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PREGÀRIA  PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 
 

Cada any, del 18 al 25 de gener, es fa la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. 
La promou el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat dels Cristians, i la Comissió 
Fe i Constitució del Consell Mundial d'Esglésies. Aquest any té com a lema: “Hem vist la 
seva estrella i hem vingut a adorar-lo” (Mateu 2,2). 
 
Com va recordar el papa Francesc a l'Àngelus del passat diumenge 16, aquest any la 
Setmana “proposa que ens veiem reflectits en l'experiència dels Mags, vinguts d'Orient a 
Betlem per honorar el Rei Messies (...), també nosaltres els cristians, en la diversitat de les 
nostres confessions i tradicions, som pelegrins en camí cap a la plena unitat, i ens 
apropem més a la meta com més mantenim fixa la mirada en Jesús, el nostre únic Senyor. 
Durant la Setmana de Pregària, oferim les nostres fatigues i els nostres patiments per la 
unitat dels cristians”. 

 

"Mai com en aquests temps difícils sentim la necessitat d'una llum que superi les tenebres, i 
aquesta llum, com proclamen els cristians, s'ha manifestat a Jesucrist", subratlla el Consell 
Ecumènic de les Esglésies en presentar el tema. 
 
Alguns dels esdeveniments previstos s'han modificat o cancel·lat a causa de la pandèmia. El 
dimarts 25 de gener, a les 17.30 hores, a la Basílica de Sant Pau Extramurs, el papa 
Francesc presidirà la celebració de les Segones Vespres en la solemnitat de la Conversió de 
Sant Pau Apòstol, al final de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, amb la 
participació de representants de les diferents comunitats cristianes. 
  

 
 
 
 



 
Orígens de la Setmana de Pregària 
 
El Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians va informar que des de 1740 
alguns moviments cristians a Escòcia es reunien per fer oració per totes les Esglésies, a la 
qual es van anar sumant diverses denominacions. 
Aleshores, el 1894 el Papa Lleó XIII va animar a la pràctica d'un Octavari de Pregària per la 
Unitat. Però la primera celebració de l'Octavari per la Unitat de l'Església es va realitzar el 
1908. 
El 1964 es va viure un fet històric, a Jerusalem el Papa Pau VI i el Patriarca Atenágoras van 
resar junts la pregària de Crist “que tots siguin un” (Jn 17). 
Així mateix, el Papa Francesc advoca per prosseguir el camí ecumènic resant, realitzant 
obres de caritat i fomentant ocasions de trobada. 
1964  El Decret sobre l'ecumenisme del Concili Vaticà II subratlla que la pregària és l'ànima 
del moviment ecumènic, i anima la pràctica de la setmana de pregària. 
1966 La Comissió «Fe i Constitució» i el Secretariat per a la Unitat dels Cristians (actualment 
Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians) de l'Església catòlica 
decideixen preparar un text per a la Setmana de pregària de cada any. 
 

 
 

 COMENTARIO AL EVANGELIO:  (Lc 1,1-4;4,14-21) 

 
«Para que conozcas la solidez de las enseñanzas 

 que has recibido» 
   

     Hoy comenzamos a escuchar la voz de Jesús a través del evangelista que nos 
acompañará durante todo el tiempo ordinario propio del ciclo “C”: san Lucas. Que 
«conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido» (Lc 1,4), escribe Lucas 
a su amigo Teófilo. Si ésta es la finalidad del escrito, hemos de tomar conciencia 
de la importancia que tiene el hecho de meditar el Evangelio del Señor —palabra 
viva y, por tanto, siempre nueva cada día.  
 

     Como Palabra de Dios, Jesús hoy nos es presentado como un Maestro, ya que 
«iba enseñando en sus sinagogas» (Lc 4,15). Comienza como cualquier otro 
predicador: leyendo un texto de la Escritura, que precisamente ahora se cumple... 
La palabra del profeta Isaías se está cumpliendo; más aun: toda la palabra, todo el 
contenido de las Escrituras, todo lo que habían anunciado los  profetas se concreta 
y llega a su cumplimiento en Jesús. No es indiferente creer o no en Jesús, porque 
es el mismo “Espíritu del Señor” quien lo ha ungido y enviado.  
 

