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SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
DELS CRISTIANS DEL 18- 25 DE GENER 

 
“ Crec que la millor introducció a l’Octavari d’enguany és la que fa el grup que l’ha 
elaborat: cristians de totes les confessions presents a Jerusalem, on des de les seves 
esperances i sofriments –la primitiva comunitat- donen testimoni de la seva –i nostra- 
fe en Crist ressuscitat. Aquesta introducció ens convida i ensems ens ofereix molts 
elements per a la reflexió personal, la pregària i la catequesi sobre l’ecumenisme. 
        
         “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en 
comunió fraterna, a partir el pa i a assistirà les pregàries”   ( Ac 2,42 ) 
 
L’Església de Jerusalem, ahir, avui i demà 
Fa dos mil anys, durant els dies de la Pentecosta, els primers deixebles de Crist 
reunits a Jerusalem, aplegats en la unitat del cos de Crist, feren l’experiència de 
l’efusió de l’Esperit Sant. Els cristians de tots temps i arreu del món, conjuntament 
cridats a proclamar Jesucrist Senyor i Salvador, han vist en aquest esdeveniment 
l’origen de la seva comunitat de fidels. L’Església primitiva de Jerusalem passà moltes 
dificultats externes i internes; els seus membres, però, perseveraren en la comunió 
farterna, la fracció del pa i la pregària. No és difícil de constatar que la situació dels 
primers cristians de la Ciutat Santa és si fa no fa a de l’Església d’avui a Jerusalem. 
Aquesta comunitat fa l’experiment de moltes alegries i sofriments d’aquella Església 
primitiva: injustícies, desigualtats i divisions, amb voluntat de ser fidel, tanmateix, a 
la més gran unitat possible entre cristians. 
Actualment les Esglésies a Jerusalem ens fan avinent què vol dir lluitar per la unitat 
amb dificultats. Ens mostren que la crida per la unitat pot anar més enllà dels mots i 
orientar-nos veritablement vers el futur que anticipa sobre la terra la Jerusalem del 
cel tot contribuint a construir-la 
Cal tocar de peus a terra perquè aquesta idea esdevingui realitat. La responsabilitat 
de les divisions és nostra; és conseqüència dels nostres propis actes. Ens cal 
transformar la nostra pregària i demanar a Déu que ens convertim a fi que puguem 
treballar activament per la unitat. Ens sentim ben disposats a pregar per la unitat, 
però això pot dificultar el seu adveniment. ¿És possible que nosaltres mateixos 
entrebanquem l’Esperit Sant i posem obstacles a la unitat? ¿Que el nostre amor propi 
tanqui la porta a la unitat? La crida a la unitat arriba enguany a les Esglésies de tot el 
món des de Jerusalem, l’Església mare. Conscients de les pròpies divisions i de la 
necessitat de fer elles mateixes més per la unitat del Cos de Crist, les Esglésies de 
Jerusalem inviten els cristians a redescobrir els valors que sostenien la unitat de la 
primera comunitat cristiana de Jerusalem, constant a escoltar l’ensenyament dels 
apòstols, a la comunió fraterna, a la fracció del pa i a la pregària. Heus ací el repte 



que tenim. Els cristians de Jerusalem inviten els seus germans i germanes a fer 
d’aquesta setmana de pregària l’ocasió per renovar el seu compromís i el seu treball 
per un ecumenisme autèntic, arrelat en la mateixa experiència que féu l’Església 
primitiva”. 

                                                                      Delegat episcopal d’Ecumenisme  
 
 
COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY 
                                                Jn 1, 29 - 34 
 

El bautismo de Jesús no es un baño corporal que se recibe sumergiéndose en el agua, 
sino un baño interior en el que nos dejamos empapar y penetrar por su Espíritu, que 
se convierte dentro de nosotros en un manantial de vida nueva e inconfundible. 
 
