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SETMANA DE PREGÀRIA
PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
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 uns contra els altres, com anàvem no fa tants anys, sinó
els uns cap als altres.

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”. 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.
De la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de
Relacions Interreligioses
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h.

SANTORAL
20 de gener: Sant Sebastià.
21 de gener: Sant Fructuós, Bisbe, Auguri i Eulogi, diaques.
22 de gener: Sant Vicenç, diaca i màrtir.
23 de gener: Sant Ildefons, Bisbe
24 de gener: Sant Francesc de Sales, Bisbe i doctor de
l’Església.
25 de gener: Conversió de Sant Pau, apòstol.
26 de gener: Sants Timoteu i Titus, Bisbes.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dissabte 19 de gener: a les 21:30h en els locals parroquials.
Trobada formativa per a famílies seguin el llibre “Jesús de
Natzaret” de Benet XVI
Dimarts 22 de gener: a les 19:30h. Grup d’estudi de la Bíblia.
Dijous 24 de gener: a les 19:30h. Recés parroquial seguint
l’exhortació sobre la santedat del Papa Francesc
Dissabte 26 i Diumenge 27 de gener: Presentació a les
misses de les catequesis per a joves i adults que organitzarà
la Parròquia durant els mesos de febrer i març.
Dilluns 28 de gener: a les 19:30h. Consell Parroquial.

