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DEL18 al 25 “SETMANA DE PREGÀRIA   PER LA UNITAT DELS CRISTIANS” 

 
Aquests dies, cada any, dediquem un temps a la pregària, tant en àmbit personal com comunitari, 
a favor de que totes les Esglésies cristianes assolim la unitat desitjada pel mateix Jesús: “Pare que 
tots siguin u, com nosaltres ho som” 
Aquesta pregària, feta amb sinceritat per part de totes les comunitats cristianes, no vol dir que 
l’endemà, hi haurà la unitat desitjada. Sí, però, que de moment estem units tots els cristians 
demanant-ho. Assolir-ho, cal treballar molt més i convertir-nos tots els que formem les variades 
Esglésies des dels pastors fins tots el fidels. 
Cal tenir en compte que el que anomenem l’Ecumenisme, és el treball que s’està fent des del 
Concili II del Vaticà, de fa cinquanta anys. No és fàcil perquè hi ha el pes de la història, el que s’ha 
anat forjant en l’interior de cada Església com estructura pastoral i doctrinal, la teologia pròpia que 
s’ha elaborat, el culte, el magisteri i els pastors responsables amb els diferents enfocaments d’estil 
de vida...Tot plegat és un gran pes adquirit que no és fàcil canviar, suprimir o renunciar. 
El fet de pregar tots, però mentalitza que totes les Esglésies han d’assumir que ens pertoca 
convertir-nos de tot el que suposi traves, exclusivismes, poder únic, ser portadors de la veritat 
enfront de la mentida dels altres i que la unitat s’aconseguirà quan totes les altres comunitats 
eclesials es converteixin a la nostra. 
Si des dels pastors, responsables de guiar les comunitats, fins tots els fidels ens convencem que 
el camí de conversió passa pel camí marcat per Jesús en el seu Evangeli, aleshores anirem 
trobant la unitat desitjada. 
Això si ho mirem des de les estructures eclesials, però no podem oblidar que en l’àmbit més 
personal i quotidià està el bon sentit de l’acolliment de les persones conegudes, o que sabem, 
que participen d’altres creences. De com les acollim, tractem i dialoguem; si som capaços de 
pregar sincerament junts, i fins compartir actes de culte comuns...tot això afavoreix l’anar-nos 
sensibilitzant per donar passos, eclesialment, vers la unitat desitjada per Jesús i que ha de ser la 
nostra, també, amb el pas del temps. 
La pregària d’aquests dies, si volem que sigui sincera i segons el desig de la nostra Església 
Catòlica, no ha de desitjar, com he dit, que els que no ho són es converteixen a nosaltres, sinó 
perquè tots plegats siguem més fidels a l’Evangeli de Jesucrist que és l’únic Pastor i Mestre que 
ens ha de marcar el camí a seguir per estructurar, amb senzillesa, la nostra consciència i la 
nostra estructura eclesial i anar a trobar el que ens uneix a tots més que cercar, amb orgull el que 
ens separa, que no deixen de ser factors adquirits amb el pas dels segles i que són, molts d’ells, 
factors de poder, de domini i d’orgull històric, però no d’amor, que és el lligam que tot ho 
perfecciona. 

                                                                                                                                                                        
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 acedia 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:14 20h  

DIUMENGE:15 11h 
13h 

Teresa Salvat. (1è aniv.) 

DILLUNS:16 20h Joan Fajardo Company. 

DIMARTS:17 20h  

DIMECRES:18 20h  

DIJOUS:19 20h  

DIVENDRES:20  20h Miquel Erill Bernadó. 

DISSABTE:21 20h Manuel Pérez Cuervo. 

DIUMENGE:22 11h 
13h 

 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

REUNIONS: 
DILLUNS, dia 16: A les 10’45h trobada, a Montserrat, dels organitzadors de romeries per aquest 
any. 
                                  A les 18’30 grup d’Estudi d’Evangeli. 
DIMARTS, dia 17: Des de les 10’30, formació de tots els preveres del Baix Llobregat, a la Casa 
de l’Església. 
DIVENDRES, dia 20: des de les 12’15h. Preveres de l’arxiprestat. 
  

ESTONA DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns, com cada mes, a les 19’30 pregària guiada fins a la celebració de la missa de les 
20h.  
 

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
Serà aquest mes de Gener entre el dimecres vinent, dia 18, fins el 25. Ho tindrem present en les 
celebracions de l’eucaristia. 
 

GRUP  “NOSTRA DONA” 
Ha organitzat una taller de treball participat sobre “La Pobresa”. 
Reflexió-vivència-experiència compartida entre els assistents. 
Es farà a Les Escoles el dissabte vinent, dia 21, al llarg del matí.  
 

CONDOLENÇA: La donem als familiars de Na Dolores González López. I desitgem que la 

difunta gaudeixi de la Vida per sempre, a la casa del Pare.  
 

AVUI SORTIDA AL PESEBRE VIVENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT 

 

 
 


