
 

 

Ordre de Culte — 1/1/2023 
Any Nou — Culte d’Acció de Gràcies 

 
 

Preludi musical 
Benvinguda i pregària 

Salm 139, 1-6 
Gràcies per la teva companyia 

 
Himne: Joia en el món! Jesús és nat! (177 CG) - Música: G. F. Haendel; Lletra: A. Martorell 

 
Lectura: Salm 139, 7-12 

Gràcies perquè vens a buscar-nos 
 

Himne: Consol per al meu poble (5 HC) - Música: segle XIV; Lletra: Judit Pallàs (text Is. 1-5) 

 
Lectura: Salm 139, 13-16 
Gràcies per la teva cura 

 
Interludi Musical 

 
Sant Sopar 

Resposta a la Paraula 
 

Himne: Grata Certesa - Música Phoebe Knapp i lletra de Fanny Crosby. Arr. Mark Hayes 
Lletra en català: Judit Pallàs 

 
Vida comunitària: 
Ofrena (Interludi) 

Anuncis 
Lectura: Salm 139, 17-18 

Acció de gràcies: Gràcies, Déu nostre 
 

Himne: Perdre’ns en tu - Música: Jonathan Matthew Veira; Lletra: Elies 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 i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta 
Música: Grup Pizzicato 
Lectures: Sergi Díaz 
Diaques: Lluïsa Braña i Sergi Díaz 
Sant Sopar: Cristina Akamba 
Butlletí: Samuel Fabra 
Retransmissió (responsables): Jordi Pérez, Alícia Pallàs i Anna Guinot. 

 

 

CAP D’ANY 
 
En català no diem fi d’any, ni principi d’any. Tant un com l’al-

tre els anomenem Cap d’Any, sigui perquè s’acabi o perquè co-
menci. Nosaltres, els catalans, vivim la Nit de Cap d’Any i el Dia 
de Cap d’Any. Ho fem a la manera com el poble jueu considera 
la durada d’un dia: des de la posta de sol fins la següent. 

 
Quan els hi preguntes als lingüistes el perquè del “Cap”, et 

diuen que és com els extrems d’una corda, que tots dos són els 
caps de la corda. 

Deixant a banda el tema lingüístic, sempre hi ha un sentiment, 
més o menys amagat, d’iniciar alguna cosa que serà diferent a la 
que hem viscut. I quan aquest nou any s’acaba ens adonem que 
res ha canviat, i que tot segueix igual. 

 
Quan fem memòria de l’any que hem deixat, quasi sempre 

mentalment fem una llista dels mals moments viscuts, ja sigui 
personalment com comunitàriament. Els bons moments queden 
sobrepassats pels dolents.  

De bons moments també n’hi ha hagut, però hem de fer un 
esforç per anar-los recuperant a poc a poc. 

 
Si una cosa sabem del cert és que ja tenim un any més. I això 

modifica la nostra percepció del temps. 
El salmista ho diu d’una forma poètica: 
 

Fes-me conèixer, Senyor, la meva fi, els anys de vida 
que em queden: que m'adoni que passo de pressa. 
Els meus anys es mesuren amb pocs pams, la meva 
vida, davant teu, és un no res. L'home dura tant com un 
respir. Salm 39:5-6    
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Tenim aquesta percepció del temps quan pensem en els nos-
tres pares i en tots els que ens han anat deixant. 

 
El salmista no es queda aquí, i hi posa una mica de llum: 
 

Però tu ets sempre el mateix i els teus anys no tindran 
fi. Els fills dels teus servents viuran segurs, els seus 
descendents es mantindran a la teva presència.  
Salm 102,28-29    
 

El missatge de l’evangeli de Jesús va molt més enllà.  
I recollint un altre text del salmista: 

 
Tenim posada l'esperança en el Senyor, auxili nostre i 
escut que ens protegeix. És l'alegria del nostre cor i 
confiem en el seu sant nom. Que el teu amor, Senyor, 
no ens deixi mai; aquesta és l'esperança que posem en 
tu! Salm 33,20-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El meu desig per a tots nosaltres per aquest any 2023, és el 
mateix que el de Pau a la seva carta als romans: 

 
Que el Déu de l'esperança ompli la vostra fe d'alegria i 
de pau perquè vesseu d'esperança gràcies a la força 
de l'Esperit Sant. Romans 15,13. 

SFM 
30/12/2022

 

 

 
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 COL·LECTA DE NADAL 
L’ofrena de Nadal organitzada per les esglésies de la EEC/IEE, 

que es va fer per transferència i en la col·lecta del dia de Nadal, va 
recollir a la nostra església 1.430 €.  

S’adjuntarà a les col·lectes de les esglésies de tota la IEE i s’en-
viarà per a la construcció́ d’un centre infantil l juvenil a la ciutat d’A-
lep, Sıŕia. 

 
LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Al "Chiringuito" no paren !!! Segueixen repartint de tot el que te-

nen i segueixen amb la "Operación frio": repartint motxilles, mantes, 
sacs de dormir, termos...  

Com sempre, necessiten de tot. La setmana vinent comprarem 
per a ells el que més urgeixi.  

Envien molts records per a tots i ens desitgen el millor per al nou 
any acabat d'estrenar.  

Nosaltres seguirem pregant per ells i ajudant en tot el que ens 
sigui possible. Que el Senyor ens ajudi a seguir endavant posant-
ho tot a les seves mans... 

 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 

11.00.  
 
AGENDA 

• Reprendrem els Estudis Bíblics el 12 de gener, com sempre a 
les 19h. 

• Estem buscant alguna persona de la comunitat que es vulgui 
fer càrrec de coordinar la tenda del Comerç Just i la venda de 
productes per la Cistella Solidària. Si hi estàs interessat o in-
teressada, no t’ho pensis! És un servei per a l’església i per als 
més desfavorits. 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 