     El mensaje que quiere transmitir Dios a la humanidad mediante su Palabra es 
una buena noticia para los desvalidos, un anuncio de libertad para los cautivos y 
los oprimidos, una promesa de salvación. Un mensaje que llena de esperanza a 
toda la humanidad. Nosotros, hijos de Dios en Cristo por el sacramento del 
bautismo, también hemos recibido esta unción y participamos en su misión: llevar 
este mensaje de esperanza por toda la humanidad.  
 

     Meditando el Evangelio que da solidez a nuestra fe, vemos que Jesús predicaba 
de manera distinta a los otros maestros: predicaba como quien tiene aut oridad (cf. 
Lc 4,32). Esto es así porque principalmente predicaba con obras, con el ejemplo, 
dando testimonio, incluso entregando su propia vida. Igual hemos de hacer 
nosotros, no nos podemos quedar sólo en las palabras: hemos de concretar 
nuestro amor a Dios y a los hermanos con obras. Nos pueden ayudar las Obras de 
Misericordia —siete espirituales y siete corporales— que nos propone la Iglesia, 
que como una madre orienta nuestro camino.  
 

                       Rev. D. Bernat Gimeno i Capín(Barcelona) 
 



 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

DISSABTE  22 19h. Missa Familiar;Juana Manzanares. (4art 
aniv.) i Antonio Balastegui.  

DIUMENGE 23 11h. 
12h. 
13h. 

 
HORA SANTA: Pregària per la vida 
Pro populo   

DILLUNS  24 20h. Mn. Francesc <<<<<<<salvia 

DIMECRES 26 20h. Amparo Jaria Picher (funeral) 

DISSABTE 29 19h.   
DIUMENGE 30               11h. 

13h. 
 
Pro populo 

 

HORA  SANTA  PER  A  JOVES 

 
Amb exposició del Santíssim Sagrament, el proper dissabte 29 a les 20 h. Per viure un 
intens moment de pregària. 
 

A  LA  PARRÒQUIA  PREPAREM  EL  PROPER  SÍNODE 

 
La paraula Sínode ve del grec i es composa de la partícula syn que vol dir junts i del nom 
hodos que vol dir camí. O sigui: caminar junts. 
El papa Francesc ha convocat un Sínode de bisbes per a l’any 2023.  
 
Però abans vol que a cada diòcesi, a cada parròquia hi hagi una etapa prèvia de preparació i 
consulta al poble de Déu. Els Sínodes els convoca el Papa per tractar temes determinats, 
en aquesta ocasió vol que es treballi el sentit “sinodal” que té l´Església. 
 
Per conèixer millor tot això i participar, a la nostra parròquia farem dues sessions a les que 
tots esteu invitats.  La primera serà una presentació general que ens farà el Sr. Miquel 
Àngel Parejo, membre de la comissió diocesana per al Sínode, el diumenge 6 de febrer a 
les 12 h. Us hi esperem. 
 

CONDOL 

 
El donem als familiars de: Maria Pilar Higuera Olaya,José Macarro Lavado, Jaume Cerda-
Solsona Artigas, Lucia Juárez Castillo, Sor. Ana-Maria Navarro Cano, Jaime Llauradó 
Castillo, Juan Falguera Moret, Amparo Jaria Picher, Jesús Boira Herrero, Maria García 
López, Juan Terrazas Expósito i Francisco-Javier Amatriain Irure.I desitgem que els difunts  
gaudeixin  de  la Vida eterna a la casa del Pare.  
 
   

Despatx parroquial, dimarts i dijous de 18 a 19,30h. 
Horari de misses : de dilluns a divendres a les  20h.  

dissabte a les 19h .i  diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Sant Rosari: de dilluns a divendres19,30h. 
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