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Sant Just Desvern, 19 de Gener de 2014. Nº 3 
 

SETMANA DE PREGÀRIA 
                             PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
 

                         De nou i, pel traspàs de l’any, ens trobem  amb la setmana de 
pregària per la  unitat de totes les Esglésies cristianes. 
                         Ja fa cinquanta anys que es van fent passos  per assolir la unitat.  
                         Lògicament, quan ja portem  segles que hem provocat la divisió, no                                 
                         es lograrà amb lleugeresa la unitat volguda per Jesús quan 
                         pregà al  Pare: “que tots siguin u “(Jn17,21). No és fàcil d’assolir-ho i        
                         més encara quan es tracte  de l’àmbit religiós, en el que les  
                         persones i els col·lectius som encara més lents per a una conversió     
                         veritable. 
En l’àmbit institucional tots els especialistes en la matèria del que s’anomena 
Ecumenisme, que vol dir la relació-diàleg entre diferents confessions-religions, és 
veritat que s’han fet avenços i hi han signes de veritable fraternitat, però que tot això 
aterri en una praxi autèntica en les comunitats de base, ja és més difícil. Tot i que 
també cal constatar que hi han pràctiques en aquest segon nivell que són 
extraordinàries realitats ecumèniques que agermanen per sobre de les diferències 
(tot depèn de l’actitud dels responsables de les comunitats, tant de les catòliques 
com de les altres confessions). 
En els nostres dies a on més es nota és en les accions solidàries, especialment, en 
aquest temps de crisi econòmica. Hi han moltes iniciatives i projectes que es van 
fent conjuntament entre diferents confessions cristianes per ajudar a  
famílies o persones soles a afrontar els moments crítics per a viure amb més 
dignitat amb algún projecte de futur, doncs, no es tracte d’ajudes momentànies, ni 
de viciar a que es resolguin els problemes o que se’ls “maltracti” acostumant a anar 
passant amb els mínims perquè no es cerquen sol·lucions justes i perdurables 
socialment. 
En aquest compromís social de les comunitats cristianes(com tants d’altres que aquí 
no esmento) és on es plasma el gran manament de Jesús de que ens estimem . 
Cal, però, treballar més perquè anem trobant el camí definitiu de la unitat com 
Església per a poder compartir la fe igual que compartim la caritat amb tothom. 
 Amb tot estic convençut que cal deixar-nos treballar per l’Esperit Sant perquè la 
unitat es logri pels camins que Jesús disposi, no pel manteniment dels nostres fins 
eclesials adquirits amb el pas dels segles. No es tracte de rivalitats o força, sinó de 
disponibilitat en el perseverar en el veritable diàleg, en allò que tenim de comú les 
diferents Esglésies que és més que ens separa. 
Cal que ens preguntem el sentit del lema d’aquest any, preparat per les Esglésies 
del Canadà, i que és extret de la primera carta de st. Pau als corintis capítol primer, 
verset tretze: “¿És que el Crist està dividit?”. 
                                                                                                   Mn.Joaquim Rius 

 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 1, 29-34 
 

Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el 
bautismo de Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el bautismo 
de Jesús que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y transformar el corazón 
de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se apaga y se extingue.  
 

Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual. Solo su 
Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera identidad, abandonando 
caminos que nos desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese Espíritu  
nos puede dar luz y fuerza para emprender la renovación que necesita hoy la 
Iglesia.  
 

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en marcha 
una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice de manera 
rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más ardiente, alegre, 
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida contagiosa”. Pero todo será 
insuficiente, “si no arde en los corazones el fuego del Espíritu”.  
 

Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que se abran 
sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la fuerza para 
anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, 
incluso a contracorriente”.  
 

La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es posible 
“cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en pesimismo, fatalismo y 
desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada puede cambiar” y por tanto 
“es inútil esforzarse”, o cuando bajamos los brazos definitivamente, “dominados por 
un descontento crónico o por una acedía que seca el alma”.  
 

Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que el 
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas”. Sin 
embargo no es así. El Papa expresa con fuerza su convicción: “no es lo mismo 
haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con él que 
caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra... no es 
lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la 
propia razón”.  
Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De lo contrario, 
a quien no lo descubre, “pronto le falta fuerza y pasión; y una persona que no está 
convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie”. ¿No estará 
aquí uno de los principales obstáculos para impulsar la renovación querida por el 
Papa Francisco? 
                                                                   José Antonio Pagola 
 

 
 

 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA ( d’aquesta setmana) 
 

DISSABTE:18  20h  

DIUMENGE:19 11h. 
13h. 

Jaume Cartró 
 

DILLUNS:20 20h Miquel Erill Bernadó 

DIMARTS.21 20h Manuel Pérez Cuervo 

DIMECRES:22  20h Maria 

DIJOUS:23 20h. Núria Gaig 

DIVENDRES:24  20h Joan Barreda Presas(funeral); Josefa 
Sellavera Becerra (1er. Aniv.) 

DISSABTE:25 20h difunts família Vila-Oliveras. 

DIUMENGE:26  11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 
 
 



REUNIONS: 
DILLUNS dia 20, des de les 11h., a Montserrat, trobada de tots  
els responsables de Catalunya de les Romeries. 
DIMARTS dia 21, a les 10h. grup de “Nostra Dona”. 
DIJOUS dia 23, a les 20’30 Consell d’economia. 
DIVENDRES dia 24, des de les 12h. preveres de l’arxiprestat. 
 
 

El proper dilluns, 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. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


