
Ordre de Culte
3r diumenge després d’Epifania - 22-1-2023

Commemoració del 70è aniversari de la inauguració del temple

Preludi musical - Jo crec en vos bon Déu (L. Mason. Arr. L. Evans)
Benvinguda i pregària

Salm 84, 2-3
Que n'és, d'amable, el teu temple, Senyor de l'univers! Tot jo sospiro i em deleixo

pels atris del Senyor. Ple de goig i amb tot el cor aclamo el Déu que m'és vida.
Himne: ¡Santo, santo, santo! (138 HC)

Música: John B. Dykes; Lletra: Reginald Heber, tr. Juan Bautista Cabrera
Crida a la lloança: Salm 27, 1.4-9

Himne: Mil veus per celebrar Jesús (219 CG)
Música: Charles Wesley; Lletra: J. M. Esteves

Un Record
Himne: Cadena d’amor

Música: Pat Berning; Lletra: Judit Pallàs
Lectures bíbliques:

Isaıës 9, 1-4 / 1 Corintis 1, 10-18
Participació musical: Duet BWV 154; J. S. Bach.

Proclamació de la Paraula:
Mateu 4, 12-23

Pregària per la il·luminació
Interludi Musical - Santo Cordero (W. Monk. arr. L. Evans)

Resposta a la Paraula
Himne: Déu ins aquí m’ha anat portant (44 CG)

Música: Witemberg 1523; Lletra: M. E. Vidal
Vida comunitària:

Ofrenes
(Interludi)
Anuncis

Vídeo: Història de la comunitat
Himne: Señor, heme en tus manos (373 HC)

Música: Friedrich Silcher; Lletra: Julie von Hausmann, tr. F. Larrañaga
Acció de gràcies

Doxologia: L'amor de Déu
Música: CG 60 "Donem l'honor al Pare"; Lletra: Judit Pallàs

Benedicció
Postludi - Coral BWV 65 (J. S. Bach. Lletra: Judit Pallàs)
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PASSEN ELS ANYS

De vegades els petits et fan reflexionar amb les seves curioses
reaccions sobre temes que mai t’havies plantejat. 

Era la nit de Cap d’Any a casa dels meus néts. Després de fer
xerinola, llençar confeti i bufar espanta-sogres amb els seus pares, el
gran, de 6 anys, li pregunta a sa mare:

- Estem acomiadant l’any 2022?

No  tenint  prou  amb l’afirmació  de  la  mare,  li  pregunta  si
aquest any ja no tornarà més.   No sé si en aquell  moment es va
adonar de com el temps n’arriba a ser de fugisser o, senzillament, la
seva  desplaença  pels  comiats  va  aflorar;  lentament  els  riures  i
pallassades d’uns minuts abans van desaparèixer i la seva expressió
va canviar: va abaixar el cap i les llàgrimes li corrien fil a fil per les
galtes.  Era  com si  de sobte s’hagués adonat  que s’havia  creat  un
abisme entre un any i l’altre, ja no hi pogués tornar i res tornés a ser
com abans.  

Avui, i amb una mirada totalment diferent i nova, celebrem 70
anys del  nostre temple i,  mirem el  futur  amb il·lusió i  alegria i  el
passat  amb agraïment,  no amb enyorança.  Tots  aquests  anys  han
estat de benedicció i hi hem viscut moments de tota mena. Però per

EL BUTLLETÍ



damunt de tot en el nostre cor neix un profund reconeixement per les
persones  que,  gràcies  a  la  voluntat,  la  generositat  i  la  fe  de  la
congregació  i  del  seu  pastor  Benjamín  Heras  Benito  i  el  reverend
George Bell, van dur a terme la difícil tasca de trobar un local com el
nostre. 

És  important  tenir  un  lloc  on  reunir-nos,  on  retrobar-nos  i
compartir la fe, les inquietuds i les angoixes. Casa nostra, casa de tots,
casa de Déu. Però també és cert que fora d’aquestes parets hi ha una
comunitat  molt  més extensa i  forta,  també casa de Déu;  la que viu
l’amor de Déu sense distinció de cap mena, la que se sent inspirada per
allò que és fort i va més enllà del que som. Les parets compten, es clar
que sí, però el testimoni de cadascú, la vivència arreu d’aquí, també. 

 Aquest vitrall que ens identifica ens recorda que Déu va donar
el seu fill  perquè el seguíssim,  així  com ho han fet els que ens han
precedit.  

Dono gràcies a Déu per fer d’aquest centre un lloc d’acollida, un
lloc on compartir, un lloc on estimar.

Alícia Pallàs

Litúrgia: Marta López Ballalta
Proclamació de la Paraula: Samuel Fabra
Música: Grup Pizzicato
Escola Dominical: Judit Pallàs
Lectures: Anna Guinot
Diaques: Cristina Akamba i Elisabeth Cortés
Butlletı́: Alıćia 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.
Per  tots  aquells  que  en  aquests  temps  difícils  senten més  que  mai
l’abandó, tinguem-los presents en les nostres oracions.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Una  altra  setmana!  Procurem  estar  atents  a  les  necessitats  del
"Chiringuito", en tenen moltes! I ajudem amb el que podem. Aquesta
setmana  hem comprat  per  ells  margarina,  formatge,  sucre  i  pà  de
motlle. Es un granet de sorra de tot el que els urgeix, però, gràcies a
Déu, som molts els que pensem en ells i entre tots fem que hi hagi
solucions  per  molta  gent,  una  setmana  darrera  una  altra.  Sempre
agraits per l'oportunitat que tenim d'ajudar, no deixem de pregar per
l'equip que treballa de valent aprop dels més desafavorits del nostre
barri. 

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. 
Enllaç: https://youtu.be/iVTA7FR7fw4   

AGENDA 
Cada dijous, a les 19 h, al nostre temple, tenim l’Estudi Bíblic sobre
l’Èxode.
El dilluns 23/1: Pregària organitzada pel Bisbat de Sant Feliu, a les 19 h
a la Catedral de Sant Feliu.
El dimecres 1/2 la nostra pastora estarà a Saragossa, participant en la
trobada  anual  de  l’Asociación  para  el  Diálogo  Interreligioso  e
Interconviccional  en  Aragón,  amb  la  ponència  titulada  “Vuestras
mujeres  callen  en  las  congregaciones  (1  Co  14,  34),  un  silencio
impuesto”.


