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Preàmbul 
 
 
 
 
 
El camí ecumènic és llarg, molt llarg. I és que el mal que ens hem 

fet és també molt gran. Tots els cristians, o quasi tots, celebrem cada 
any l’octavari de pregària per la unitat del 18 al 25 de gener. Una 
celebració no apta per a impacients. Fa més de cent anys, més de 
seixanta a casa nostra, i el que queda! 

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. Aquesta aproximació s’està fent en tres nivells 

En primer lloc per l’exercici de la caritat ecumènica entre els caps 
de les diferents confessions.  

En segon lloc a nivell doctrinal. Els diàlegs teològics han permès 
aproximacions molt importants en punts en què semblava que 
estàvem tan i tan lluny els uns dels altres. Els darrers cinquanta anys 
s’ha arribat a acords molt significatius o a aproximacions molt 
notables en aspectes essencials com, per exemple, el principi de la 
justificació per la sola fe, un punt clau de la reforma del segle XVI, 
en la relació entre Tradició i Sagrada Escriptura, en la concepció de 
la missió de l’església, en la concepció del primat i d’alguns aspectes 
sacramentals: baptisme, eucaristia, ministeri.  

En tercer lloc a nivell de base. La relació d’amistat, de pregària 
unida i de col·laboració fraterna entre fidels de les diverses 
confessions és un aspecte tant o més important que els altres dos, 
perquè tot diàleg és més fluid quan hi ha relacions amistoses entre les 
parts. El resultat més significatiu de l'ecumenisme en els darrers 
decennis, i també el més gratificant, no són els diferents acords o 
documents, sinó la fraternitat recuperada, el fet que ens hem 
redescobert 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 
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uns contra els altres, com anàvem no fa tants anys, sinó els uns cap 
als altres.  

Som on som i ja no hi pot haver marxa enrere. Només podem 
anar endavant amb paciència i amb confiança en l’acció de l’Esperit 
Sant no oposant-nos al seu do, sinó acollint-lo i fent-lo fructificar. Ell 
és el constructor de la unitat, col·laborem amb ell. Hem d’augmentar 
el flux d’amistat, respecte i confiança entre els membres de les 
diferents confessions en el nostre entorn més immediat. Hem 
d’aprofitar les ocasions de contacte que hi ha en els nostres pobles i 
ciutats. Desgraciadament sembla que la preocupació per la unitat 
ocupa un lloc no massa important en la vida de les nostres 
comunitats catòliques, protestants i ortodoxes. No treballar per la 
unitat és trair el sentit de la pregària de Jesús en el darrer sopar “Que 
siguin u” (cf Jo 17, 21-23).  

Totes les comunitats parroquials o religioses i tots els moviments 
hem d’anar donant cos a una nova activitat pastoral: la pastoral 
ecumènica, al costat de la pastoral social, sacramental, familiar .....; 
ho dic per als catòlics, òbviament. També els altres germans 
cristians, encara que no en diguin “pastoral”, haurien de fer quelcom 
semblant. L'acció ecumènica no és una elecció opcional, sinó una 
obligació sagrada per a tots els cristians.  

Enguany el lema i els textos per a l’octavari han estat elaborats 
per les esglésies d’Indonèsia. El lema, com veureu és “Cerca la 
justícia i només la justícia” (Dt 16, 18-20). 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 món.  

Que aquest octavari ens ajudi a refermar el nostre compromís per 
la justícia.  

Terrassa, 24 de novembre de 2018. 
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«Cerca la justícia i només la justícia»1 
cfr Dt 16,18-20 

 
 
 
 
Introducció 

1. Introducció al tema de l’any 2019: 
Els cristians d’arreu del món ens reunim any rere any per pregar i 

reforçar la unitat. Ho fem enmig d’un món on la corrupció, la 
cobdícia i la injustícia imposen la desigualtat i la divisió. La nostra 
pregària és de comunió: d’ací la seva força. Tanmateix, els cristians, 
amb les comunitats que individualment representem, sovint som 
còmplices de la injustícia, nosaltres, els cridats a ser, units, 
testimonis de la justícia i instruments de la gràcia salvífica de Crist 
per a aquest pobre món esqueixat.  

La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2019 ha estat 
preparada pels cristians d’Indonèsia. Amb una població de 265 
milions, dels quals 86% s’identifiquen com a musulmans, Indonèsia 
és el país amb més nombrosa presència islàmica. Tanmateix, al 
voltant del 10% d’indonesis són cristians de tradicions diverses. Tant 
per la seva població com per la seva superfície, Indonèsia és l’estat 
més gran del sud-est asiàtic. Compta, aproximadament, amb 17.000 
illes, 1.340 grups ètnics i 740 llengües locals, unides, mitjançant una 
llengua nacional, la bahasa indonèsia, deferent amb la pluralitat. 
L’estat es fonamenta sobre cinc principis, anomenats Pancasila2, i 
una divisa: Bhineka Tunggal Ikka (Unitat en la diversitat). A través 

                                                             
1 Les citacions bíbliques en versió catalana reproduïdes en aquestes pàgines, han 
estat extretes de la Bíblia catalana, traducció interconfessional (BCI). 
2 Els cinc principis del Pancasila són: a) la creença en un sol i únic Déu; b) una 
humanitat justa i civilitzada; c) la unitat d’Indonèsia; d) la democràcia fonamentada 
a partir de la saviesa unànimement manifestada mitjançant el parer dels 
representants elegits; e) la justícia social per a tot el poble indonesi. 
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de la diversitat ètnica, lingüística i religiosa, els indonesis practiquen 
el principi del gotong royong, una forma de vida oberta a la 
solidaritat i la col·laboració que pretén compartir-ho tot, el treball, 
les penes i les alegries, germanes i germans els uns dels altres.  

Aquesta harmonia, normalment fràgil, avui és amenaçada de 
diverses maneres. La creixença econòmica que Indonèsia ha 
experimentat durant les darreres dècades s’ha d’atribuir 
majoritàriament a un sistema competitiu que, òbviament, es 
contradiu amb la col·laboració del gotong royong. Hi ha corrupció, 
amb múltiples variants. Una corrupció que contamina la política i el 
món dels negocis, amb conseqüències desastroses per al medi 
ambient. En especial, la corrupció mina l’administració de la justícia 
i el correcte acompliment de la llei. Molt sovint, els elegits per 
promoure la justícia i defensar els dèbils fan tot el contrari. En 
conseqüència l’abisme entre rics i pobres s’ha fet cada dia més 
profund; i, d’aquesta manera, un país ric en recursos, viu l’escàndol 
d`una bona part de població en situació de pobresa. Com diu un 
refrany tradicional indonesi: “Un ratolí pot morir-se de fam en un 
graner ple d’arròs”. Amb això, la riquesa és associada a determinats 
grups ètnics i religiosos que, per camins dubtosos, generen tensions. 
Arreu s’imposa una radicalització molt gran, atiada pel món mediàtic 
amb la demonització d’uns sectors de la societat contra altres.  	  

En un entorn social com aquest, les comunitats cristianes s’han fet 
novament consciència de la seva unitat i, juntes, s’han esforçat per 
respondre a una semblant realitat injusta. De retruc, en oposar-se a 
les injustícies, els cristians s’han vist en l’obligació d’examinar-se 
sobre alguns aspectes a propòsit dels quals són còmplices. Només 
amb el suport de la pregària de Jesús, “que ells sigui u”, els cristians 
podran testimoniar vivencialment la unitat en la diversitat. Gràcies a 
la seva unitat en Crist, efectivament, seran capaços de combatre la 
injustícia i ajudar les necessitats de les seves víctimes.  

Interpel·lats per la situació que viuen, els cristians d’Indonèsia 
han descobert que les paraules del Deuteronomi, “Cerca la justícia i 
només la justícia”(16,18-20), responen a les seves necessitats. El 
poble de Déu, abans d’entrar a la terra promesa, renovà el seu 
compromís amb l’Aliança volguda per Déu. La referència a aquest 
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fet, apareix en un capítol del qual el tema central són les festivitats 
que el poble de l’Aliança ha de celebrar. Ho ha de fer “amb els seus 
fills i filles, amb els seus servents i serventes, amb els levites, els 
immigrants, els orfes i les viudes que resideixin a la seva ciutat” (Dt 
16,14 i 16,11). Els cristians indonesis s’esforcen a recuperar, per 
això, l’esperit inclusiu de les festes de les antigues comunitats que en 
aquest sentit s’havien anticipat. En arribar al final d’aquest llarg 
capítol del Deuteronomi, segurament se’ns faran estranys dos versets 
dedicats als jutges, però, recordem-ho, el lligam entre les festes, que 
ho són per a tothom, i la justícia en el context indonesi, és del tot 
ocorrent. Com a poble de l’Aliança, establerta en Jesús, el goig del 
banquet celestial serà per a aquells que tenen fam i set, que són 
perseguits per la justícia; “d’ells és el Regne del cel”(Mt 5,6,10). 

L’Església de Crist és cridada a esdevenir un tast anticipat del 
Regne del cel, però amb la nostra desunió, no ho aconseguirem. Hem 
de ser el signe de l’amor de Déu per al seu poble. De la mateixa 
manera que la injustícia ha aprofundit les divisions que ha patit la 
societat indonèsia, la injustícia també ha nodrit la divisió de 
l’Església. Ens penedim de la injustícia, causa de les divisions, però, 
com a cristians, també creiem en el poder de Crist ens perdona i 
salva. I, per consegüent, ens apleguem units a l’ombra de la creu, 
suplicant, d’un costat, la gràcia per acabar amb la injustícia i, de 
l’altre, el perdó dels pecats, causa de les nostres divisions. 

Les reflexions per als vuit dies giren entorn del tema escollit. Per 
aprofundir la unitat i la justícia, s’ha mirat de tenir presents les lluites 
que resulten de la injustícia.  

