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SETMANA DE PREGARIA 

PER LA UNITAT DELS CRISTIANS 

Un any més, el mes de gener de 2018, concretament

des del dia 18 fins al  dia 25, volem portar a terme la

Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians en la

seva vint-i-dos edició. Hem de prendre consciència que

es tracta d’una fita important i des d’aquesta convicció

proposar-la i  realitzar-la.  L’objectiu  de la Setmana de

Pregària és, sens dubte, el do de la Unitat, d’aquesta

unitat volguda i pregada pel mateix Crist en demanar
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al Pare que la força de l’Esperit ens faci a tots “u”, a

imatge i semblança de la Unitat de la Santíssima Trinitat,

comunió  de  Vida  i  Amor.  Per  a  nosaltres  que  ens

proclamem  deixebles  del  Crist  suposa  l’anhel

irrenunciable  de trobar-nos  tots  en la  comunió  d’una

única fe i caritat. L’anhel per aquesta Unió també ens

ha de fer veure la realitat del trencament, d’allò que

ens  ha  allunyat  els  uns  dels  altres  i  que  tant  costa

recomposar.  De  fet,  un  cisma,  una  divisió  que  es

presenta com a un fet consolidat i gairebé insuperable,

té un procés. Solem posar una data d’infausta memòria

al cisma, al trencament, però no podem passar per alt

que allò té un camí, una història de petits trencaments,

de distàncies que anem prenen, de fredor en el tracte i

de dureses de cor. I, a l’inrevés, el camí de la unitat i el

retrobament  comporta  petits  passos,  gestos

d’apropament cordial i sincer, pregària compartida, tot

sostingut  per  la  Gràcia  que  farà  possible  la  plena

comunió. I la nostra setmana s’inscriu en aquest camí

on cada pas és imprescindible i important. Serà bo que

les  nostres  comunitats  en  siguin  conscients.  El  lema

d’aquest any ens esperona. Ens sosté la mà poderosa

del  Senyor,  que fa meravelles  i  fa  possible el  que als



nostres ulls semblaria inabastable. Pel que fa al tema de

la Setmana d’enguany, cal dir que avui els cristians del

Carib, de tradicions diverses, veuen la mà poderosa de

Déu en la fi  de l’esclavitud.  Han fet  una experiència

compartida  de  l’acció  salvadora  de  Déu  vers  la

llibertat.  És  per  això  que la  tria  del  cant  de  Moisès  i

Maria  (Ex  15,1-21),  com  a  tema  de  la  Setmana  de

Pregària  per  la  unitat  cristiana  2018,  ha  estat

considerada com la més adequada; hi han vist un cant

de victòria sobre l’opressió. Fem nostre avui aquest cant

demanant  al  Senyor  que  ens  ajudi  a  superar  tantes

opressions  i  esclavatges,  particularment  la  manca

d’unitat i la divisió que assequen la font de la Caritat i

que són a l’arrel de tota injustícia. No oblidem que, en

el  fons,  amb  la  força  i  mà poderosa  del  Senyor  ens

enfrontem a “aquell esperit que nega” i que té com a

propòsit sembrar la divisió.

De la Comissió interdiocesana d’Ecumenisme

 i de Relacions interreligioses. 



SANTORAL

Lunes  22  de  enero: San  Vicente,  diacono  y  mártir.

Memoria.  

Martes 23 de enero: San Ildefonso, Obispo. Memoria.  

Miércoles 24 de enero: San Francisco de Sales, Obispo y

Doctor de la Iglesia. Memoria.  

Jueves 25 de enero: La conversión de San Pablo. Fiesta. 

Viernes 26 de enero: San Timoteo y San Tito, Obispos.

Memoria.   

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA

Dimarts 23: 11:30h Missa a la residencia Sophos. 

Dijous 25: de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal. 

                de19:30h a 20:30h Recés espiritual. 

Dissabte 27: a les 21:30h als locals parroquials. Trobada

de formació  per  famílies  seguint  el  llibre  de Jesús  de

Natzaret,  Des  de  la  entrada  de  Jerusalem  fins  a  la

Resurrecció, de Benet XVI. 

Diumenge 28: Mn. F. Nicolau confessarà durant el matí.  


