
Ordre de Culte
23è Diumenge de Pentecosta 13-11-2022

Preludi musical 
Benvinguda i pregària

Himne: Vós sou
Crida a la lloança: Salm 98

Himne: Canteu un càntic al Senyor (23 CG)
Música: Salteri de Ginebra, s. XVI; Lletra: Benjamı́ Planes

Lectures bíbliques:
Isaı̈es 65, 17-25 / 2 Tessalonicencs 3, 6-13

Himne: ¡Ardan nuestros corazones! (411 HC)
Música: Ludwig van Beethoven, adpt. Edward Hodges;

Lletra: Nikolaus Ludwig zon Zizendorf, tr. J. alberto Soggin
Interludi musical

Proclamació de la Paraula:
Lluc 21, 5-19

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical

Resposta a la Paraula
Himne: Tan sols en tu reposo en con iança (237 CG)

Música: Jean Sibelius; Lletra: Noemi Celma
Vida comunitària:

Ofrena (Interludi)
Anuncis

Himne: Quan ressoni la trompeta
Música: J. Black, arr. M. Hayes, 2015. Lletra: Judit Pallàs

Benedicció
Postludi

Presidència: Francesc Melenchón
Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Grup Pizzicato
Lectures: Jordi Pérez
Diaques: Esther Rión i Joan Salvador
Butlletí: Alícia Pallàs – Reproducció (responsables): Jordi Pérez, Anna Guinot,  Pallàs
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SILENCI

Confio el meu alè a les teves mans; 
tu, Senyor, Déu fidel, m'has rescatat.

Salm 31,6

He d’admetre que tan sols tinc els llavis muts, gairebé secs
perquè el so de cap paraula vibra a través d’ells. Busco paraules de
consol per aquells que estimo i a la nit penso en ells i en tots els
que, d’una manera o altra, necessiten la teva mà a prop. I m’adono
que la llista dels que em són propers i dels que són lluny és molt
llarga; tan llarga que de vegades m’adormo en la pregària. I em dic:
ànima  meva  troba  el  teu  repòs,  la  pau  desitjada,  el  consol  de
sentir-te acompanyada, la immensitat de l’amor de Déu. 

Sé que tot està a les teves mans i en la meva confiança, en
tenir-te present en la meva vida. Però és que es fa tan difícil! Hi ha
tanta gent que viu de manera precària, que em sembla que alguns
d’aquests,  esclafats  sota  les  botes  de  l’egoisme  més  ferotge,
s’aixecaran  un  dia  i  ens  envestiran  a  tots  amb tota  raó  perquè
potser no he lluitat prou per donar-los una oportunitat, uns segons
en les meves pregàries, un sospir. 
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De sobte, però, sento quelcom dins meu que brolla amb
força com aigua cristal·lina. És l’alegria, la confiança de posar la
meva vida i la dels meus germans més petits a les teves mans.
M’embolcalla tan fort el teu amor que de sobte els meus llavis
s’obren finalment per cantar-te una cançó nova, una cançó de
lloança trencant el silenci que pesa. 

Malgrat les desgràcies i les penes, tu ets aquí, ens estimes
i ens cuides.

Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el
seu sant nom. Beneeix el  Senyor,  ànima meva, no t'oblidis mai
dels seus favors. Salm 103, 1-2

Alícia Pallàs

OP   OPERACIÓ NEN DE NADAL
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:  pastilles  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: articles usats o trencats, menjar, medicaments, aerosols,
objectes amb relació a la guerra ni ofensius per motius de creences o
cultural. ÚLTIM DIA DE RECOLLIDA A L’ESGLÉSIA: diumenge 20/11. Parla
amb l’Anna Guinot. 
També  pots  fer  la  teva  capseta  on-line a
https://operacionninodelanavidad.org/cajita-onn-line/

 ANUNCIS I COMUNICACIONS

FAMÍLIA CRISTIANA

Preguem per les persones que estan soles,  per les que estan  
malaltes i per les que en tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la 
comunitat. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Com  teníem  previst,hem  fet  una  compra  maca  pel  "Chiringuito"  
gràcies a totes les aportacions que fem entre tots. Hem comprat llet,  
cafè,  pa  de  motlle,  maionesa,  llaunes  de  tonyina,  formatge,  
margarina i formatgets. La botigueta ha tornat a funcionar i abasteix  
des d’allà a tots els que s'hi acosten. El  Wolfgang  ha  carregat  una  
mica les piles aquests dies a Alemanya i segueix amb la seva empenta 
i el seu entusiasme al davant d'aquesta feinada, que és atendre els  
mes desafavorits de la nostra ciutat. No deixem de pregar per ells i  
per les persones que se'ls hi acosten. Mil gràcies a tots/es 

AGENDA

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 20/11/22, 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 11.00h
Enllaç: https://youtu.be/EysJqaBhM4Y     