Els temes són: 

- Dia 1r: Que la justícia ragi com l’aigua (Am 5,24) 
- Dia 2n: Que la vostra paraula sigui “sí, quan és sí; no, quan és 

no”(Mt 5,37) 
- Dia 3r: El Senyor és compassiu i benigne (Sl 145,8) 
- Dia 4t: Acontenteu-vos amb el que teniu (He 13,5) 
- Dia 5è: M’ha enviat a portar la bona nova als pobres (Lc 4,18) 
- Dia 6è: El seu nom és “Senyor de l’univers”(Jr 10,16) 
- Dia 7è: Dona, és gran la teva fe! (Mt 15,28) 
- Dia 8è: El Senyor m’il·lumina i em salva (Sl 27,1) 
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2. Les eines que aquí us oferim: 

Els delegats diocesans i directors de la Comissió interdiocesana 
d’Ecumenisme i Relacions interreligioses som conscients que, en la 
major part de les celebracions d’aquesta setmana de pregària, no 
fareu la celebració de la Paraula proposada interconfessionalment, 
sinó que la majoria us unireu a la pregària mitjançant la celebració 
eucarística. D’aquí aquests subsidis. 

2.1. Per a les Celebracions Eucarístiques 

Pel que pertoca a l’eucologia els responsables de la celebració 
teniu diverses opcions. Nosaltres us facilitem només una monició 
d’introducció inspirada en el comentari diari del text 
interconfessional, unes invocacions per a la tercera forma de l’acte 
penitencial i un formulari de pregària universal. Personalitzar-ho ja 
depèn de la celebració de cadascú. Ni cal fer-ho servir tot, ni cal 
obligar-se a res del que només volen ser uns subsidis. També 
s’indiquen per als vuit dies les possibilitats litúrgiques opcionals i els 
recursos que dóna el Missal. El “lema” diari pot també ajudar a 
orientar l’homilia en sintonia amb la pregària ecumènica. 

Pel que fa al leccionari ens sembla millor respectar el ferial o 
santoral, ja que, sigui pel diumenge o les festes incloses dins la 
setmana, no sempre és possible seguir les lectures proposades a la 
celebració interconfessional. Val més reservar aquestes per a les 
celebracions de la Paraula (on es faci trobada interconfessional) o per 
a la pregària personal o de grup. 

En tots aquests ajuts hi ha poc de creació i molt de recollit aquí o 
allà. Només volem fer el servei de donar veu i cor a la pregària per la 
unitat de les Esglésies cristianes fent que no l’abandonem per falta de 
mitjans. Gràcies a tots els qui hi han treballat abans que nosaltres! 

Aquesta no és tampoc l’última adaptació. Cada Església local és 
irrepetible; té les seves festes, contextos, preocupacions. Una bona 
preparació ha de preveure-ho i donar-los-hi el seu propi lloc. Depèn 
dels responsables més immediats. 
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2.2. Per a les celebracions de la Paraula 
En els actes de culte que no contemplin la celebració de 

l’Eucaristia, siguin interconfessionals, confessionals amb gent 
d’altres confessions o com a convidats, o simplement confessionals, 
es poden emprar els esquemes de la segona part amb les pregàries 
lletàniques de la primera. En aquestes celebracions sí que convé 
emprar i llegir els textos indicats per a cada dia. 

Altres instruments, esquemes i textos de pregàries són al vostre 
abast a les delegacions diocesanes: 

• Barcelona: Secretariat diocesà d’Ecumenisme, c/ Sant Pau, 101 -
08001 – Barcelona, Tel. 933238874 – ecumenisme@ecumenisme.cat 

• Eivissa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, c/Pedro Francès, 12, 
2on, 07800 – Eivissa, Tel. 971312774 Fax. 971 312476 – 
ecumenismeivissa@obispadodeibiza.es 

• Girona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pl. Vi, 2, 17004 – 
Girona, Tel 972412720 / ecumenisme@bisbatgirona.cat 

• Lleida: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Carrer de Bisbe, 1, 
25002 – Lleida, Tel. 973 26 86 28 Fax. 973272972 

• Mallorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Seminari, 4, 07001 – 
Palma de Mallorca, Tel. 971 71 65 92  

• Menorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Ca’l Bisbe, 8, 07760 – 
Ciutadella (Menorca), Tel. 971 380 343  

• Sant Feliu de Llobregat: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i 
Relacions Interreligioses, c/Armenteres, 35, 08980 – Sant Feliu de 
Llobregat, Tel. 936327630 ecumenisme@bisbatsantfeliu.cat 

• Tarragona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pla de Palau, 2, 
43003 – Tarragona, Tel. 977233412 Fax. 977251847 / 
relacions.interconfessionals@arqtgn.cat 

• Terrassa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions 
Interreligioses, Faraday, 108, 08224–Terrassa Tel. 937880467 / 
delegacioecumenisme@bisbatdeterrassa.org 

• Tortosa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Cruera, 9, 43500 - 
Tortosa, Tel. 977440700 Fax. 977440378  
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• Urgell: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pati de Palau,1-5, 25700 
- La Seu d’Urgell (Lleida), Tel. 973350054 Fax. 973352230 

• Vic: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Santa Maria, 1, 08500 – 
Vic, Tel. 93 883 26 55 Fax. 93 889 43 89 

3. Suggeriments 
3.1. Serà bo que des de les comunitats catòliques es procuri 

connectar amb les altres esglésies o comunitats (no catòliques) que hi 
ha en el territori o demarcació parroquial. És millor que aquesta 
visita la faci el rector o el responsable de la comunitat. 

3.2. Aquesta visita pot donar la possibilitat de fer alguna 
celebració o acte interconfessional convidant al pastor o fidels 
d’aquella església, demanant una intervenció activa. Com que la 
iniciativa prové de l’església catòlica s’entén que l’acte es fa en 
aquesta església. 

3.3. Si pot ser –el més ideal– de comú acord es poden fer dos 
actes, un a cada lloc de culte. 

3.4. Si en aquell territori parroquial hi ha més esglésies no 
catòliques, també caldrà posar-se en contacte. Veure les possibilitats 
de fer més actes o un de sol que aplegui a totes les comunitats. 

3.5. Si no hi ha cap acord, els catòlics poden anar en alguns dels 
actes de culte de les esglésies catòliques de la demarcació. És una 
presència senzilla que fa apropar les dues esglésies. “Si ells no 
vénen, hi anem nosaltres”. 

3.6. Per al contingut de la celebració interconfessional, hom pot 
fer servir els textos oficials de la Setmana de la Unitat. Es poden triar 
les lectures bíbliques, utilitzant alguna de les pregàries que més 
s’avinguin al lema de la Setmana. 

3.7. Si no es fa la celebració interconfessional, fer una celebració 
que segueixi la mateixa proposta del Consell Ecumènic i del Pontifici 
Consell Ecumènic. 

3.8. En les misses, quan la normativa litúrgica ho permet, 
celebrar la missa votiva per la unitat dels cristians. Sempre la 
pregària dels fidels pot ser per aquesta noble intenció. Almenys que 
la pregària conclusiva sigui la de proposta del Consell Ecumènic. 

 Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme 
i Relacions Interreligioses de Catalunya i les Illes 
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Text Bíblic per a l'any 2018 
Dt 16, 11-20 

 
 
Vés al lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit perquè porti el 

seu nom; allà, a la presència del Senyor, el teu Déu, celebra la festa amb 
els teus fills i filles, amb els teus servents i serventes, amb els levites 
que resideixin a la teva ciutat i amb els immigrants, els orfes i les viudes 
que viuen enmig teu. Recorda que has estat esclau a Egipte; compleix i 
posa en pràctica aquests decrets. 

Quan hauràs acabat de batre a l’era i de premsar el raïm al cup, 
celebra durant set dies la festa dels Tabernacles. Celebra-la amb els teus 
fills i filles, amb els teus servents i serventes, amb els levites, els 
immigrants, els orfes i les viudes que resideixin a la teva ciutat. Durant 
set dies celebra la festa en honor del Senyor, el teu Déu, en el lloc que el 
Senyor haurà escollit. Ple de joia, agraeix al Senyor, el teu Déu, que 
t’hagi beneït en totes les collites i en tots els treballs. 

Tres vegades l’any tots els homes aniran a presentar-se davant el 
Senyor, el teu Déu, en el lloc que ell haurà escollit: per la festa dels 
Àzims, per la festa de les Setmanes i per la festa dels Tabernacles. Que 
ningú no es presenti davant el Senyor amb les mans buides, sinó amb 
ofrenes proporcionades a la benedicció que haurà rebut del Senyor, el 
teu Déu. 

En totes les ciutats que el Senyor, el teu Déu, dóna a cada una de les 
tribus nomena-hi jutges i capdavanteres, encarregats de sentència amb 
justícia els casos del poble. No violis el dret ni siguis parcial. No 
acceptis regals, perquè els regals enceguen fins i tot els homes assenyats 
i falsegen les causes dels innocents. Cerca només la justícia. Així viuràs 
en el país que el Senyor, el teu Déu, et dóna, i el posseiràs. 

Traducció de la Bíblia Interconfessional 
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
 
 

Cerca la justícia i només la justícia (Dt 16, 18-20) 

Observacions 
• Durant l’octavari sempre es poden emprar els formularis de les misses 

votives per la unitat dels cristians. Hi ha tres formularis i estan enriquits 
per una doble col·lecta i també per un prefaci propi. La Missa votiva es 
pot dir fins i tot en el cas que s’escaigui una memòria obligatòria. 
Litúrgicament és preferible no trencar el cicle de les lectures del temps 
ordinari. Si no hi ha un motiu extraordinari és millor emprar els textos 
litúrgics del dia, fent referència a la intenció per la Unitat dels cristians 
en la monició inicial i en la Pregària dels fidels. El color dels ornaments 
litúrgics de la Missa votiva és el verd.  

• És convenient recordar aquests dies els fidels els principis de 
l’ecumenisme segons el Concili Vaticà II. També els principis realment 
nous del magisteri del Papa Francesc sobre la qüestió.  

• És bo que en les intercessions de Vespres s’afegeixi cada dia una 
petició per la unitat de l’Església. En moltes esglésies d’Europa s’encén 
un ciri davant de la imatge de la mare de Déu per recordar l’octavari de 
pregària. 

• També és bo i convenient que de manera opcional es convidi a un dia 
de dejuni (especialment el divendres) per acompanyar la pregària 
insistent. 

