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SETMANA DE PREGÀRIA 
 PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

 

 

Des d’aquest diumenge fins el vinent, davant de la realitat de que els cristians estem dividits en 
diferents Esglésies i confessionalitats, es fa cada any una setmana de pregària per la unitat de 
tots. 
La Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses ha preparat un 
material per a fer servir en les celebracions religioses de les diferents Esglésies i a la vegada 
que és un material per a ajudar a pregar per aquesta realitat tan llastimosa que els cristians 
mostrem al nostre món des de fa segles: que estem dividits. 
La petició de Jesús el dia del darrer sopar abans de la seva passió i mort, va pregar al Pare 
perquè tots fóssim u. Aquesta unitat volguda pel Mestre no n’hem fet cas i al llarg dels temps, 
tot i conèixer el desig de Jesús, hem mantingut lluites de religió, doctrines variades que 
provoquen no poder compartir la mateixa eucaristia. 
Aquesta setmana de pregària per la unitat, no es tracte de que preguem perquè els cristians 
de les altres Esglésies es converteixin i, renunciant al que ells estan convençuts, vinguin a 
nosaltres, sinó que és fonamentalment una setmana de pregària perquè totes les Esglésies 
preguem perquè siguem sincers i amb una fe viscuda segons l’Evangeli de Jesús. Ell ja ens 
farà donar compte de quin és el camí per assolir aquesta unitat, de com hi hem d’arribar i amb 
quins acords, renúncies i veritats doctrinals ens cal estar atens per forjar la seva Església de 
fills i filles de Déu i, per tant, de veritable germanor. 
Enguany, els textos bíblics i les pregàries que ens poden servir durant la setmana ens l’han 
preparat tenint en compte la situació violenta que hi ha al Brasil i que s’ha mantingut amaga 
des de temps. És viva una intolerància creixent contra les minories i la gent més vulnerable 
que són seguidors de religions afrobrasileres. Hi ha actes de d’intolerància cristiana envers 
aquestes d’altres religions, lluitant  per nous adeptes, influència social, i recursos 
econòmics...És el fenomen que justament denuncia el papa Francesc: “Dins el poble de Déu i 
en les distintes comunitats, quantes guerres! Al barri, al lloc de treball, quantes guerres per 
enveges i gelosia, també entre cristians! La mundanitat espiritual porta alguns cristians a estar 
en guerra amb altres cristians que s’interposen en la seva recerca de poder, prestigi, plaer o 
seguretat econòmica (Evangeli Gaudium,98). 
L’ideal de Jesús és que tots els cristians ens deixem guiar per l’únic Pastor que és Ell, però 
també pel camí que Ell estableixi i això ho anirem assolint en la mesura que totes les 
Esglésies, els que hi som ens deixem portar per l’Esperit Sant, no pels capricis, interessos, 
estructures, poder, prejudicis...que són deficiències nostres que ja al llarg de la història sabem 
que ens han portat a la divisió. 
Preguem perquè siguem dels que afavorim la unió amb les condicions que Jesús ens vagi 
demanant en la nostra convivència i relació.                                  Mn. Joaquim Rius 
 

 



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 ( d’aquesta setmana) 
 

DISSABTE:17  20h MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:18 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:19 20h  

DIMARTS.20 20h Miquel Erill Bernadó. 

DIMECRES:21  20h  

DIJOUS:22 20h.  

DIVENDRES:23  20h  

DISSABTE:24 20h  

DIUMENGE:25  11h. 
13h. 

Difunts família Vila-Oliveras 
Difunts família Junquera-Ezquerra. 

 

SANT SEBASTIÀ 

Aquest proper dimarts, dia 20, és la diada de Sant Sebastià. Com molts sabeu és el copatró del nostre 
poble. En motiu del còlera del segle XVIII s’invocà la seva intercessió per ser alliberat el poble d’aquell 
mal, i confiaren que així va esdevenir. A moltes poblacions es fa Vot de Poble, encara actualment, com 
a compromís d’acció de gràcies. Nosaltres només us en fem memòria. 
CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de Núria Alemany Grimau i Enriqueta Estruga Adell. I desitgem que els  difunts  
gaudeixin  de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
DIUMENGE VINENT, DIA 25, CONCERT 
El concert serà d’orgue a càrrec Jonatan Carbó acompanyant l’Schola Gregoriana de Catalunya, a les 
19h. Aportació de 10€. 


