
Ordre de Culte - 4t diumenge advent - 18-12-2022
En la posada de l’amor …

… hi ha habitació per totes les edats i gèneres
Preludi musical

Encesa de l’espelma
Ni que les muntanyes s'apartin i se somoguin els tossals, l’habitació meu amor
mai no s'apartarà de tu, no se somourà la meva aliança de pau. T'ho dic jo, el

Senyor, el qui t'estima.» (Isaıës 54, 10)
Intervenció musical
Quem pastores laudavere

(32 HC), segle XV; Lletra Judit Pallàs
Benvinguda i pregària

Himne: Cantem cristians, o cristians (107 CG)
Música: arm. J. S. Bach, Coral s. XVI; Lletra: Artur Martorell

Crida a la lloança: Salm 80, 1-7.17.19
Himne: Cantem units tots al Senyor (4 CG)

Música: James Ellor; Lletra: Benjamı́ Planes
Lectures bíbliques:

Isaıës 7, 10-16 / Romans 1, 1-7
Himne: Mi Jesús mi Salvador (34 HC)

Música: De “Praxis Pietatis Melica”, Crüger; Lletra: desconegut
Proclamació de la Paraula:

Mateu 1, 18-25
Pregària per la il·luminació

Interludi Musical
Sant Sopar

Resposta a la Paraula
Himne: Déu de poder (17 CG)

Música: G. W. Warren; Lletra: Benjamı ́Planes
Vida comunitària:

Ofrena (Interludi)
Anuncis

Himne: Sonin cants de festa! És un jorn de goig (176 CG)
Música: George F. Root; Lletra: Bejamı́ Planes

Benedicció
Postludi

Església Protestant de Barcelona – Centre
Carrer dels Tallers, 26 – 08001 Barcelona –  Tel. 93-318.97.98  

Correu: elbutlletitallers@gmail.com  -  web: www.esglesiatallers.org
Compte bancari:   Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001 2820 2713 0323  

Església Protestant de Barcelona – Centre
Núm. 1854 del 18 de desembre de 2022 

TOT ESPERANT

Asseguda a la sala d’espera del metge el temps es fa llarg. No
he dut cap llibre per llegir i m’he deixat el mòbil. Hi ha una dona que
escridassa  el  seu  marit  perquè,  segons  ella,  va  molt  despistat.  La
pantalla va cridant a cada pacient pel seu número, indicant-li a quina
porta ha d’entrar. A les parets hi pengen petites litografies de pintors
coneguts. Degas mostra unes ballarines entre bastidors, vestides de
blau.  Són  delicades,  amb  els  seus  braços  esbelts  i  espatlles
arrononides. Submergides dins d’un blau amb un toc d’espígol, els
gestos  gracils,  els  cabells  recollits  ensenyant  la  corba  del  coll,
lleugerament  inclinades  i  alienes  a  l’espectador  abans  que el  ball
comenci, ja es fan estimar. Sembla que fins i tot sento la seva olor.

    Al costat d’aquest quadre hi ha una litografia de J. F. Millet
que  mostra  unes  espigoleres  amb  vestits  ocres,  grisos  blavosos,
blancs  bruts,  ajupides per  collir  les  espigues  que els  segadors  no
s’han dignat a recollir després de la sega. La corba que fa la seva
esquena  és  tan  pronunciada  que  sembla  que  amb  una  ventada
cauran  amb  el  nas  a  terra.  En  una  mà  hi  tenen  les  espigues  ja
recollides i  amb l’altra  van seleccionant  atentament el  que es pot
aprofitar. Transmet silenci, tristesa, cansament i una realitat que em
recorda massa a la vida d’avui dia. No sé si al final del capvespre,
quan la llum ja no els permiti veure-hi prou, hauran pogut recollir
tantes espigues com per poder cuinar quelcom a casa per menjar.
Aquestes  dones,  abandonades  a  la  seva  sort,  han  buscat  la  seva

EL BUTLLETÍ



manera de subsistir en un fons desdibuixat de cases, de gent ajupida al
camp, de misèria. Es fan compadir.

Avui  dia  les  trobariem  inclinades  en  un  contenidor
d’escombraries, buscant qualsevol cosa aprofitable.  

Evidentment,  res a veure la primera pintura amb l’altra:  festa,
música i espectacle davant del fred, gana i resignació.  Impressionisme i
realisme.

 M’adono que si hagués de buscar Jesús potser el trobaria als
dos quadres, en la pobresa i en la festa. Perquè va néixer per estimar a
tothom fossin de la condició que fossin. Jesús va neíxer en un món de
pobresa, de senzillesa, malgrat que no tothom ha sabut acollir-lo.

Sapiguem tenir-lo  present  en  les  nostres  vides  dia  rere  dia,
com el  sol que brilla  en tota la  seva esplendor,  mentre esperem el
nostre Nadal. 

Alícia Pallàs

Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la Paraula: Judit Pallàs
Música: Elies Cortès
Lectures: Marta Huch
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Prep. Sant Sopar: Lluı̈sa Braña
Ajudant Sant Sopar: Elisabeth Cortés
Butlletı:́ Alı́cia Pallàs
Responsables retransmissió: Jordi Pérez,
Anna Guinot i Alı́cia Pallàs

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.
Tinguem presents també aquells que han marxat de vacances. Que el
seu descans sigui de benedicció.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA

Aquesta setmana hem comprat pa de motlle,formatge i llet i  també
s'han endut moltes peces de roba i estris de cuina: plats, draps i gots
que  ens  han  anat  portant  gent  que  coneix  el  "Chiringuito".  Estem
agraits per cada cosa que arriba per a ells. Aquest diumenge esperem
que  passin  per  aqui  i  es  puguin  emportar  el  "lot  de  Nadal"  que
preparem per ells. Moltes gràcies a tots per pensar en ells. Des d’aqui
els desitgem Bon Nadal!!!  

CANAL DE YOUTUBE

Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 
Enllaç: https://youtu.be/3PhcNCXZ770        

COMERÇ JUST
Estem  buscant  algú  de  la  comunitat  que  es  vulgui  fer  càrrec  de
coordinar  la  boga  del  Comerç  Just  i  la  venda  de  productes  per  la
Cistella Solidaria, si estàs interessat o interessada no t’ho pensis! És un
servei per l’església i pels més desfavorits. 
OFRENA DE NADAL
L’ofrena de Nadal  d’aquest any,  que organitzem les  esglésies  de la
EEC-IEE, es desnarà a la construcció d’un centre infanljuvenil a la ciutat
d’Alep, Síria.  Podeu fer-hi  aportacions el mateix dia de Nadal o per
transferència bancària al compte de l’església: Triodos Bank IBAN: ES42
1491 0001 2820 2713 0323, indicant al concepte “Ofrena de Nadal”.