 
 
Dia Primer 
Divendres, dia 18 de gener de 2019 

  Que la justícia ragi com l’aigua 
Avui, primer dia de l’octavari, és convenient celebrar la Missa per la Unitat dels 
Cristians (Formulari A) amb el Pref. propi (Missal Romà p. 875). Es recomana 
la Pregària Eucarística III. 
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Monició inicial 
Iniciem avui, germans i germanes, l’octavari de pregària per la 

Unitat dels cristians; ens unim a tots els cristians de les diverses 
esglésies i confessions que preguen, en obediència al manament de 
Jesús: «Que tots siguin u» per la unitat de totes les Esglésies per a la 
glòria de Déu i per un testimoni més creïble de l’Evangeli. Abans 
demanem perdó al Senyor de totes les divisions entre els cristians, 
ben conscients que són ferides en el Cos de Crist. Cada any els 
cristians de tot el món s’uneixen en la pregària per créixer en la 
unitat. Ho fem participant d’un món en què la corrupció, la cobdícia i 
la injustícia creen desigualtat i divisió. Preguem justs en aquest món 
dividit: creiem en la fecunditat i el poder de la pregària. Els cristians 
estem cridats a donar el testimoni comú a favor de la justícia i ser 
instruments de la gràcia sanadora de Crist. El lema mundial de 
l’octavari d’aquest any és «Cerca la justícia i només la justícia» (Dt 
16:20).  

O bé:  

Del 18 al 25 de gener celebrem la Setmana de Pregària per la 
Unitat dels Cristians. Mai podem oblidar que el gran desig de Crist 
és que tots els deixebles siguem un, que ens mantinguem units. I no 
obstant això no ho estem. És un desig del Senyor que se'ns torna 
essencial per a realitzar la missió que Ell va lliurar a la seva Església, 
ja que sense unitat, sense comunió plena, no hi ha un anunci amb la 
sòlida força creïble l'Evangeli per als homes. Circumstàncies 
diverses van fer que els deixebles de Jesús trenquéssim la comunió i 
avui, la situació històrica que vivim els homes, ens està mostrant la 
urgència de la unitat. Cal dir a tots els homes que només en 
l'Evangeli de Jesús hi ha la salvació esperada i desitjada: «Perquè no 
hi ha sota el cel altre nom donat als homes pel qual ells han de ser 
salvats» (Ac 4, 12). Disposem-nos, germans i germanes, amb 
conversió de cor a celebrar l’Eucaristia.  

Invocacions 

• Vós, que pregàreu per la unitat dels qui creuen en el vostre 
Nom, Senyor... 
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• Vós, que heu mort per reunir els fills de Déu dispersos pel 
món, Crist... 

• Vós, que lliureu a l’Església un sol pa i un sol calze, Senyor... 

Pregària Universal 
Unim-nos a la pregària del Senyor, que el dia abans de la seva 

mort, va pregar al Pare per la unitat de tots els qui creurien en el 
seu nom.  

R/ Pare que tots siguin u. 
• Pel	  Papa	  Francesc	  que	  el	  Senyor	  sostingui	   la	  seva	  voluntat	  

infatigable	   per	   trobar	   i	   obrir	   els	   camins	   de	   la	   unitat	   de	   les	  
Esglésies.	  Preguem	  el	  Senyor.	  

• Per	  totes	   les	  Esglésies	  cristianes	  que,	  sentint	  el	  dolor	  de	   la	  
desunió,	   s’acostin	   les	   unes	   a	   les	   altres	   en	   la	   confessió	   de	   la	  
mateixa	  fe	  i	  en	  el	  testimoni	  del	  mateix	  Evangeli	  davant	  del	  món.	  
Preguem	  el	  Senyor.	  

• Perquè les Esglésies no competeixin les unes amb les altres i 
perquè tota mena de proselitisme i sectarisme siguin eradicats en la 
vida de les esglésies cristianes. Preguem el Senyor.  

• Perquè les Esglésies s’obrin el diàleg entre elles i s’abracin en 
la joia de la mateixa fe i es comprometin a donar testimoni de la 
justícia envers els més pobres. Preguem el Senyor.   

• Perquè els cristians, enmig d’un món que oblida Déu, siguin 
forts a donar testimoni com els màrtirs de la fe en Crist, Redemptor 
del món. Preguem el Senyor.  

• Perquè nosaltres mateixos siguem signes de reconciliació i ens 
manifestem plens de bondat i de comprensió els uns pels altres. 
Preguem el Senyor.  

Pare, vós ens crideu a la unió amb el vostre Fill, concediu-nos 
tot el que us hem demanat per tal que l’Evangeli de l’amor i de la 
unitat sigui predicat a tot el món. Per Crist, Senyor nostre.  
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Dia Segon 
Dissabte, dia 19 de gener de 2019 

Que la vostra paraula sigui “si, quan és sí; 
no, quan és no” 

Missa de la memòria de santa Agnès, verge i màrtir o Missa votiva per la unitat 
dels cristians: (Formulari B) amb el Pref. (Missal Romà p. 877). Es recomana la 
Pregària eucarística de la reconciliació I o II (Missal Romà p. 1002). En el cas 
que se celebri la memòria de santa Agnès es pot dir també el Pref. per la 
Unitat 

Monició  
Les diòcesis de Catalunya celebrem avui la memòria de santa 

Agnès. Als màrtirs els fou concedit el do de la fortalesa en el combat 
de la seva fe. Van estimar tant a Crist que preferiren la mort abans 
que negar que Crist era el seu salvador. La gràcia de l’Esperit Sant 
encara resplendeix més en la feblesa de la petita Agnès. Demanem el 
Senyor que, per la intercessió dels sants màrtirs, l’Església retrobi els 
camins de la unitat, ja que com ha dit el Papa Francesc, els màrtirs 
ens fan entrar en l’ecumenisme del martiri. En el cel els sants màrtirs 
no són d’una església o de l’altra, sinó que manifesten l’Església 
santa i catòlica. El Papa Francesc pronuncià aquestes paraules: 
“Quan els terroristes o les potències mundials persegueixen les 
minories cristianes o els cristians, quan fan això no es pregunten:” 
Però tu ets luterà? Tu ets ortodox? Tu ets catòlic? Tu ets reformat? 
Tu ets pentecostal?, no, pregunten: Tu ets cristià? Disposem-nos a 
celebrar l’Eucaristia amb el cor penedit i renovem el memorial del 
Senyor que morí per reunir els fills de Déu dispersos per tot el món.  

Invocacions 

• Vós, que ens mostreu l’amor del Pare, Senyor... 
• Vós, que a la creu reconciliàreu el món sencer, Crist... 
• Vós, que ens doneu l’Esperit de la Unitat, Senyor... 
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Pregària Universal 
Donem gràcies a Déu que ens ha estimat tant que ens ha donat el 

seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, i supliquem per tota l’Església el 
do de la Unitat. R/. Concediu-nos-ho, Senyor. 

• Perquè els cristians de totes les confessions, obtinguem la 
plena comunió en Crist, el nostre únic Senyor. Preguem el Senyor. 

• Perquè fidels a l’Evangeli, donem testimoniatge de la nostra fe 
comuna davant del món. Preguem el Senyor. 

• Perquè Déu ens concedeixi d’enfortir tot allò que mútuament 
ens uneix i d’ultrapassar el que ens separa. Preguem el Senyor. 

• Perquè Déu concedeixi a tots els qui participen en les reunions 
ecumèniques el seu Esperit de veritat i caritat. Preguem el Senyor. 

• Perquè	  el	  Senyor	  ens	  alliberi	  de	  judicar	  i	  de	  condemnar	  els	  
germans	  de	  les	  altres	  confessions	  cristianes	  i	  ens	  sigui	  donat	  de	  
poder	  créixer	  en	  l’amor	  els	  uns	  pels	  altres.	  Preguem	  el	  Senyor. 

• Per	   tots	   els	   qui	   celebrem	   aquesta	   Eucaristia	   perquè	   ens	  
unim	  intensament	  amb	  la	  nostra	  existència	  a	  la	  creu	  de	  Crist	  que	  
morir	  per	  reunir	  tots	  els	  fills	  de	  Déu	  dispersos	  pel	  món.	  Preguem	  
el	  Senyor. 

Pare de bondat, enderroqueu els murs de separació que hi ha 
entre els cristians i feu de tots nosaltres un sol poble que proclami a 
tot el món la bona nova de la Resurrecció de Jesucrist, el vostre Fill, 
que viu i regna pels segles dels segles. Amén. 

Dia tercer 
Diumenge, dia 20 de gener de 2019 

El Senyor és compassiu i benigne 

En aquest diumenge no hi ha cap inconvenient perquè sempre un dels tres 
Formularis per la Unitat dels cristians, fins i tot, s’hi es creu oportú, es poden 
proclamar com a segona lectura una de les pròpies per la Unitat dels cristians 
(Leccionari v P.). Es recomana la Pregària eucarística D: «L’Església camina 
cap a la unitat» (Missal Romà p. 996) 



19 

Monició Inicial 
Germans estimats: Disposem-nos a celebrar el dia del Senyor. El 

Diumenge és el dia que proclama la resurrecció de Crist a tot el món. 
No hi ha cap Església cristiana que no celebri el Dia del Senyor. Per 
tot el món els cristians de diverses confessions es reuneixen per 
celebrar la glòria del Senyor, escoltar la Paraula de Déu i celebrar la 
Cena del Senyor. Beneït sigui el dia en què el Senyor ha ressuscitat i 
ens ha donat l’Esperit Sant. Aquest diumenge, que escau al bell mig 
de l’octavari de pregàries per la unitat dels cristians, preguem 
intensament que l’Esperit Sant ens regali a tots «un sol cor i una sola 
ànima» per estimar-nos. En l’Evangeli de les noces de Canà se’ns 
anuncia l’hora en què el Senyor donarà «el vi nou» de la nova aliança. 
És la gràcia de l’Esperit Sant, el qual és: font admirable de la 
diversitat de dons i creador de la unitat.  

Demanem el Senyor perdó pel pecat de divisió de les Esglésies, 
pecat que ofèn realment a Déu i supliquem la gràcia de la 
reconciliació per totes les Esglésies.  

