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SETMANA DE PREGARIA PER LA  
UNITAT DELS CRISTIANS 

 

Com cada any entre els dies 18 i 25 de Gener és la setmana que totes les Esglésies cristianes 
preguem per la unitat de tots els cristians. Al llarg de la història i per diferents raons s’ha anat 
trencant la unitat que Jesús demanà a tots els seus seguidors. 
Ben segur que hi han raons històriques i socials, la interpretació del contingut de la Sagrada 
Escriptura, la reflexió teològica, la mateixa història de la comunitat eclesial com estructura 
comunitària i llur organització...entre moltes d’altres que han estat la causa de la divisió i 
estructuració de l’Església en variades organitzacions que essent totes d’origen cristià, anem fent 
camí per rutes diferents. 
 

Crist a qui seguim és el mateix, el punt de referència també és tota la Sagrada Bíblia, els valors 
per a viure com a deixebles de Jesús s’identifiquen en tots igualment, coincidim als moments de 
respostes socials en el nostre món i moment històric, estem organitzats com a comunitats, tenim 
pastors i pastores unes i només pastors d’altres, les celebracions de la fe comunitària varia en les 
diferents ritus que es fan, hi ha diferències teològiques en el contingut d’aquests, l’espiritualitat 
s’orienta diferentment...Tot plegat fa que davant del nostre món donem el mal exemple d’estar 
dividits en el moment de mostrar-nos com a testimonis de Jesucrist que és l’origen, el motiu de ser 
de l’Església de la que l’únic Pastor es el mateix Senyor. Com diu St. Pau en les seves cartes:”Ell 
és el cap de tot el cos, que és l’Església.   
 
Quan parlem d’unitat dels cristians no volem dir que tothom que no segueix pel camí dels valors 
que ressaltem en la nostra Església està vivint en l’error. Que si volen assolir la unitat eclesial han 
de renunciar al que creuen i assumir els preceptes i doctrines que tenim l’Església catòlica. No es 
tracte que vinguin cap a nosaltres. Cal que tots, els d’una i d’altres comunitats eclesials anem 
treballant pel camí de fidelitat a l’Evangeli amb la fidelitat a la persona del Crist, i serà Ell amb el do 
de l’Esperit Sant, qui ens farà adonar dels passos que cal donar per la unitat que Ell va desitjar per 
a tothom que els vulgui seguir. Aquesta ha de ser la nostra pregària en aquesta setmana i sense 
menysprear ningú, però també, sense renunciar al que creiem essencial en la nostra manera de 
viure en la fe de Jesucrist i en la seva Església que és pecadora i santa a la vegada. 

  

 El millor que podem fer és pregar per a tothom que vulgui seguir acceptant Jesús com ideal de 
vida i la unitat vindrà provocada per aquesta unió amb Ell , a través del do de l’Esperit Sant, que 
ens condueix vers la Veritat que ens farà lliures, tal com diu el mateix Jesús.    
                                                       
                                                                                                                      Mn Joaquim Rius 

 
 

 
 
 
 



 

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

 
Las primeras palabras que Jesús pronuncia en el evangelio de Juan nos dejan desconcertados porque van 
al fondo y tocan las raíces mismas de nuestra vida. A dos discípulos del Bautista que comienzan a seguirlo 
Jesús les dice: « ¿Qué buscáis?» 
  

No es fácil responder a esta pregunta sencilla, directa, fundamental, desde el interior 
de una cultura «cerrada», como la nuestra, que parece preocuparse sólo de los 
medios, olvidando siempre el fin último de todo. ¿Qué es lo que buscamos 
exactamente? 
  

Para algunos, la vida es «un gran supermercado» (D. Sölle) y lo único que les 
interesa es adquirir objetos con los que poder consolar un poco su existencia. 
Otros lo que buscan es escapar de la enfermedad, la soledad, la tristeza, los 
conflictos o el miedo. Pero ,escapar ¿hacia dónde?, ¿hacia quién? 
 

