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

 

 
Avui us presento fragments de l’escrit introductori al programa-proposta de la Setmana de 
Pregària per la Unitat dels Cristians, ofert per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i 
Relacions Interreligioses de Catalunya i les Illes. 
 
“Les propostes per a la Setmana de pregària per la unitat dels cristians 2012 han estat 
preparades per un grup de treball de representants de l’Església catòlica romana, de les 
Esglésies vètero-catòliques i protestants presents a Polònia. 
Els grups reunits allà decidiren centrar-se entorn d’un tema relacionat amb la potència 
transformadora de la nostra fe en Crist. D’aquesta manera apareixia, com a fonament, 
l’ensenyament de St.Pau, quan parla del caràcter temporal de la nostra vida present (amb 
les seves dimensions aparents de “victòria” i “derrota”) en contrast amb el do que hem rebut 
per la victòria de Crist, el misteri pasqual. ¿I per què un ema d’aquest gènere? 
La història de Polònia és d’un seguit de desfetes i victòries. d’invasions sofertes, 
esquarteraments i opressions infligits per potències estrangeres i sistemes polítics hostils. 
La nació va combatre per la llibertat i per vèncer tota submissió que han suposat molts 
canvis. Ben entès, tanmateix, que totes les victòries suposen perdedors, que no participen 
ni de la joia ni del triomf dels vencedors. 
Per aquest motiu, el grup que preparà el tema d’engany de la pregària, ha suggerit de 
reflexionar a fons sobre què significa “guanyar” i què “perdre”, especialment tenint en 
compte que el llenguatge de la “victòria” ens sona sovint a triomfalisme. Crist ens el 
presenta molt diversament!! 
El fet que els deixebles de Jesús, s’haguessin barallat per saber “quin d’ells era el més 
important”(Mc 9,34)diu prou clarament quina rellevància té aquesta impulsió. La reacció de 
Jesús, però, fou molt simple: “Si algú vol ser el primer que es faci el darrer de tots i el 
servent de tots”(Mc 9,35). La victòria té lloc mitjançant l’exercici del servei mutu, de l’ajuda 
dels uns per als altres, del sosteniment que personalment es mostren “els darrers”, els 
oblidats i els exclosos. Per als cristians, la millor expressió d’aquest servei humil és 
Jesucrist en la seva victòria sobre la mort i en la resurrecció. És en la seva vida, la seva 
actuació, el seu ensenyament, el seu sofriment, la seva mort i la seva resurrecció que 
nosaltres busquem com orientar avui una vida de fe victoriosa, que es tradueixi en 
compromís socials viscut en esperit d’humilitat, de servei i de fidelitat a l’Evangeli. No és 
possible aquesta “victòria” sense transformar-nos espiritualment, sense convertir-nos. Per 
consegüent, és clar que les nostres meditacions i pregàries han de desembocar sobre els 
mots de l’apòstol Pau i que constitueix el lema escollir d’aquest any per aquesta setmana 
de pregària: “TOTS SEREM TRANSFORMATS PER LA VICTÒRIA DE NOSTRE SENYOR 
JESUCRIST”(1Co 15, 51-58). 
 
 
 



No preguem solament per una unitat d’amistat i de col·laboració “confortables”. La unitat per 
la qual preguem, comporta la voluntat de renunciar a qualsevol rivalitat entre nosaltres. Cal 
que ens obrim els uns als altres, fer-nos obsequis i acceptar-ne a canvi, a fi de poder entrar 
veritablement en la vida proposada per Crist, la sola autèntica VICTÒRIA”. 
 
 
 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Jn 1, 35-42 

El evangelista Juan narra los humildes comienzos del pequeño grupo de seguidores de Jesús. 
Su relato comienza de manera misteriosa. Se nos dice que Jesús «pasaba». No sabemos de 
dónde viene ni adónde se dirige. No se detiene junto al Bautista. Va más lejos que su mundo 
religioso del desierto. Por eso, indica a sus discípulos que se fijen en él: «Éste es el Cordero 
de Dios». 

Jesús viene de Dios, no con poder y gloria, sino como un cordero indefenso e inerme. Nunca 
se impondrá por la fuerza, a nadie forzará a creer en él. Un día será sacrificado en una cruz. 
Los que quieran seguirle lo habrán de acoger libremente. 

Los dos discípulos que han escuchado al Bautista comienzan a seguir a Jesús sin decir 
palabra. Hay algo en él que los atrae aunque todavía no saben quién es ni hacia dónde los 
lleva. Sin embargo, para seguir a Jesús no basta escuchar lo que otros dicen de él. Es 
necesaria una experiencia personal. 

Por eso, Jesús se vuelve y les hace una pregunta muy importante: «¿Qué buscáis?». Estas son 
las primeras palabras de Jesús a quienes lo siguen. No se puede caminar tras sus pasos de 
cualquier manera. ¿Qué esperamos de él? ¿Por qué le seguimos? ¿Qué buscamos? 

Aquellos hombres no saben adónde los puede llevar la aventura de seguir a Jesús, pero 
intuyen que puede enseñarles algo que aún no conocen: «Maestro, dónde vives?». No buscan 
en él grandes doctrinas. Quieren que les enseñe dónde vive, cómo vive, y para qué. Desean 
que les enseñe a vivir. Jesús les dice: «Venid y lo veréis». 

En la Iglesia y fuera de ella, son bastantes los que viven hoy perdidos en el laberinto de la 
vida, sin caminos y sin orientación. Algunos comienzan a sentir con fuerza la necesidad de 
aprender a vivir de manera diferente, más humana, más sana y más digna. Encontrarse con 
Jesús puede ser para ellos la gran noticia. 

Es difícil acercarse a ese Jesús narrado por los evangelistas sin sentirnos atraídos por su 
persona. Jesús abre un horizonte nuevo a nuestra vida. Enseña a vivir desde un Dios que 
quiere para nosotros lo mejor. Poco a poco nos va liberando de engaños, miedos y egoísmos 
que nos están bloqueando. 

Quien se pone en camino tras él comienza a recuperar la alegría y la sensibilidad hacia los 
que sufren. Empieza a vivir con más verdad y generosidad, con más sentido y esperanza. 
Cuando uno se encuentra con Jesús tiene la sensación de que empieza por fin a vivir la vida 
desde su raíz, pues comienza a vivir desde un Dios Bueno, más humano, más amigo y 
salvador que todas nuestras teorías. Todo empieza a ser diferente.        José ·Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:14 20h. Família Sans-Rosell. 
DIUMENGE:15 11h.  

  13h. 
 
Salvador Juan; Dolores Isola. 

DILLUNS:16 20h.  
DIMARTS:17 20h. Carmen Weisel Bresolí (10è aniv.) 
DIMECRES:18 20h.  
DIJOUS:19 20h.  
DIVENDRES:20 20h.  
DISSABTE :21 20h. Manuel Pérez Cuervo 

  DIUMENGE:22                     11h.   
 
 REUNIONS: 
DILLUNS 16, a Montserrat, trobada dels responsables de les Romeries 
DIMECRES 18 i DIVENDRES 20,  a les 16’30h. Catequistes. 
DIVENDRES 20, a les 21h. Consell Pastoral. 
    
 MANUALITATS “CASAL NÚRIA”: 
Les estovalles que es varen rifar per Nadal sortí premiat el Nº012  
 
 

El proper divendres, dia 20, es celebra la diada de Sant Sebastià. En 
moltes poblacions de Catalunya se’l té com a patró i com a motiu de 
« Vot de Poble ».  A Sant Just el tenim com a copatró de la parròquia. 
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