O bé:  

Confessem, germans i germanes, la fe veritable aquest diumenge, 
alegrem-nos d’escoltar la Paraula de Déu i rebem el do de 
l’Eucaristia. Crist camina en nosaltres. Els camins de Crist porten 
sempre a la unitat, mai a la divisió. Si caminem amb Crist, anem 
sempre cap a la unitat. Els cristians podem tenir coses que ens 
divideixen, però tenim el mateix Pare nostre, el mateix Credo, el 
mateix baptisme, la mateixa missió i la mateixa caritat. El desig 
intens d’actuar amb justícia, segons el lema de l’octavari d’aquest 
any. La caritat de Crist ens urgeix a trobar aquesta Unitat. Allerem-
nos-en i donem gràcies a Déu, però abans reconciliem-nos amb Déu i 
amb els germans. 

Invocacions 

• Vós, que ens doneu un sol cor i una sola ànima, Senyor... 
• Vós, que sou font de la unitat de l’Església, Crist... 
• Vós, que voleu que esdevinguem un sol cos, Senyor... 

A l’homilia, sense deixar de fer referència a la predicació de la Paraula, és bo 
d’informar els fidels sobre el moment actual del diàleg ecumènic amb les 
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aportacions pròpies del papa Francesc i les importants trobades ecumèniques 
de l’any 2018: la visita del papa al Consell Ecumènic de les Esglésies per 
celebrar el 70è aniversari de la seva fundació (21 de juny a Ginebra) i la trobada 
amb tots els patriarques ortodoxos per impetrar la pau a l’orient mitjà, (7 de 
juliol a Baria). Aquest breu ensenyament també es pot fer al final de la missa 
dominical, abans de la benedicció. 

Pregària Universal 
Germans, preguem amb confiança Déu Pare que ha promès 

d’escoltar les peticions que fem en nom del seu Fill Jesucrist. R/. Us 
ho demanem, Senyor. 

• Preguem pel Papa i pels seus germans bisbes de tot el món que 
visquin sempre en comunió de caritat amb els cristians de les altres 
Esglésies i confessions. Preguem el Senyor. Preguem el Senyor.  

• Pels bisbes, pels preveres i diaques de les Esglésies de l’Orient, 
pels pastors de les comunitats reformades i anglicanes, perquè menin 
també ells els fidels amb desinterès i fermesa vers la unitat en la 
veritat. Preguem el Senyor.  

• Preguem pels responsables de la justícia social i de la unió de 
les nacions en la pau: perquè amb l’ajut de Déu puguin establir entre 
els pobles relacions d’amor, de justícia i de pau. Preguem el Senyor.  

• Preguem perquè els cristians retrobem la unitat de la fe en la 
missió de ser solidaris i justos amb tots els pobres de la terra. I actuïn 
sempre amb justícia i contra tota injustícia. Preguem el Senyor.  

• Preguem per tants llocs del món en què els cristians coneixen 
la por, la persecució, la mort i el martiri, perquè cessi tota violència 
en nom de Déu, que els siguin donats força i consol en la prova i que 
llibertat religiosa sigui respectada i reconeguda en tot el món. 
Preguem el Senyor. 

• Preguem perquè aviat claregi el dia en què tots els qui creiem 
en Crist puguem compartir el pa de la unitat i el calze de l’Aliança. 
Preguem el Senyor. 

Senyor, Déu nostre, compadiu-vos de la divisió dels vostres fills, 
vesseu el vostre Esperit i atreu-los a la comunió de l’Església, santa, 
universal i apostòlica. Per Crist Senyor nostre. 
És bo i molt convenient emprar aquest Diumenge la Pregària dels fidels de 
l’Església ortodoxa de la divina litúrgia de les Esglésies ortodoxes. Seria un signe 
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molt significatiu de comunió. El diaca o el ministre proposa la pregària i el poble 
respon dient: Senyor, tingueu pietat o bé; Kyrie eleison.  
Gran ectènia  

S. En pau, preguem al Senyor.  

R/. Senyor, tingueu pietat. O bé. Kyrie eleison. (Es repeteix a 
cada petició)  

D. Per la pau que ve dels cels i la salvació de les nostres ànimes, 
preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Per la pau del món sencer, l’estabilitat de les santes Esglésies 
de Déu i la unió de tots, preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Per aquesta santa casa, per tots els qui hi entren amb fe, pietat i 
temor de Déu, preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Pel nostre Papa Francesc, el nostre bisbe N., per tots els 
patriarques i bisbes, l’ordre venerable dels preveres, el diaconat en 
Crist, per tot el clergat i tot el poble de Déu, preguem al Senyor. 
Kyrie eleison.  

D. Pel nostre país i els qui el governen, preguem al Senyor. Kyrie 
eleison.  

D. Per aquesta ciutat (poble, monestir), per tota ciutat i contrada i 
per aquells que hi viuen en la fe, preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Per les estacions clements, l’abundor de fruits de la terra i els 
dies de pau, preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Per aquells que són a la mar i als aires, els viatgers, els malalts, 
els presoners, per tots aquells que pateixen i per la salvació de tots, 
preguem al Senyor.  

D. Per ésser deslliurats de tota aflicció, enemistat, perill i 
necessitat, preguem al Senyor. Kyrie eleison.  

D. Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i 
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia. Kyrie eleison.  

S. Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i gloriosa 
Mare de Déu i sempre Verge, Maria, i tots els sants, confiem-nos 
nosaltres mateixos, els uns als altres i tota la nostra vida a Crist, el 
nostre Déu.  

P. A Vós, Senyor 
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   Dia quart 
Dilluns, dia 21 de gener de 2019 

Acontenteu-vos amb el que teniu 
 

Missa de la festa de sant Fructuós, (a l’arxidiòcesi de Tarragona, Pref. prop.). 
Glòria. (vermell).  

Monició Inicial 
Avui fem memòria de sant Fructuós i dels seus diaques, Auguri i 

Eulogi, que foren occits per causa de la fe cristiana a l’amfiteatre de 
la ciutat de Tarragona, tal dia com avui, l’any. Sant Fructuós morí 
amb aquestes belles paraules: Cal que em recordi ara de tota 
l’Església estesa d’orient fins a occident. Que el desig de sant 
Fructuós sigui el nostre. Recordem-nos ara que ens disposem a 
celebrar l’Eucaristia de tota l’Església, de tots els batejats, que 
retrobin la unitat en aquest món i d’una manera plena en el Regne. 
Acompanyem aquest desig amb la voluntat de pregar i treballar per 
la unitat. El Papa Francesc ha dit aquestes belles paraules: La unitat 
no vindrà com un miracle final, la unitat ve en el camí que hem de 
fer junts, la crea l’Esperit Sant en el camí, si nosaltres no treballem 
en tantes coses que podem fer pel poble de Déu, la unitat no vindrà. 
Aquesta es fa en el camí, a cada pas. No la fem nosaltres, la fa 
l’Esperit Sant. Invoquem, doncs, l’Esperit Sant envers tots els qui 
proclamem que Jesús és el Senyor i deixem que l’Esperit Sant operi 
el do de la unitat. Que les comunitats cristianes no resisteixin a la 
gràcia del Sant Esperit. I ara, nosaltres demanem perdó al Senyor del 
pecat de la divisió entre cristians i humilment supliquem la 
misericòrdia de Déu sobre nosaltres.  

Invocacions 

• Dels nostres pecats. Senyor tingueu pietat 
• De les infidelitats dels fills de l’Església. Crist tingueu pietat 
• Dels pecats de tot el món. Senyor tingueu pietat 
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Pregària Universal 
Preguem, germans, el Senyor, que va provar amb el foc els sants 

màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, i els va trobar dignes d’ell: R/. 
Concediu-nos, Senyor, pau i unitat. 

• Perquè tota l’Església estesa d’orient a occident retrobi la pau i 
la comunió, fonamentades en un sol baptisme, una sola Eucaristia i 
una mateixa professió de fe. Preguem el Senyor.  

• Perquè els pastors de l’Església renovin aquests dies, amb 
fermesa, la voluntat de trobar els camins de la unitat dels cristians. 
Preguem el Senyor. 

• Perquè les Esglésies no competeixin les unes amb les altres i 
perquè tota mena de proselitisme i sectarisme siguin eradicats en la 
vida de les esglésies cristianes. Preguem el Senyor.  

• Perquè les Esglésies s’obrin el diàleg entre elles i s’abracin en 
la joia de la mateixa fe i es comprometin a donar testimoni de la 
justícia envers els més pobres. Preguem el Senyor.   

• Perquè els cristians, enmig d’un món que oblida Déu, siguin 
forts a donar testimoni com els màrtirs de la fe en Crist, Redemptor 
del món. Preguem el Senyor.  

• Perquè nosaltres mateixos siguem signes de reconciliació i ens 
manifestem plens de bondat i de comprensió els uns pels altres. 
Preguem el Senyor.  

No mireu, Senyor, els pecats de l’Església, sinó la seva fe i 
concediu pau i concòrdia a tots els qui creuen que Jesucrist ha 
ressuscitat d’entre els morts, ell que viu i regna pels segles dels 
segles. Amén. 

   Dia cinquè 
Dimarts, dia 22 de gener de 2019 
M’ha enviat a portar la bona nova als pobres 

Missa de la memòria de Sant Vicens, diaca i màrtir (vermell). (Es pot dir el 
Pref. per la unitat dels cristians, Missal Romà p. 876) o bé, Missa votiva per 
la Unitat dels cristians. Formulari C (Missal Romà p. 878) (verd). 
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Monició Inicial 
Que la gràcia de Nostre Senyor Jesucrist sigui vessada en el cor 

de tots els qui creuen en Crist perquè caminin en la santedat, cercant 
allò que Déu vol de nosaltres i cerquin confiats la unitat de tots els 
creients en Jesucrist, en la confessió de la mateixa fe i en la 
participació de la mateixa Eucaristia. La crida a la santedat ens l’ha 
recordada preciosament el papa Francesc en l’exhortació apostòlica: 
Gaudete et exultate. El dia de la Pentecosta l’Església no estava 
dividida, som nosaltres que l’hem dividit i ens hem separat els uns 
dels altres i moltes vegades som germans de la mateixa família que 
no es coneixen i s’ignoren. Demanem una vegada més perdó al 
Senyor per la unitat trencada dels creients en Jesús, només el seu 
amor la pot refer. Obrim-nos, doncs, a la seva gràcia i convertim-nos 
de tot cor al Senyor. (Que la memòria de sant Vicens ens ajudi a 
descobrir el servei de la caritat fins a donar la vida pels altres). 