   

Otros ya no pueden más. Lo que quieren es que se les deje solos. Olvidar a los 
demás y ser olvidados por todos. No preocuparse por nadie y que nadie se preocupe de ellos. 
  

 
La mayoría buscamos sencillamente cubrir nuestras necesidades diarias y seguir luchando por ver 
cumplidos nuestros pequeños deseos. Pero, aunque todos ellos se cumplieran, ¿quedaría nuestro corazón 
satisfecho? ¿Se habría apaciguado nuestra sed de consuelo, liberación, felicidad plena? 
 

En el fondo, ¿no andamos los seres humanos buscando algo más que una simple mejora de nuestra 
situación? ¿No anhelamos algo que, ciertamente, no podemos esperar de ningún proyecto político o 
social? 
  

Se dice que los hombres y mujeres de hoy han olvidado a Dios. Pero la verdad es que, cuando un ser 
humano se interroga con un poco de honradez, no le es fácil borrar de su corazón «la nostalgia de Dios». 

  

¿Quién soy yo? ¿Un ser minúsculo, surgido por azar en una parcela ínfima de espacio y de tiempo, 
arrojado a la vida para desaparecer enseguida en la nada de donde se me ha sacado sin razón alguna y 
sólo para sufrir? ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? 
  

Lo más honrado que puede hacer el ser humano es «buscar». No cerrar ninguna puerta. No desechar 
ninguna llamada. Buscar a Dios, tal vez con el último resto de sus fuerzas y de su fe. Tal vez, desde la 
mediocridad, la angustia o el desaliento. 
  

Dios no juega al escondite ni se esconde de quien lo busca con sinceridad. Dios está ya en el interior 
mismo de esa búsqueda. Más aún. Dios se deja encontrar, incluso, por quienes apenas le buscamos. Así 
dice el Señor en el libro de Isaías: «Yo me he dejado encontrar por quienes no preguntaban por mí. Me he 
dejado hallar por quienes no me buscaban. Dije: Aquí estoy, aquí estoy» (Isaías 65, 1-2).    
                                               
                                                                                                                         José Antonio Pagola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 13 20h.  

DIUMENGE: 14 
SANT ANTONI, 
Abat 

11h. 
 

13h. 

Jaume Cartró Vives i Gemma Cartró Campamá. 
Difunts família Junquera-Ezquerra; Blanca Carbajal, Mercedes Torres. 

DILLUNS:15 20h. Teresa Salvat Sabaté (2on aniv.), Antonio Bargalló  Ribera i família. 

DIMARTS : 16 20h.  

DIMECRES : 17 20h. difunts  família Rosell-Bosch 

DIJOUS : 18 20h. Josep i Teresa 

DIVENDRES: 19 20h.  
DISSABTE : 20 20h. Miquel Erill Bernadó  

DIUMENGE : 21               11h. 
13h. 

Antonio Campamà Loyola i Magdalena Rovira Pi. 
 

 

REUNIONS 
DILLUNS dia 15, a les 20’30h, Consell Pastoral. 
DIMARTS dia 16 des de les10’30h. trobada de formació de tots els preveres a Vilafranca. 
 

GRUPS D’ESTUDI D’EVANGELI 
Els grups ens reunirem aquest dilluns dia 15 a les 18’30h. i el dimecres 17 a les 19h. 
 

CATEQUESI 
Els cursos de catequesi dels infants, començaran aquesta setmana  
el 2on trimestre, els dies de costum. 
 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 

Dilluns dia 15, de 19’30, com cada primers de mes, farem una estona de pregària des de les 19’30h. fins a 
les 20h. que hi haurà la celebració de l’eucaristia, pels qui vulguin quedar-se. És una pregària guiada amb 
texts, música i silenci per reflexionar. 
 

 
 
 
 
 
 
 


