegueix gràcies al finança-
ment de l’EEC) Ingrés número de compte: ES93 2100 3247 
1822 0004 9423. Anirem i tornarem en autocar (Sortida del 
pàrquing de l’Escardívol, Rubí). Inscripció: Marta López Ba-
llalta: 680873262 / Jonathan Navarro: 639075470 Data límit 
24 d’octubre  

• Ds 29 d’octubre, 19h: Culte de la Reforma a l’església de 
Santa Coloma. 

• Ds 12 de novembre, 10h: Mesa de l’EEC. 

• Ds 19 de novembre, 10h: Reunió de Consells de l’EEC a l’es-
glésia de Betel-Sant Pau. 

• Dg 20 de novembre, 8h30: Consell de l’EPBC. 

• Dg 20 de novembre, 11h: Dia de la Música (esg. Tallers). 

• Dg 27 de novembre, 17h Culte del 150 aniversari de l’esglé-
sia de Betlem a l’església del Betlem-Clot. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