Invocacions 
• Vós, llum del món i font de l’aigua viva, Senyor, tingueu pietat 
• Vós, camí, veritat i vida, Crist, tingueu pietat 
• Vós, que sou la nostra pau, Senyor, tingueu pietat 

Pregària Universal 
Preguem, germans, Déu totpoderós, per Jesucrist, el senyor, que 

vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la 
veritat. R/ Escolteu-nos, Senyor. 

• Per la santa Església catòlica: que, renovant-se constantment, 
ofereixi als germans cristians de les altres Esglésies i confessions, el 
testimoni d’una fidelitat cada vegada més gran a Jesucrist. Preguem 
el Senyor. 

• Pel Papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església que 
considerin el seu ministeri com un servei humil a la caritat i a la 
unitat. Preguem el Senyor.  

• Per les santes Esglésies de l’orient, que continuïn nodrint la 
seva fe en la litúrgia i en la devoció a Maria i en les hores de 
persecució es mantinguin fermes en la fe i tinguin pau als llocs on 
viuen en la guerra. Preguem el Senyor.  
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• Pels cristians de les comunitats reformades, que Déu nostre 
Senyor els ajudi en el seu desig de viure segons l’Evangeli i els doni 
a ells i a nosaltres el goig de retrobar-nos en una mateixa Església, 
Preguem el Senyor.  

• Per les comunitats cristianes d’Europa que testimoniïn la 
presència del Déu vivent enmig de la societat i siguin comunitats 
obertes on els homes i dones puguin trobar els camins de la 
transcendència. Preguem el Senyor 

• Per nosaltres, que celebrem aquesta Eucaristia, que l’amor del 
Crist ens comprometi a pregar i a treballar per la unitat. Preguem el 
Senyor.  

Acolliu, Senyor, les nostres súpliques i concediu pau i unitat a 
tots els qui creiem que el vostre Fill viu i regna pels segles dels 
segles. Amén. 

Dia sisè 
Dimecres, dia 23 de gener de 2019 

El seu nom és “Senyor de l’univers” 

Missa de la memòria de Sant Ildefons, bisbe. (blanc) (Es pot dir el Pref. per la 
unitat dels cristians (Missal Romà p. 876) o bé Missa votiva per la Unitat dels 
cristians. Formulari C (missal Romà p. 878) (verd). 

Monició Inicial 
Tots junts estem cridats a caminar per retrobar la unitat: el camí 

passa per una contínua conversió i la renovació de la nostra mentalitat 
perquè siguem dòcils a l’Esperit Sant. Al llarg de la història, les 
divisions entre cristians s'han produït amb freqüència perquè 
fonamentalment s'introduïa una mentalitat mundana en la vida de les 
comunitats: primer es buscaven els propis interessos, només després 
els de Jesucrist. En aquestes situacions, l'enemic de Déu i de l'home 
ho va tenir fàcil per separar-nos, perquè la direcció que perseguíem 
era el propi interès, no la de l'Esperit. Fins i tot alguns intents del 
passat per posar fi a aquestes divisions han fracassat estrepitosament, 
perquè estaven inspirats principalment en una lògica mundana. Però 
el moviment ecumènic va sorgir per la gràcia de l'Esperit Sant. 
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Demanem al mateix Esperit que inspiri, impulsi i guiï a les Esglésies 
a retrobar la unitat i demanem-li també el perdó i la pau. Unim, 
germans, a l’oblació de Crist, que ara celebrem, el nostre desig i la 
nostra pregària.  

O bé,  

Recordem les paraules del Papa Francesc a la seva visita aquest 
any a la Seu del Consell Mundial de les Esglésies: «La unitat a la qual 
el Senyor ens crida – va dir el Papa Francesc aquest any a Ginebra - 
és una unitat sempre en clau missionera, que ens demana sortir i 
arribar al cor dels nostres pobles i cultures, a la societat postmoderna 
en la qual vivim, «allà on es gesten els nous relats i paradigmes [per] 
assolir amb la Paraula de Jesús dels nuclis més profunds de l'ànima 
de les ciutats» (Evangelii gaudium, 74). Aconseguirem realitzar 
aquesta missió ecumènica, va afirmar el Pontífex, si ens deixem 
amarar per l'Esperit de Jesucrist que és capaç de «trencar els 
esquemes avorrits en els quals pretenem tancar i ens sorprèn sempre 
amb la seva constant creativitat divina. Cada vegada que intentem 
tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli brollen 
nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més 
eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al món 
actual». Preparem-nos ara a celebrar els Sants Misteris demanant 
perdó al Senyor dels nostres mancaments. 

Invocacions 

•  Pare del cel, Provident, que regiu la història, Senyor... 
•  Jesús, germà i guia del nostre camí, Senyor... 
•  Esperit Sant, Defensor, que ens conduïu a la unitat, Senyor... 

Pregària Universal 
Preguem a Déu, estimats germans, perquè el somni de la unitat 

dels cristians, deixi un dia de ser-ho, per a esdevenir una realitat. 
R/. Escolteu-nos Pare. 

• Preguem pel Papa i pels seus germans bisbes de tot el món; que 
visquin sempre en comunió de caritat amb els cristians de les altres 
Esglésies i confessions. Preguem. 
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• Preguem perquè tots els cristians siguem fidels a l’Evangeli 
amb el nostre testimoni davant el món. Preguem. 

• Preguem perquè els cristians, units en una mateixa fe en Jesús, 
siguem solidaris amb els més necessitats, i la nostra influència arribi 
a tots els pobres de la terra. Preguem. 

• Preguem perquè l’amor i la pau regni entre els pobles, i sigui 
realitat del somni d’un món just i solidari on desapareguin tota mena 
d’incomprensions i divisions. Preguem. 

• Preguem per tants llocs del món, on els cristians pateixen 
persecució, mort i martiri; perquè hi cessi tanta violència en nom de 
Déu, i que la llibertat religiosa sigui respectada i reconeguda en tot el 
món. Preguem. 

• Preguem perquè aviat claregi el dia en què tots els qui creiem 
en Crist puguem compartir el pa de la unitat i el calze de l’Aliança. 
Preguem. 

Acolliu, Senyor, aquestes peticions, i us supliquem, que puguem 
descobrir per la vostra Misericòrdia els camins de la justícia i de la 
pau. Per Crist Senyor nostre.  

 

Dia setè 
Dijous, dia 24 de gener de 2019 

Dona, és gran la teva fe! 
Missa de la memòria de sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església 
(blanc). Es pot dir el Prefaci per la unitat dels cristians (Missal Romà p. 
876), o bé, Missa votiva per la Unitat dels cristians (Formulari A) amb la 
col·lecta 2na. (verd)  

Monició Inicial 
(Celebrem avui la memòria de Sant Francesc de Sales. Són 

admirables els exemples de la seva santedat. El seu tractat de l’Amor 
de Déu escrivia: «La mesura de l’amor és estimar sense mesura»). 
Demanem al Senyor en aquests dies de pregària per la unitat dels 
creients el do de la caritat entre les esglésies. Que tinguem ben 
presents les paraules del Concili Vaticà II: «Els qui reben la fe en el 
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Crist no poden ser acusats de pecat de separació, i l’Església 
catòlica els abraça amb reverència i amor fraternal. Justificats per 
la fe en el baptisme, s’incorporen a Crist, i per això amb raó 
s’honoren amb el nom de cristians i els fills de l’Església catòlica 
amb justícia els reconeixem com a germans en el Senyor» (UR 3). 
Preguem els uns pels altres, estimem-nos sincerament. Tots portem 
el nom de cristians, tots portem el nom de Crist i Crist és un de sol. 
Que l’Eucaristia que avui celebrem expressi el desig de celebrar-la, 
quan Déu disposi, tots junts aquí a la terra, ja que és tots junts que 
participarem del Banquet del Regne. Ara, abans de celebrar els sants 
misteris demanem perdó a Déu dels nostres pecats. 

Invocacions 

•  Vós, que sou el camí que condueix al Pare, Senyor... 
•  Vós que sou la veritat que il·lumina els pobles, Crist... 
•  Vós, que sou la vida que renova el món, Senyor... 

Pregària Universal 
Preguem germans perquè tots els cristians del món es reconeguin 

com a ciutadans del Regne de Déu i cridats a participar de la 
salvació de Crist i això els faci superar els obstacles per retrobar la 
unitat de totes les Esglésies en Crist. R/. Vingui el vostre Regne, 
Senyor. 

• Per l’Església santa i catòlica, que, mostrant-se humil i senzilla, 
sigui una llar oberta a tots els cristians.  

• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes: que l’esperit 
Sant ens faci viure amb més intensitat cada dia el sofriment de la 
divisió mútua.  

• Pels qui es troben abandonats en la seva aflicció: que troben en 
els cristians amistat, ajuda i comprensió. Preguem el Senyor.  

• Perquè s’acabin per tot arreu els odis i les discriminacions 
religioses, racials, ideològiques i polítiques. Preguem el Senyor.  

• Per tots els batejats que sofreixen a causa de la injustícia i de la 
incomprensió i mesquinesa dels altres cristians. Preguem el Senyor.  
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• Per nosaltres mateixos i per la nostra (comunitat/parròquia), 
que, acollint la Paraula de Déu, superem tota divisió i visquem 
l’esperit de caritat. 

Us demanem Senyor que s’acabi la desunió dels cristians i que 
aplegueu la vostra Església en la unitat amb els mitjans i els temps 
que vós teniu establerts, Per Crist Senyor nostre.  

Dia vuitè 
Divendres, dia 25 de gener de 2019 

El Senyor m’il·lumina i em salva 
LA CONVERSIÓ DE SANT PAU, apòstol. 

PROPI: Santoral (Missal i Leccionari), Glòria. Prefaci I d’apòstols 

Monició Inicial 
Amb goig disposem-nos a celebrar l’Eucaristia del Senyor en la 

festa de la Conversió de sant Pau. Que les Esglésies es retrobin amb 
la llum resplendent del Senyor ressuscitat i es converteixin a 
Jesucrist. Demanem que les Esglésies avancin les unes cap a les 
altres, que de cap manera la unitat s’imposi pels camins de la 
uniformitat; deixem que l’Esperit realitzi la unitat de les Esglésies en 
la pluralitat de les tradicions eclesials, és molt més el que ens uneix 
que el que ens separa. El primer i el més gran do, que és el baptisme, 
el compartim tots.  

