
 

Setmana de pregària per la unitat dels cristians  
18-25 gener 2009  

Ajunta'ls després l'un amb l'altre perquè formin un  sol bastó i quedin units en la 
teva mà (Ez 37,17)  

L' Octavari de Pregària per la Unitat dels cristians és l'expressió més clara de l'anomenat 
ecumenisme espiritual; clara, però que massa sovint es queda en l'única manera d'acció 
ecumènica.  

Han passat els temps que moguts per nobles i evangèliques intencions ens movíem 
il·lusionats pel que ens semblava propera o quasi immediata Unitat. Potser hi havia en tot 
plegat més irenisme del que ens pensàvem.  
El diàleg entre els teòlegs de les esglésies ha arribat al nucli: la successió apòstolica i per 
tant la concepció del ministeri és possiblement l'eix per on giren avui dia les qüestions 
medulars de les trobades entre els especialistes en eclesiologia, junt, evidentment, amb 
la funció del ministeri petrí.  

El cardenal Kasper, president del Consell Pontifici per la Unitat dels Cristians, insiteix en 
la necessitat de recuperar el sentit primigeni de l'Octavari. Quan l'abbé Couturier i altres 
iniciàren la Setmana de Pregària ho feren moguts per un convenciment molt clar: només 
en la pregària insistent avançarem en el camí ecumènic.  

És imprescindible i necessària la pregària -sobretot quan és interconfessional- però no 
pot quedar reduïda a la Setmana : tots els dies de l' any han de sentir el clam dolorós de 
la separació amb desigs de conversió i compromisos concrets que assenyalin 
profèticament la reconciliació plena de tots els cristians. Ja comencen a haver entre 
nosaltres petites realitats que van fent visible que un dia “ tots siguin u”: trobades de 
pregària interconfessionals, compartir esglésies, comentaris als Evangelis fets per 
membres de diferents confessions... Ens cal fer més patent l'ecumenisme de cada dia, 
malgrat les resistències que causades per temps passats i actuals poden aparèixer per 
tots els costats.  

L'octavari i tots els dies són una mirada :  

· És la mirada del Senyor a tots a tots els cristians que ancorats en les nostres 
casuístiques sinagogals hem impedit que la seva acció salvadora sigui més palesa per a 
tota la Humanitat : «Jesús se'ls anà mirant, indignat i entristit per l'enduriment del seu cor, 
i digué a aquell home: “Estén la mà”. Ell la va estendre, i la mà recobrà el moviment.» 
(Marc 3,5) 
· És la mirada del Senyor a Pere –tots som Pere– en el pati de la casa del gran sacerdot: 
«Llavors el Senyor va girar-se i mirà Pere; i Pere es recordà de les paraules que el 
Senyor li havia dit: “Abans que avui canti el gall, m'hauràs negat tres vegades”.» (Lc. 
22,61). Constatarem l' autenticitat de la nostra pregària si en fa arrencar el plor.  
· És la mirada dels uns als altres que, avergonyits de nosaltres mateixos, massa sovint 
assenyalem els pecats dels altres i no veiem els propis: “ Ells, en sentir això, s'anaren 
retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol, i la dona  



encara era allà al mig.” (Jn 8,9).  
· És la mirada que obre somriures d'esperança perquè podem així “vetllar els uns pels 
altres per animar-nos a l'amor fratern i a les bones obres” (Heb 10,24).  
· I és finalment la mirada “fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la 
porta a la plenitud” (Heb. 12,2).  

I així, que el proper Octavari no sigui una anècdota en el difícil i potser àrid, per 
molts,camí del moviment ecumènic.  

Lluís-Anton Armengol  
Delegat Diocesà d'Ecumenisme  

Diòcesi de sant Feliu de Llobregat  

  

Suggeriments pràctics per a la missa:  

Alguns bisbats ofereixen materials i suggeriments per a la celebració de l'eucaristia 
durant aquesta setmana. En tot cas, serà bo tenir en compte algunes consideracions:  

- Les lectures de la missa són les pròpies de cada dia: el dia 18 de gener del diumenge II 
del temps de durant l'any (B); els dies ferials de la setmana II; excepte el dimecres dia 21 
(sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi), que té categoria de festa i té lectures pròpies; i 
el dia 25 del diumenge III del temps de durant l'any (B) o de la festa de la Conversió de 
Sant Pau (tal com explicarem millor en la propera tramesa de MD).  