 
Por eso, los primeros cristianos bautizaban invocando el nombre de Jesús sobre cada 
bautizado. Pablo de Tarso dice que los cristianos están bautizados en "Cristo" y, por 
eso, han de sentirse llamados a  
"vivir en Cristo", animados por su Espíritu, interiorizando su experiencia de Dios y 
sus actitudes más profundas. 
 
No es difícil observar en la sociedad moderna signos que manifiestan un hambre 
profunda de espiritualidad. Está creciendo el número de personas que buscan algo 
que les dé fuerza interior para afrontar la vida de manera diferente. Es difícil vivir 
una vida que no apunta hacia meta alguna. No basta tampoco pasarlo bien. La 
existencia termina haciéndose insoportable cuando todo se reduce a pragmatismo y 
frivolidad. 
 
Otros sienten necesidad de paz interior y de seguridad para hacer frente a 
sentimientos de miedo y de incertidumbre que nacen en su interior. Hay quienes se 
sienten mal por dentro: heridos, maltratados por la vida, desvalidos, necesitados de 
sanación interior. 
 
Son cada vez más los que buscan algo que no es técnica, ni ciencia, ni ideología 
religiosa. Quieren sentirse de manera diferente en la vida. Necesitan experimentar 
una especie de "salvación"; entrar en contacto con el Misterio que intuyen en su 
interior. 
Nos inquieta mucho que bastantes padres no bauticen ya a sus hijos. Lo que nos ha 
de preocupar es que muchos y muchas se marchan de nuestra Iglesia sin haber oído 
hablar del "bautismo del Espíritu" y sin haber podido experimentar a Jesús como 
fuente interior de vida.  
 
Es un error que en el interior mismo de la Iglesia se esté fomentando, con 
frecuencia, una espiritualidad que tiende a marginar a Jesús como algo irrelevante y 
de poca importancia. Los seguidores de Jesús no podemos vivir una espiritualidad 
seria, lúcida y responsable si no está inspirada por su Espíritu. Nada más importante 
podemos hoy ofrecer a las personas que una ayuda a encontrarse interiormente con 
Jesús, nuestro Maestro y Señor.              
                                                                         José-Antonio Pagola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE: 15 20h Salvador Juan. 
DIUMENGE :16    11h. 

 13h 
Marcel Campreciós. 
Abelardo Bermúdez Dàvila; Maria Elena. 

DILLUNS:17 20h.  
DIMARTS:18 20h. Difunts família Barnaus - Piqué. 
DIMECRES:19 20h. Poble 
DIJOUS:20 20h  
DIVENDRES: 21 20h Irene López Benito: (funeral) ; Manuel 

Pérez Cuervo. 
DISSABTE:22 20h  
DIUMENGE: 23                     11h 

13h. 
Núria Gaig. 

 
 REUNIONS: 

DILLUNS 17, a les 19h curset pels voluntaris de Càritas a 
                       La Casa de l’Església de St. Feliu. 
DIMARTS 18, a Pallejà a partir de les 10’30, els preveres  
                       amb el Sr. Bisbe, formació. 
DIMECRES 19, a les 17h grup de missions. 
                       
DIJOUS 20:  a les 17’30 h. grup de “Nostra Dona”.  

 
 
 
 
 
Del dimarts dia 18 fins el dia 25 ens unirem amb tota l’Església com a setmana de 
pregària per a la unitat dels cristians. 
En les celebracions de l’eucaristia de cada dia seguirem un formulari especial per 
aquesta finalitat i d’acord amb la “Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de 
Relacions Interreligioses”. 
 
 
El proper dijous, dia 20, es celebra la diada de Sant Sebastià

 

. En moltes poblacions 
de la nostra terra se’l té com a patró o com a motiu de « Vot de Poble ». A la nostra 
població el tenim com a co-patró. 

CONFERÈNCIA-COL-LOQUI SOBRE LA JUBILACIÓ 
DIVENDRES 21 A LES 21h a la sala de la rectoria 
Organitza el grup de “Justícia i Pau” 
 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
          

Apartat de Correus n 2.  08960 - SANT JUST DESVERN 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
www.santjust.org/parroquia 

Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 
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