El Papa Francesc ens ha recordat: «A la llum de la Paraula de 
Déu que hem escoltat, i que ens ha guiat durant aquesta Setmana de 
Pregària per la unitat dels cristians, realment podem dir que tots els 
creients en Crist estem «cridats a anunciar les meravelles de Déu. 
Més enllà de les diferències que encara ens separen, reconeguem 
amb alegria, que en l'origen de la vida cristiana hi ha sempre una 
crida, l'autor és Déu mateix ... Per aquest motiu, quan els cristians de 
diferents esglésies escolten junts la Paraula de Déu i intenten posar-
la en pràctica, donen passos veritablement importants cap a la unitat. 
I no només la trucada ens uneix; també comparteixen la mateixa 
missió: anunciar a tots les meravelloses obres de Déu. Mentre estem 
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en camí cap a la plena comunió entre nosaltres, ja podem 
desenvolupar múltiples formes de col·laboració per afavorir la 
difusió de l'Evangeli. I caminant i treballant junts, ens adonem que ja 
estem units en el nom del Senyor. La unitat es fa en camí». Amb 
senzillesa de cor demanem perdó a Jesús, abans de celebrar els Sants 
Misteris, dels nostres pecats. 

Invocacions 

• Vós, que amb la vostra resurrecció heu destruït la mort, 
Senyor... 
• Vós, que amb la vostra resurRecció heu renovat la creació, 
Crist... 
• Vós, que amb la vostra resurrecció heu donat l’alegria i la vida 
als morts, Senyor...  

Preguem: 

Oh Déu, vós que heu evangelitzat tot el món 
amb la predicació de l’apòstol sant Pau, 
feu que els qui avui celebrem la seva Conversió, 
imitant el seu exemple, 
siguem en el món testimonis de la vostra veritat. Per Crist Senyor 
nostre. 

Pregària Universal 
Tinguem presents, germans estimats, en la nostra pregària les 

necessitats del món i de l’Església. R/. Us ho demanem, Senyor. 

• Preguem pel Papa Francesc, que presideix en la caritat les 
Esglésies catòliques, pel Patriarca ecumènic de Constantinoble, 
Bartomeu, i els altres Patriarques de l’orient, que l’amor a la sagrada 
Tradició i la celebració dels Sants Misteris els porti a un ferm 
testimoni de la veritat i a una ardent evangelització en un món que 
oblida Déu. Preguem. 

• Pel Consell Ecumènic de les Esglésies, pel Secretariat romà per 
la unitat i per totes les organitzacions i moviments que treballen per 
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la unió: perquè llurs esforços pacients siguin compresos i ajudats per 
les Esglésies i comunitats. PrEguem el Senyor.  

• Preguem per tots els qui sofreixen per causa de la pobresa, la 
marginació, la malaltia, la manca de treball i pels qui són víctimes de 
la injustícia dels homes, perquè el Senyor els ajudi, els doni 
esperança i trobin solidaritat. Preguem. 

• Preguem per l’Arquebisbe de Canterbury, Justin Welby i tota 
Comunió Anglicana de les Esglésies, perquè el Senyor l’acompanyi 
en el seu camí i l’ajudi a discernir els signes dels temps, promogui 
arreu la justícia i la pau, i li sigui concedida la plenitud dels dons de 
l’Esperit Sant. Preguem. 

• Preguem per les comunitats cristianes evangèliques i 
reformades, que la Paraula de Déu que tant estimen, els mogui a 
proclamar amb confiança i sense por que Crist és el Senyor, 
Redemptor de tots els homes i que tots els qui creuen en el seu nom 
són salvats. Preguem.  

• Preguem perquè nosaltres que avui celebrem l’Eucaristia 
tinguem desig que arribi el dia en què tots els cristians compartir el 
Calze de la unitat. Preguem el Senyor. 

Oh Pare, vós no voleu que els vostres fills visquin separats els 
uns dels altres, ja que els heu consagrat en un mateix baptisme, feu 
que el lligam de la caritat els uneixi en la plenitud de la fe, Per Crist, 
Senyor nostre. 
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II. CELEBRACIÓ ECUMÈNICA DE LA 
PARAULA DE DÉU 
 
 
 

Esquema de celebració 
 
INTRODUCCIÓ 

a) Entrada solemne (la Bíblia encapçala la processó d’entrada — o 
la Creu, o una Icona— seguida de la presidència). Pot haver-hi 
l’acompanyament d’orgue o un cant que pot ser per ex. Un sol 
Senyor, una sola fe o també, Glòria a Vós, oh Crist Senyor. 

b) Salutació litúrgica: El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el 
vostre esperit. 

c) Acolliment: Germanes i germans, som aquí perquè ens urgeix la 
pregària de Jesús demanant al Pare que tots siguem u. Ens hi volem 
unir perquè ens pesa mirar la història de les divisions i errors 
passats i presents que han teixit les divisions entre cristians. Per 
això, compartint el dolor de la separació, implorant el perdó de les 
nostres faltes i manifestant la voluntat de treballar per la 
reconciliació invoquem la gràcia de Déu en uns moments de silenci. 

d) Invocació 
• Vós heu pregat perquè siguem consagrats en la veritat, Senyor, 

tingueu pietat. 
• Vós heu pregat que siguem preservats del Maligne, Crist, 

tingueu pietat. 
• Vós heu pregat perquè siguem plens de la joia de l’Esperit Sant, 

Senyor, tingueu pietat. 
e) Col·lecta: (la donada per al dia de la setmana) o aquesta altra: 

Renoveu, Senyor, en nosaltres el do de l’Esperit Sant perquè ens 
purifiqui en les aigües del penediment; que ens doni un sol cor i una 
sola ànima per a glorificar el vostre nom i cantar la vostra 
misericòrdia. Obriu el nostre esperit per escoltar la vostra Paraula 
talment que les escriptures il·luminin plenament els nostres cors; que 
l’Esperit sant ens comuniqui el vostre amor i ens inspiri la pregària 
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d’avui pels nostres germans i germanes en la comunió de la vostra 
Església santa. Per nostre Senyor Jesucrist... T/ Amén. 
 
LECTURES 

Lectura profètica (A.T.) 
Salm responsorial 
Lectura apostòlica (N.T.) 
Aclamació evangèlica 
Lectura evangèlica 

(si es creu oportú, abans de cada lectura pot haver-hi un interludi 
d’orgue) 

Homilia 
INTERCESSIONS 
Celebrant: 
Presentem la nostra pregària al Pare. Demanem especialment per la 
reconciliació de tots els cristians. Que ens reuneixi en un sol ramat 
sota el guiatge del mateix i únic Pastor, nostre Senyor Jesucrist. 
 
Diaca: 

1. Perquè els cristians de totes les confessions siguem fidels a 
l’Evangeli donant testimoni de Crist davant del món, (cant.) 
Dominum deprecemur. R. Te rogamus, audi nos. 

2. Perquè concedeixi a les Esglésies d’enfortir i engrandir allò que 
les uneix i de superar allò que les separa. 

3. Perquè concedeixi als qui participen en reunions de diàleg 
ecumènic el seu Esperit d’amor i de veritat. 

4. Perquè la carta ecumènica inspiri a tots els cristians, actitud de 
diàleg i respecte mutu per a una més gran col·laboració de les 
Esglésies. 

5. Perquè apunti aviat el dia en què tots puguem compartir l’únic 
Pa de vida i el calze d’una mateixa Eucaristia. 

6. Perquè els que ens hem aplegat en pregària per la unitat ens 
ajudem mútuament a ser fidels a la paraula del Senyor. 
Celebrant: 
Escolteu, Pare, el que us demanem amb fe: concediu a tots els 
cristians i a tothom, el do de la reconciliació, de la unitat i de la 
pau. Per Jesucrist Senyor nostre. 
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Testimonis de cada confessió (si n’hi ha) 
 
Invitació al do de pau i pregària del Parenostre 
Diaca: 
Germans, doneu-vos la pau amb esperit de reconciliació. 
(Tot seguit tots poden cantar Ubi caritas (On hi ha caritat i amor) 
Celebrant: 
Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge, 
gosem dir. Parenostre... 
Celebrant: 
Perquè vostres són el regne, el poder i la glòria, Pare, Fill i Esperit 
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. 
Tothom: 
Amén. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Benedicció conclusiva 
C. Que el Senyor us beneeixi i us guardi. T/ Amén. 
C. Que us faci veure la claror de la seva mirada i s’apiadi de 
vosaltres. T/ Amén. 
C. Que giri el seu rostre envers vosaltres i us doni la seva pau.  
T/ Amén. 
Cant Final: Vós sou, Senyor, ma fortalesa. 
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Dia Primer 
Divendres, dia 18 de gener de 2019 

Que la justícia ragi com l’aigua (Am 5,24) 

Am 5,22-25  
Lc 11,37-44  

Reflexió 
De cristians n’hi ha que se senten molt inclinats a la pregària i a la 

celebració, però, n’hi ha també de preocupats igualment pels pobres i 
els marginats? Anem a l’església a pregar i, irresponsablement, 
trepitgem els drets dels éssers humans, el nostre proïsme, i explotem 
el medi ambient. Els cristians d’Indonèsia reconeixen que en el seu 
país hi ha gent que tracta de viure amb fervor la seva fe i, al mateix 
temps, oprimeix els creients d’altres confessions religioses fent ús 
fins i tot de la violència. Però, en l’evangeli de Lluc Jesús ens 
recorda que només signifiquem visiblement l’autèntic culte a Déu 
quan actuem en justícia i equitat. Per a tots aquells que obliden 
aquesta obligació, la reprovació que se’n segueix és molt dura.  

En la profecia d’Amós, Déu rebutja el culte presentat pels qui 
negligeixen la justícia i, amb tot, voldrien que “la justícia ragi com 
l’aigua, i el dret com un torrent inestroncable” (5,24). El profeta 
insisteix sobre el vincle que intercedeix entre culte i les accions dutes 
a terme segons justícia. Quan els cristians treballem conjuntament 
per escoltar el crit dels pobres i els oprimits, creixem en comunió uns 
prop dels altres i amb Déu U i Tri..  