- Cal tenir en compte que durant aquesta setmana hi ha algunes festes i memòries 
obligatòries que demanen utilitzar les oracions pròpies del missal i el color corresponent: 
dia 21, sants Fructuós, Auguri i Eulogi (vermell); dia 23, sant Ildefons (blanc); dia 24, sant 
Francesc de Sales (blanc). També el dia 20 es pot fer memòria (lliure) de sant Fabià o de 
sant Sebastià (vermell), i el dia 22 de santa Agnès o de sant Vicenç (vermell). El prefaci 
aquests dies pot ser el corresponent a la memòria o també el de la unitat dels cristians 
(veure més avall).  

- Els dies que no tenen cap memòria oblgatòria es poden dir les tres oracions “per la 
unitat dels cristians”(al missal n'hi ha tres formularis, pàgs.875-879). Aquests textos 
eucològics també es poden fer servir el diumenge dia 18, tal com proposem en els 
materials per a la celebració en les pàgines corresponents de la propera tramesa de MD. 
El color propi d'aquests dies és el verd. No així el diumenge dia 25, en què recomanarem 
fer servir la litúrgia pròpia de la festa de la Conversió de Sant Pau.  

- Durant tota la setmana es pot utilitzar (tant el diumenge 18 com el 25, i també els dies 
ferials, fins i tot els que tenen memòria obligatòria) el prefaci “per la unitat dels cristians” 
(missal pàg.876) i també la Pregària eucarística “per motius diversos” I (Apèndix a la 2ª 
edició del Missal Romà, pàg. 11. Els que no disposeu d'aquest apèndix, és la nova versió 
de l'antiga pregària eucarística V/D).  

- Les pregàries dels fidels poden ser pròpies per aquesta intenció, segons els formularis 
que apareixen en diverses publicacions (per exemple, a “Pregàries dels fidels”, Dossiers 



CPL n.107, pàg.266). Als fulls de monicions dels diumenges dies 18 i 25 , que rebreu a la 
propera tramesa, també tindrem en compte aquest suggeriment.  

- Finalment, pot ser bo també fer-ne esment en altres moments de la celebració, com a la 
monició inicial, l'homilia...  

Sugerencias prácticas para la misa: 

Algunas diócesis ofrecen materiales y sugerencias para la celebración de la eucaristía 
durante esta semana. En todo caso, será bueno tener en cuenta algunas 
consideraciones:  

- Las lecturas de la misa son las propias de cada día: el día 18 de enero del domingo II 
del tiempo ordinario (B); los días feriales de la semana II; y el día 25 del domingo III del 
tiempo ordinario (B) o de la fiesta de la Conversión de San Pablo (tal como explicaremos 
mejor en el próximo envío de MD).  

- Hay que tener en cuenta que durante esta semana hay algunas memories obligatorias 
que piden utilizar las oraciones propies del misal y el color correspondiente: día 21, santa 
Inés – en Catalunya, santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, fiesta - (rojo); día 22, san 
Vicente (rojo); día 23, san Ildefonso (blanco); día 24, san Francisco de Sales (blanco). 
También el día 20 se puede celebrar la memoria (libre) de san Fabián o de san 
Sebastián o de San Fructuoso (rojo). El prefacio estos días puede ser el correspondiente 
a la memoria o también el de la unidad de los cristianos (ver más abajo).  

- Los días que no tienen ninguna memoria oblgatoria se pueden decir las tres oracions 
“por la unidad de los cristianos” (en el misal hay tres formularios, págs. 923-928). Estos 
textos eucológicos también se pueden utilizar el domingo día 18, tal como proponemos 
en los materiales para la celebración en las páginas correspondientes del próximo envío 
de MD. El color propio de estos días es el verde. No así el domingo día 25, en el que 
recomendaremos utilizar la liturgia propia de la fiesta de la Conversión de San Pablo.  

- Durante toda la semana se puede utilizar (tanto el domingo 18 como el 25, y también 
los días feriales, incluso los que tienen memoria obligatoria) el prefacio “por la unidad de 
los cristianos” (misal pág.924) y també la Plegaria eucarística “para misas por diversas 
necesidades” IV (o V/D, misal pág. 1053).  

- Las oraciones de los fieles pueden ser propias por esta intención, según los formularios 
que aparecen en diversas publicaciones (por ejemplo, en “Oración de los fieles”, 
Dossiers CPL n.107, pàg.266). En las hojas de moniciones de los domingos días 18 i 25 , 
que recibiréis en el próximo envío, también tendremos en cuenta esta sugerencia.  

- Finalmente, puede ser bueno también hacer referencia al tema en otros momentos de 
la celebración, como en la monición inicial, la homilía...  

(publicat a Missa Dominical 2009 -1) 

 


