
22è Diumenge de Pentecosta

Preludi musical
Benvinguda i pregària

Himne: Glòria a vós, Déu i Senyor (3 CG)
Música: Lyra davı́dica, 1708 Himne llatı ́s. XIII; Lletra: Benjamı́ Planes

Crida a la lloança: Salm 17, 1-9
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG)

Música: Georg Neumark; Lletra: M. E. Vidal
Lectures bíbliques:

Job 19, 23-27a
2 Tessalonicencs 2, 1-5.13-17

Himne: Tu Palabra, oh santo Dios (237 HC)
Música: Compositor desconocido, adapt. Benjamin Carr;

Lletra: John Burton, tr. Pedro Castro i Alfred Ostrom
Proclamació de la Paraula:

Lluc 20, 27-38
Pregària per la il·luminació

Interludi Musical
Sant Sopar

Resposta a la Paraula
Himne: Astre que jo miro (48 CG) Música: Mina Koch; Lletra: M. E. Vidal

Vida comunitària: Ofrena (Interludi) i Anuncis
Himne: Entonem eterna lloança (25 CG)

Música: Cançó folklòrica americana, s. XIX; Lletra: Samuel Vila
Benedicció

Postludi

Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Robert Bailey
Lectures: Joel Cortés
Diaques: Lluıs̈a Braña
Prep. Sant Sopar: Elisabeth Cortés | Sant Sopar: Cristina Akamba
Butlletı:́ Daniel Paül
Retransmissió (responsables): Jordi Pérez, Alıćia Pallàs i Anna Guinot

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona – Tel. 680 87 32 62

Correu electrònic: elbutlletitallers@gmail.com – 
web: www.esglesiatallers.org

Compte bancari: Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323

OPERACIÓ NEN DE NADAL

A  l’abril  vam viatjar  a  un  país  del  nord  d’Àfrica  per  repar r  5.000
capsetes recollides a Espanya el novembre de 2021; es van repar r en
guarderies i escoles. Sor em a les 8 del ma  per carregar el camió i
repar r fins a les 2 del migdia. El nombre d’alumnes a cada escola era
d’uns 300 infants i alguna amb més de 500 alumnes.  Les guarderies
eren de menys infants, entre 50 i 80 cada una.

Sempre  m’impressiona  l’arribada  a  l’escola  o  guarderia,  els  infants
estan molt seriosos, mentre els mestres els col·loquen per edats i sexe
per  fer  més  fàcil  el  repar ment  de  capsetes,  les  seves  carones
expressen temor, és molt di cil que et somriguin. Ells potser no saben
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perquè estan fent aquestes fileres sota el sol,  al  pa  de l’escola. Els
expliquem que les capsetes porten regals, però no estan segurs.

De cop, tot canvia; els sen m riure amb alegria quan donen cops a les
capsetes i ja quan les obren es produeix un so celes al de crits i riures;
un  so  que  et  toca  el  cor  i  et  fa  sen r  que  fas  alguna  cosa  molt
significa va. Alguna cosa està canviant a la vida de cada infant, oferint
un valor, dignitat i esperança que els acompanyarà tota la vida.

Tot això es possible gràcies a cada donant que envia la seva capseta,
amb il·lusió i amor. Però encara queden molts infants al món que no
han rebut mai cap regal.  Així que seguim demostrant d’una manera
tangible que Déu els es ma. Seguim sembrant alegria i esperança.

José Pablo Sánchez – Director ONN

Pots veure un repar ment a: h ps://youtu.be/onz9PIEgVSo 

L’any 2021, es van recollir 50.723 capsetes a tot Espanya i esperem que
es pugui repe r o incrementar el nombre aquest 2022. Pots fer la teva
pròpia  capseta:  amb  una  capsa  de  sabates  número  40,  folrada per
separat  tapa  i  caixa  amb  paper  de  regal,  i  omplir-la  amb  material
escolar:  llapis,  colors,  llibretes,  calculadora,  aquarel·les,  gomes  i
maquinetes; productes d’higiene: pas lles de sabó, raspalls de dents,
pintes,  gomes  de  cabell,  tovalloles,  roba;  joguines:  peluix,  nines,
pilotes, sabates; accessoris: gorres, ulleres de sol, rellotges, moneders,
llanternes, etc..... i 10€ per l’enviament.

NO  INCLOURE:  ar cles  usats  o  trencats,  menjar,  medicaments,
aerosols,  objectes amb relació a la guerra ni ofensius per mo us de
creences o cultural.

ULTIM DIA DE RECOLLIDA A L’ESGLÉSIA:  diumenge 20 de novembre.
Parla amb l’Anna Guinot. També pots fer la  teva capseta on-line a :
h ps://operacionninodelanavidad.org/cajita-onn-line/ 

Gràcies per col·laborar!!!!

ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA

Tinguem presents a  les nostres  oracions  els  germans que no poden
venir i a les persones que en tenen cura. Estar units en la pregària pels
germans que pateixen pot ajudar-los més del que de vegades creiem.

CISTELLA SOLIDÀRIA

Aquesta  propera  setmana el  "Chiringuito"  tornarà  a  estar  en  marxa
dins  les  possibilitats  que tenen  en  aquest  moment.  Així  que farem
compra per ells i ajudarem a tenir coses a les prestatgeries pels més
desafavorits!!!! Estem apunt!!!! I no deixem de pregar per ells, la feina
que fan i pels permisos que han de tenir. Gràcies a tots/es per pensar
en ells i fer possible poguer anar comprant coses per compar r amb la
gent que viu al carrer. 

AGENDA 

- Dissabte 12 de novembre, 10h: Mesa de l’EEC.

- Dissabte 19 de novembre, 10h: Reunió de Consells de l’EEC a
l’església de Betel-Sant Pau.

- Diumenge 20 de novembre, 8h30: Consell de l’EPBC.

- Diumenge 20 de novembre, 11h: Dia de la Música (església de
Tallers).

- Diumenge Dg 27 de novembre, 17h Culte del 150 aniversari de
l’església de Betlem a l’església del Betlem-Clot

CANAL DE YOUTUBE 

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 
https://youtu.be/YSy1DdTuHz4     
També podeu tornar a veure el culte o veure els cultes anteriors:
h ps://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q 