Pregària 
Déu de la viuda, de l’orfe i de l’estranger. 
Vós ens heu mostrat el camí de la justícia. 
Ajudeu-nos a seguir els vostres camins practicant la justícia 
per donar-vos culte. 
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I, puix que som tots cristians, feu que us celebrem de cor i de 
ment, però també de fets.  
Que l’Esperit Sant ens ajudi i ens guiï a treballar per la justícia 
onsevulla que siguem, a fi que molts s’enforteixin a través de 
les nostres paraules. 
En el nom de Jesús. Amén. 

 
 
Dia Segon 
Dissabte, dia 19 de gener de 2019 

Que la vostra paraula sigui “sí, quan 
és sí; no, quan és no”(Mt 5,37) 

Ef 4,22-25  
Mt 5,33-37  

Reflexió 
La violència contra els nostres consemblants humans no sols 

consisteix en agressions físiques o robatoris, se suposa també en les 
maldiences i les murmuracions. Els mitjans de comunicació social 
han fet possible que les mentides arribin ràpidament a cercles molt 
amplis de públic. Els cristians d’Indonèsia saben molt bé que 
aquestes possibilitats porten certs grups religiosos, inclosos els 
cristians, a difondre mentides i prejudicis en contra d’altres grups. La 
por i el temor de represàlies generen recels en la gent, de tal manera 
que impedeixen de defensar la veritat i, per això, obliguen a guardar 
silenci a propòsit dels posicionaments injustos i mentiders destinats a 
crear por. 

Jesús afirmà audaçment: “Digueu sí, quan és sí; no, quan és no; el 
que es diu de més, ve del Maligne”. L’engany arruïna les bones 
relacions entre persones i entre grups, incloses les esglésies. La 
deshonestedat espatlla la unitat de l’Església. La carta als efesis ens 
diu que som membres els uns dels altres. Tota una crida als cristians 
per tal que siguem honestos i responsables, els uns dels altres, i 
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cresquem en germanor. Quan actuem d’aquesta manera, no és 
l’esperit del mal que ens mou, és el Sant Esperit de Déu que vol ser 
amb nosaltres. 

Pregària 
Déu de justícia, 
Atorgueu-nos seny per distingir el que és just del que no ho és. 
Que els nostres cors es guiïn per l’honestedat i els nostres llavis 
diguin la veritat. 
Guardeu-nos d’escampar falsedats; 
feu-nos, al contrari, agents de justícia i pau, 
que difonguem bones notícies per a tot el poble. 
Ho demanem en nom del vostre Fill, Jesucrist. Amén. 

 
 

Dia tercer 
Diumenge, dia 20 de gener de 2019 

El Senyor és compassiu i benigne (Sl 145,8) 

Sl 145,8-13  
Mt 1,1-17  

Reflexió 
“El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que 

ell ha creat”, deia el salmista, proclamant així que l’amor de Déu 
supera totes les fronteres, ètniques, culturals, racials i fins i tot 
religioses. El relat de la genealogia de Jesús, de l’evangeli de Mateu, 
és una clara mostra d’aquesta visió generosa. Mentre les cultures 
antigues sovint presenten la dona com a inferior, o com a propietat 
dels seus pares o dels seus marits, Mateu anomena quatre dones entre 
els avantpassats de Jesús, dues de les quals, Rut i Rahab, eren gentils. 
Altres tres avantpassats de la llista eren coneguts pels seus pecats, 
inclòs el rei adúlter, David. En incloure’ls en la genealogia de Jesús i 
fer-los part de la història humana de Déu, és evident que Déu no 
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discrimina ningú en el seu pla de salvació, home i dona, just i 
pecador, sigui quin sigui el seu passat.   

Indonèsia és un estat d’aproximadament 17.000 illes i 1.340 grups 
ètnics diferents, amb esglésies separades sovint per línies ètniques. 
Un semblant aïllament pot conduir algú, en detriment de la unitat de 
l’Església, a creure’s ell tot sol en possessió de la veritat. Quan avui 
augmenta arreu el fanatisme ètnic i religiós i es desencadena la 
intolerància, els cristians, units, s’han de posar al servei de la família 
humana per testimoniar l’amor universal de Déu proclamant a cor 
amb el salmista: “El Senyor és compassiu i benigne” per a tothom.  

Pregària 
Pare, Fill i Esperit Sant, un sol Déu, 
us lloem per la vostra immensa glòria manifestada en tota la 
creació. 
Doneu-nos un cor obert per abraçar tothom que sofreixi 
discriminació. 
Ajudeu-nos a créixer en l’amor per damunt de prejudicis i 
injustícies. 
Feu-nos la gràcia de saber respectar la dignitat de tota persona 
a fi que en la diversitat experimentem la unitat. 
Us ho demanem pel vostre sant nom. Amén. 

 
 

Dia quart 
Dilluns, dia 21 de gener de 2019 

Acontenteu-vos amb el que teniu (Hb 13,5) 

Hb 13,1-5  
Mt 6,25-34  

Reflexió 
L’autor de la carta als hebreus es pronuncia contra l’afany 

excessiu del diners i dels béns materials. Davant la nostra tendència a 
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pensar que mai no en tenim prou, el text ens recorda que Déu és 
provident i assegura que mai no abandonarà la creació. A través de la 
fecunditat de la terra, dels rius i dels mars, amb la seva bondat, Déu 
ha proveït sobradament d’aliment i aigua fresca els éssers vivents i, 
malgrat tot, no és poca la gent que malviu amb mancances pel que 
respecta les necessitats elementals. La feblesa i l’avidesa de la 
família humana emmena freqüentment a la corrupció, la injustícia, la 
pobresa i la fam. En lloc de preocupar-nos dels altres i compartir 
amb ells els nostres béns, ens tempta reunir i acumular diners, 
aliments i més reserves naturals per a nosaltres mateixos, el nostre 
país o el nostre grup ètnic.  

Jesús ens ensenya que la preocupació pels béns materials no ha 
d’ocupar en nosaltres el primer lloc. Hem de maldar, sobretot, pel 
regne de Déu i els seus valors, en la confiança que el nostre Pare del 
cel ens proveirà de tot el que necessitem. Durant aquests darrers 
anys, algunes esglésies d’Indonèsia han proveït, amb diferents menes 
de recursos, financers, de suport humà i educatiu, petites esglésies 
del món rural. Amb aquest simple exemple concret, d’amor mutu, 
han demostrat que la unitat amb els germans cristians és el do de Déu 
a la seva Església. En viure amb més senzillesa, sense preocupar-nos 
per guanyar diners per damunt de les nostres necessitats o acumular 
reserves per al futur, ens capacitem per fer de la terra, la nostra casa 
comuna, un espai més just. 

Pregària 
Déu compassiu, 
Us donem gràcies pels vostres dons tan generosos. 
Feu-nos la gràcia d’acceptar totes les benediccions 
amb simplicitat i humilitat de cor. 
Feu que visquem contents, promptes a compartir amb els qui 
passen necessitat 
a fi que experimenti tothom la unitat en l’amor que brolla de vós, 
el nostre Déu, U i Tri. 
Que viu i regna pels segles dels segles. Amén. 
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Dia cinquè 
Dimarts, dia 22 de gener de 2019 

M’ha enviat a portar la bona nova als pobres (Lc 4,18) 

Am 8,4-8  
Lc 4,16-21  

Reflexió 
El profeta Amós criticava els comerciants que practicaven 

l’engany i explotaven els pobres per treure’n el màxim profit. Amós 
també subratllava que Déu observa les seves maldats i no les oblida 
mai. Déu escolta el clam de les víctimes de la injustícia i no 
abandona els qui són explotats i tractats injustament.  

Vivim en un món globalitzat on la marginació, l’explotació de 
l’altre i la injustícia s’han fet predominants. La distància entre rics i 
pobres cada dia creix més. El creixement econòmic ha esdevingut un 
factor decisiu de les relacions entre estats, pobles i grups socials. Les 
qüestions econòmiques, per això, són sovint font de tensions i 
conflictes. No és gens fàcil de viure en pau quan la justícia és absent. 

En virtut del nostre baptisme comú, els cristians compartim la 
missió profètica de Jesús, de proclamar la bona notícia, de paraula i 
de fets, als pobres i als necessitats. Si som conscients plenament 
d’aquesta missió, l’Esperit del Senyor reposarà sobre nosaltres i ens 
empoderarà per promoure la justícia. La nostra dignitat de cristians 
ens demana que parlem i actuem de manera que les paraules d’Isaïes 
que Jesús proclamà a Natzaret cada dia s’acompleixin en la 
percepció dels qui viuen entorn nostre. 

Pregària 
Déu, Pare nostre, 
perdoneu el nostre afany de poder 
i allibereu-nos de la temptació d’oprimir ningú. 
Pel vostre Esperit de comunió, 
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ajudeu-nos a viure solidàriament amb el nostre proïsme    
i a treballar junts amb el vostre Fill Jesús 
per l’acompliment de la vostra promesa d’alliberació dels pobres i 

oprimits.  
Ho demanem en el seu nom. Amén. 

 
 
Dia sisè 
Dimecres, dia 23 de gener de 2019 

El seu nom és “Senyor de l’univers” (Jr 10,16) 

Jr 10,12-16  
Mt 15,21-28  

Reflexió 
L’univers creat és una manifestació extraordinària del poder de 

Déu. La grandesa de Déu és visible en i per la creació: “El Senyor de 
l’univers és el seu nom”. 

Avui ens trobem, però, davant una greu crisi ecològica global que 
amenaça la natura. Molts pobles, per cobdícia, s’han dedicat a 
explotar la creació per damunt del que és permès. En nom del 
desenvolupament s’han devastat boscos i, a hores d’ara, la pol·lució 
ha contaminat la terra, l’aire, els rius i els mars. Com a conseqüència, 
l’agricultura s’ha fet impossible, l’aigua neta introbable i molts 
animals han mort. En un context com aquest, és bo de recordar que, 
després de la resurrecció, Jesús encarregà als seus deixebles de 
proclamar la bona notícia “a tota la creació”. No hi ha cap parcel·la 
de la creació que quedi fora del pla de Déu de fer noves totes les 
coses. Per tant, ens hem de convertir: hem de deixar la tendència que 
ens porta a explotar la creació, valorar-la i reconciliar-nos-hi.  

