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      SETMANA DE PREGÀRIA 
                              PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

 

Com cada any, la setmana del 18 al 25 de Gener, en tot el conjunt de les Esglésies cristianes, 
és un temps dedicat a pregar per la finalitat del títol d’aquest escrit. És un acord del temps del 
Concili II del Vaticà, amb les ganes de reunir a totes les diferents Esglésies cristianes, almenys 
en la pregària ja que el fet de la unitat de totes elles és un treball de més temps, a la vegada 
que cal acceptar que la unitat no és la que una obligui a les altres, sinó aquella unitat que 
l’Esperit Sant vulgui i faci veure en el sentit comú de totes les comunitats, que reunides, 
treballin per progressar en el camí iniciat ja fa anys. 
 

Com sempre, també ens han fet arribar un directori que, amb guions, faciliti material per fer 
servir en les pregàries comunitàries i per les trobades d’oració amb d’altres esglésies o bé 
personal. El lema que han agafat aquest any que, com sempre, parteix d’una frase de la 
Sagrada Escriptura. és del llibre del Deuteronomi “CERCA LA JUSTÍCIA I NOMÉS LA 
JUSTÍCIA”(Dt 16,18-20). 
 

Es van fent passos i les relacions interconfessionals han anat evolucionant al llarg dels darrers 
cent anys. Des d’unes relacions hostils o, si més no, d’ignorància mútua s’ha passat a unes 
relacions de diàleg i fraternitat. En primer lloc per l’exercici de la caritat ecumènica entre els 
caps de les diferents confessions cristianes. 
 
En segon lloc a nivell doctrinal. Els diàlegs de reflexió teològica ha permès aproximacions molt 
importants en punts en què semblava que estàvem tan i tan lluny els uns dels altres. I això  en 
molts aspectes essencials. En tercer lloc, a nivell de base, relacions  
 

d’amistat, de pregària unida i de col·laboració fraterna entre fidels de les diverses confessions. 
El resultat més significatiu i gratificant de l’ecumenisme ha estat la fraternitat recuperada com a 
germans i germanes en Crist, hem après a valorar-nos i a caminar junts el camí cap a la plena 
unitat. No només ja no anem els una contra els altres, com anàvem no fa tants anys, sinó els 
uns cap als altres. 
 

Enguany el lema i els textos per a l’octavari han estat elaborats per les esglésies d’Indonèsia. 
Elles han opinat que les nostres divisions no poden ser obstacle perquè totes les esglésies, per 
elles mateixes i en comunió amb totes les altres, assumeixin el repte de treballar per la justícia 
en un mateix món. 
 

Que aquest octavari ens ajudi a refermar el nostre compromís per la justícia. Si treballem per 
assolir entre tots això mateix, moltes d’altres realitats poden esdevenir motius per la unitat 
enmig del nostre món com a missatge positiu de Crist, de part dels qui diuen creure en Ell i 
seguir-lo pel camí de l’evangeli. 
                                                                                                            Mn. Joaquim Rius 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc.3,15-16,21-22 
 

 El Bautista no permite que la gente lo confunda con el Mesías. Conoce sus límites y los reconoce. Hay 
alguien más fuerte y decisivo que él. El único al que el pueblo ha de acoger. La razón es clara. El 
Bautista les ofrece un bautismo de agua. Solo Jesús, el Mesías, los "bautizará con el Espíritu Santo y 
con fuego". 
  

A juicio de no pocos observadores, el mayor problema de la Iglesia es hoy "la mediocridad espiritual". 
La Iglesia no posee el vigor espiritualque necesita para enfrentarse a los retos del momento actual.  
 
Cada vez es más patente. Necesitamos ser bautizados por Jesús con su fuego y su Espíritu. 
  

En no pocos cristianos está creciendo el miedo a todo lo que pueda llevarnos a una renovación. Se 
insiste mucho en la continuidad para conservar el pasado, pero no nos preocupamos de escuchar las 
llamadas del Espíritu para preparar el futuro. Poco a poco nos estamos quedando ciegos para leer los 
"signos de los tiempos". 

 

Se da primacía a certezas y creencias para robustecer la fe y lograr una mayor cohesión eclesial frente 
a la sociedad moderna, pero con frecuencia no se cultiva la adhesión viva a Jesús. ¿ Se nos ha olvidado 
que él es más fuerte que todos nosotros? La doctrina religiosa, expuesta casi siempre con categoría pre 
modernas, no toca los corazones ni convierte nuestras vidas. 

  

Abandonado el aliento renovador del Concilio, se ha ido apagando la alegría en 
sectores importantes del pueblo cristiano, para dar paso a la resignación. De manera 
callada pero palpable va creciendo el desafecto y la separación entre la institución 
eclesial y no pocos cristianos. 
  

Es urgente crear cuanto antes un clima más amable y cordial. Cualquiera no podrá 
despertar en el pueblo sencillo la ilusión perdida. Necesitamos volver a las raíces de 
nuestra fe. Ponernos en contacto con el Evangelio. Alimentarnos de las palabras de 
Jesús que son "espíritu y vida". 

  

Dentro de unos años, nuestras comunidades cristianas serán muy pequeñas. En muchas parroquias no 
habrá ya presbíteros de forma permanente. Qué importante es cuidar desde ahora un núcleo de 
creyentes en torno al Evangelio. Ellos mantendrán vivo el Espíritu de Jesús entre nosotros. Todo será 
más humilde, pero también más evangélico. 
  

A nosotros se nos pide iniciar ya la reacción. Lo mejor que podemos dejar en herencia a las futuras 
generaciones es un amor nuevo a Jesús y una fe más centrada en su persona y su proyecto. Lo demás 

es más secundario. Si viven desde el Espíritu de Jesús, encontrarán caminos nuevos. 
                                                                                                               José Antonio Pagola 
 

 

 

 
   

INTENCIONS  DE  MISSA  EN  ELS  DIES  INDICATS 
 

 

DISSABTE:12  20h.  

DIUMENGE:13 
SANT ANTONI, 

Abat 

 11h. 
 

 13h. 

Sant Antoni Abat 
 

difunts  família Junquera-Ezquerra 

DISSABTE:19  20h. Teresa Salvat Sabaté.(3è aniv.) Antonio Bargalló Ribera i família 

DIUMENGE:20                11h. 
 13h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CATEQUESI 
 

Els cursos de catequesi dels infants, començaran aquesta setmana el 2on trimestre, els dies 16 i 18 
d’aquest mes.. 

 
 

HORARI DE MISSES DELS DIES FEINERS, de dilluns a divendres.  
no Missa vespertina. Excepte en cassos de Missa Funeral. 
Si, es celebrarà missa vespertina els Dissabtes i Vigílies de Festa: a les 20h. 
 

Recordem que cada dia feiner, a les 8’30h.del matí, es celebra a la residència Nostra Sra. de 
Lourdes. 

 

ESTADISTICA PARROQUIAL  ÚLTIMS 10 ANYS (2009-2018) 
 

ANY 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Baptismes 55 64 76 59 57 39 50 63 50 33 

Confirmacions 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 

Comunions 24 39 0 26 16 25 22 23 23 18 

Casaments 12 9 15 14 12 4 11 10 4 5 

Exèquies 14 13 71 70 98 78 113 89 110 89 
 

CONDOLENÇA 
 

La donem als familiars de Na Mercé Cebada Argés.  l desitgem que la  difunta gaudeixi de la Vida per 
sempre a la casa del Pare. 
 

AVUI   DIUMENGE   COL·LECTA  EXTRA   

 PER   A   LA   PARRÒ QUIA 
 

 

 


