
Ordre de Culte - Diumenge de Nadal - 25-12-2022
L’infant, …

… la posada de Déu per nosaltres
Preludi musical
In dulci jubilo (17 HC)

Música: segle XIV; Lletra Elies Cortès (1) i Judit Pallàs (2)
Espelma de Nadal

Isaı̈es 9, 1-6
Himne: Aclarida beneïda (175 CG)

Música: Popular siciliana; Lletra: Joan Maragall
Benvinguda i pregària

Lectura: Per amor
Joan 1, 1-5

Himne: Gloria a Déu en les altures (178 CG)
Música: Felix Mendelson; Lletra: Isabel Lawrence

Lectura: Plens de joia
Lluc 2, 1-6

Himne: Sonin cants de festa (176 CG)
Música: George F. Root; Lletra: Benjamı́ Planes

Himne: Fum, fum, fum
Música: Tradicional catalana, arr. J. W. Shaum

Lectura: S’ha fet la pau
Joan 1, 9-14

Himne: O bell avet
Música: Tradicional Alemanya; Trad. i adap. lletra: Judit Pallàs

Lectura: Tenim esperança
Lluc 2, 8-14

Himne: Fidels atanseu-vos (174 CG)
Música: Atribuı̈t a John F. Wade; Lletra: Adeste Fideles

Himne: No tingueu por
Música: C. Norton; Lletra: Elies Cortès

Vida comunitària:
Ofrena de Nadal

(Interludi musical)
Lectura: Totes les promeses en l’infant

Lluc 2, 15-21
Resposta a la Paraula

Himne: Joia en el món (177 CG)
Música: G. F. Haendel; Lletra: Artur Martorell

Benedicció
Postludi

Santa Nit (173 CG)
Música: Nadalenca austrı́aca; Lletra: Franz Grüber
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UN NADAL PER TOTHOM

no havien trobat lloc on hostatjar-se (Lluc 2, 7)

Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau a la humanitat que ell es ma (Lluc 2, 
14)

Durant aquest advent hem estat treballant uns materials adaptats de 
l’Església Metodista d’Anglaterra, que tenen com objectiu renovar la nostra 
mirada del pessebre, en mig d’un món ple d’una diversitat que no sempre 
sabem gestionar.

La premissa del treball dóna per fet quelcom que és evident quan treballes en 
l’àmbit del diàleg interreligiós, i és que pot ser fàcil (i no dic que ho sigui 
sempre) seure al voltant d’una taula i parlar de Déu, del que és misteri, del 
que està més enllà de la nostra realitat. Aquest Déu, en gairebé totes les 
religions, o almenys en les diferents teologies religioses que volen seure en 
una taula de diàleg, pot ser proper en totes les creences; i no a irmo que no hi 
hagi una identitat divina diferenciada, com si totes les divinitats poguessin ser
la mateixa amb diferents noms, però a la i és fàcil trobar-nos en les 
expectatives de la bondat i el treball per un món millor. El problema arriba 
quan es posa sobre la taula la concreció del Déu, en el cas del cristianisme, en 
el cas d’altres religions pot ser Mahoma, o Buda o d’altres (de concrecions 
divines hi ha moltes i molt diferents).

El diàleg interreligiós sembla trencar-se en el punt en que sortim de l’esfera 
del misteri i posem sobre la taula el tangible de la creença. Ha de ser d’aquesta
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manera? Això és el que l’Església Metodista d’Anglaterra s’ha preguntat en 
aquest advent, és el pessebre excloent? 

Com dèiem, vivim en un món on la humanitat conviu en diversitat de religions
i cultures, on les nostres veın̈es i el nostres veın̈s poden tenir cosmovisions 
diferents a les nostres i creences diametralment oposades, o properes però 
diferents. I és important preguntar-nos com podem conviure, com de la 
diversitat podem, i som cridats a fer, un harmonia que fomenti la fraternitat, 
perquè si els feixismes intenten imposar la uniformitat com a eina de 
dominació, les llibertats el que busquen en la unitat en la diversitat, com a 
eina de convivència i construcció social.

En aquest sentit el que aquestes quatre setmanes hem intentat proclamar ha 
sigut que en pessebre no és excloent, ans el contrari, en ell és on es pot trobar 
tota la creació, perquè l’encarnació és universal, perquè l’amor de Déu és per 
a totes i tots. Aquest no és un amor que s’imposi, ni com a creença única ni 
com a religió universal, sinó és un amor que acull, primer a tu i a mi, desprès a
les nacions, també a tota la natura i, potser per sobre de tot, a les marginades i
oblidats del nostre món. 

L’acollida d’aquest amor no és proselitista ni excloent i per això, en aquesta 
visió del pessebre, on Josep i Maria comparteixen el naixement de l’infant 
amb un bou i una ase, on són acollits els estrangers perses, aquells reis de 
l’orient, i on son convidats els pastors, últims i menystinguts en el seu temps, 
en aquest pessebre és que podem trobar la inspiració, ja no per acostar-nos a 
l’altre, sinó per deixar que l’altre s’acosti a nosaltres, a la nostra fe i les 
nostres conviccions, sense l’afany de que es quedi, solament en l’intent de que
en nosaltres trobi braços oberts i ganes de treballar perquè plegats 
aprenguem a viure i conviure en pau.

Es Nadal, és temps de celebrar que el Fill de Déu s’humanitza per tota la 
humanitat, és temps de recordar que l’amor de Déu s’ha manifestat en l’infant,
no per uns quants, sinó per a totes i tots, per tota la creació.

Marta López Ballalta 

ANUNCIS   I COMUNICACIONS  

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans que per raons de 
salut no poden venir 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   

Aquesta  setmana  no  hem  demanat  res  pel"Chiringuito"....us  demano
disculpes  perquè  és  culpa meva.....hi  ha tanta  feina a  la  botiga que em
supera.....per la setmana que vé, estarem a l’aguait del que necessitin....Bon
Nadal  a  totes  i  a  tots  i  els  nostres  millors  desitjos  per  tot  l'equip
del"Chiringuito"

COMERÇ JUST 

Estem buscant algú de la comunitat que es vulgui fer càrrec de coordinar
la botiga del Comerç Just i la venda de productes per la Cistella Solidaria,
si estàs interessat o interessada no t’ho pensis! Es 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 destinarà a la construcció d’un centre infantil l juvenil a la ciutat
d’Alep,  Sı́ria.  Podeu  fer-hi  aportacions  avui  mateix  o  per  transferència
bancària  al  compte de l’església:  Triodos Bank IBAN: ES42 1491 0001
2820 2713 0323, indicant al concepte “Ofrena de Nadal”.

CANAL DE YOU TUBE   

Podreu  seguir  el  culte  en  directe  a  la  pàgina de  Youtube  a  les  11.00.
Enllaç:https://youtu.be/Of7leBtA71I  

Litúrgia i Resposta a la Paraula: Marta López Ballalta
Música: Grup Pizzicato
Lectures: Judit Pallàs, Anna Guinot
Diaques: Lluıs̈a Braña i Sergi Dı́az
Butlletı́: Caroli Capó
Rresponsables retransmissió: Jordi Pérez, Anna Guinot, Alı́cia Pallàs