Hi ha moviments entre els fidels de diverses tradicions religioses, 
a Indonèsia i altres indrets, que empenyen els cristians a promoure 
Esglésies eco-responsables i, doncs, a prendre mesures per evitar 
abusos contra el medi ambient. Això uneix els cristians per retre 
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testimoniatge al seu Creador, “perquè ell és qui ha creat totes les 
coses”. Quan ens unim a altres cristians per defensar la nostra 
comuna casa terrena, no som simplement uns activistes, acomplim el 
manament del Senyor de proclamar arreu la bona nova de l’amor 
guaridor i restaurador de Déu per a tota la creació. 

Pregària 
Déu d’amor, 
per la vostra paraula totes les coses han estat creades. 
Us donem gràcies per l’univers 
que manifesta la vostra glòria, la vostra bellesa i la vostra bondat.  
Doneu-nos saviesa per fer camí noblement sobre la terra 
i junts ser profetes de la vostra bona nova a tota la creació. Amén. 

 
 

Dia setè 
Dijous, dia 24 de gener de 2019 

Dona, és gran la teva fe! (Mt 15,28) 

Gn 50,15-21  
Sl 72  

Reflexió 
Elí menyspreà la profunda i fervorosa pregària d’Anna i la 

condemnà titllant les seves súpliques de garleries d’embriac. Les 
paraules de la rèplica d’Anna. Demanant-li que no l’engegués com 
“una dona qualsevol”, li ablaniren el cor; l’acomiadà amb una 
benedicció. Semblantment, quan la dona cananea arribà fins a Jesús 
per demanar la salut de la seva filla, ell, d’entrada, l’apartà dient-li que 
només havia vingut per al seu poble. Ella, però, perseverà pregant i, al 
seu moment, esperonant la seva gran fe, Jesús li atorgà el favor que 
demanava. En ambdós casos, una dona marginada, inicialment 
considerada indigna d’atenció, capgira la situació amb paraules 
profètiques que amoroseixen els cors i aporten enteresa i guarició. 
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La marginació i consegüent desatenció de la veu de les dones 
segueix vigent en els nostres dies. Fins i tot portes endins de les 
nostres esglésies, els cristians sovint som còmplices de les cultures 
que menystenen la dona. A mesura que al respecte som conscients de 
les nostres mancances, progressivament ens adonem dels horrors de 
la violència comesos contra les dones i els infants, per força 
arrabassats dels seus domicilis, víctimes del tràfic de persones en 
altres països. Aquests i molts altres treballadors emigrants sovint són 
víctimes de tractes inhumans, No se’ls té en compte ni els drets 
humans més fonamentals. Aquests darrers anys, les esglésies 
d’Indonèsia han actuat conjuntament contra el tràfic de persones i 
abusos sexuals de menors. Els seus esforços, i els dels fidels d’altres 
creences, són cada dia més urgents d’ençà que el nombre de víctimes 
en algunes parts del país ha crescut desmesuradament. 

Com a cristians, units en pregària i estudi de les Escriptures, a 
l’escolta sincera de la paraula de Déu, cal que siguem conscients que 
Déu també parla avui a través del clam dels que són maltractats en la 
nostra societat. En escoltar junts la paraula de Déu, ens sentirem 
motivats per actuar en comú contra el flagell del tràfic de persones i 
altres malvestats.  

Pregària 
Déu de bondat, 
Vós sou la font d’on prové la dignitat humana. 
Per la vostra bondat i poder 
les paraules d’Anna amorosiren el cor del sacerdot Elí; 
per la vostra bondat i poder 
les paraules de la dona cananea mogueren Jesús a guarir la seva filla. 
Puix que ens esforcem per manifestar la unitat de l’Església, 
feu-nos valents per rebutjar qualsevol forma de violència contra les 
dones 
i per celebrar els dons de l’Esperit 
que les dones aporten al servei de l’Església. 
Us ho demanem per Jesucrist, nostre Senyor, 
que viu i regna amb vós i l’Esperit Sant, 
Déu, pels segles dels segles. Amén. 
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Dia vuitè 
Divendres, dia 25 de gener de 2019 

El Senyor m’il·lumina i em salva (Sl 27,1)  
Sl 27,1-4  
Jn 8,12-20  

Reflexió 
Al llarg dels vuit dies d’aquesta Setmana de Pregària per la Unitat 

dels Cristians, les reflexions han girat entorn de moltes situacions 
difícils del món d’avui, la corrupció, la violència, l’exclusió, 
l’explotació, la pobresa, la pol·lució, la fam i el tràfic de persones. 
Les esglésies d’Indonèsia són conscients d’aquestes qüestions i les 
veuen com a reptes de tot cristià. Reconeixen i confessen que alguns 
d’aquests pecats han esquitxat també la vida de les seves esglésies 
ferint la seva unitat i empobrint el seu testimoniatge davant del món. 
Compten, però, amb nombrosos exemples d’instàncies d’esglésies 
que es reuneixen per donar testimoniatge de la seva unitat en Crist. 
Els cristians de la resta del món s’hi poden afegir, així mateix, amb 
molts altres exemples propis dels països respectius. 

Dia rere dia, any rere any, i, especialment, durant aquesta 
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, els cristians es 
troben junts per pregar en comú, professar la seva fe baptismal, 
escoltar la veu de Déu en les Escriptures i pregar junts per la unitat 
del cos de Crist. En fer això, reconeixen que la Santíssima Trinitat és 
la font de tota unitat i que Jesús és la llum del món que promet la 
llum de la vida a tots els qui el segueixen. Les múltiples injustícies 
del món freqüentment els entristeixen i contrarien. Però, no perden 
l’esperança, actuen. Perquè el Senyor és la seva llum, la seva 
salvació i la fortalesa de les seves vides, no tenen por. 
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Pregària 
Déu, fortalesa nostra,  
us lloem pel vostre amor benvolent, 
pel vostre suport en moments de prova, 
i per la llum que ens manifesteu quan anem a les fosques.  
Feu que les nostres vides puguin ser de benedicció per als altres. 
Ajudeu-nos a viure la unitat en la diversitat com a testimoniatge 
de comunió amb vós. 
Pare, Fill i Esperit Sant, 
Déu, ara i per sempre. Amén. 
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ALGUNES FITES RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA  
DE LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 

DELS CRISTIANS 
 

1740 A Escòcia, neix un moviment pentecostal que, amb 
ramificacions a Amèrica del Nord, invita a pregar per la 
renovació de la fe de totes les Esglésies.  

1820 El rev. James Haldane Stewart publica “Consells per a la 
unió general dels cristians fidels a la inspiració de 
l’Esperit”. 

1840 El rev. Ignatius Spencer, convertit al catolicisme romà, 
impulsa una anomenada “Unió de pregària per la unitat”. 

1867 En la introducció a les seves resolucions, la primera 
assemblea de bisbes anglicans de Lambeth, insisteix sobre la 
pregària per la unitat. 

1894 El papa Lleó XIII recomana la pràctica de l’Octavari de 
pregària per la unitat durant el temps de Pentecostes. 

1908 Celebració de l’Octavari per la unitat de l’Església, una 
iniciativa del rev. Paul Wattson. 

1926 El moviment Fe i Constitució inicia la publicació de 
“Suggeriments per a un Octavari de pregària per la unitat 
dels cristians”. 

1935 A França, l’abbé Paul Couturier promou la “Setmana 
universal de pregària per la unitat dels cristians com Crist la 
vol i pels mitjans que ell vol”. 

1954 A Barcelona, per iniciativa del rev. Gunnar Rosendal, 
cristians catòlics romans i protestants comencen a reunir-se 
per reflexionar i pregar. 

1958 A França, el Centre “Unité chrétienne”, de Lió, comença a 
redactar i difondre els textos per a la Setmana de pregària, en 
col·laboració amb la Comissió Fe i Constitució del Consell 
Mundial de les Esglésies 
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1959 El Grup ecumènic de Barcelona promou la Setmana de 
pregària, amb els textos publicats pel Centre “Unité 
chrétienne”, de Lió, i al mateix temps edita  “Orientación e 
información ecuménica”, la circular suprimida per l’autoritat 
eclesiàstica a partir del núm. 2.  

1963 A Salamanca, primer curs d’introducció a l’ecumenisme, a 
càrrec de ponents del  Centre “Unité chrétienne”, de Lió, i 
del Grup ecumènic, de Barcelona.  

1964 A Jerusalem, el papa Pau VI i el patriarca Atenàgoras reciten 
junts la pregària de Crist “que tots siguin u”(Jn 17,21). 

1966 La Comissió Fe i Constitució i el Secretariat per la Unitat 
dels Cristians (avui Pontifici Consell per la Promoció de la 
Unitat Cristiana), de l’Església Catòlica, decideixen de 
preparar conjuntament els textos per a la Setmana de 
pregària de cada any. 

1968 Per primera vegada, la Setmana de pregària per la unitat dels 
cristians se celebra a partir dels textos de Fe i Constitució i 
del Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat Cristiana. 

1984 Amb estatuts propis, aprovats per la Generalitat de 
Catalunya, el Grup ecumènic de Barcelona esdevé Centre 
Ecumènic de Catalunya. 

2000 El Centre UNESCO de Catalunya i el Centre Ecumènic de 
Catalunya creen l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós (AUDIR). 

2004 Barcelona, celebració al Fòrum Universal de les Cultures del 
IV Parlament de les Religions del Món (PWR). A partir 
d’aquest esdeveniment, emprenen la seva singladura el 
“Grup Estable de Treball per a les Religions”(GTER) i la 
Xarxa d’Entitats Interconfessional que promou el Parlament 
Català de les Religions en tot el marc lingüístic del català.  

2004 Acord entre Fe i Constitució, del Consell Mundial de les 
Esglésies, i el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat 
Cristiana, de l’Església Catòlica, per editar i publicar 



conjuntament, en un mateix format, el llibret de la Setmana 
de Pregària per la Unitat dels Cristians. 

2008 Celebració del centenari de la Setmana de Pregària per la 
Unitat dels Cristians, prenent com a referent l’Octavari per la 
Unitat de l’Església, iniciat l’any 1908, pel rev. Paul 
Wattson.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera part per a les Celebracions Eucarístiques ha estat preparada per la 
Diòcesi de Tarragona. L’adaptació al català dels textos per a la celebració de la 
Paraula és del Centre Ecumènic de Catalunya. 
 
Dipòsit legal: B 30119-2018 
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