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Preàmbul

Desitgem i volem la unió dels cristians com el Senyor Jesús la
vulgui, pels mitjans que el Senyor Jesús vulgui i quan el Senyor
Jesús vulgui. Volem la unió dels cristians per, amb i en Crist Jesús,
Senyor Nostre.
Déu ha fet la gràcia, als qui vivim en l’Església del segle XXI, de
veure i sentir que el Bisbe de Roma, el Papa Francesc, anés el 31
d’octubre d’enguany a Suècia, amb motiu de la celebració, l’any que
ve, dels 500 anys de la Reforma luterana. Això és ja l’inici de la
realització, clara i nítida, del que fa més de seixanta anys demanem a
l’únic Senyor de l’Església: que tots els cristians siguem u. També el
que el Papa Francesc va dir, aquell dia mateix a la Catedral Luterana
de Lund ens dóna, enguany, el to i el marc de la nostra Setmana de
Pregària Universal per la Unió dels Cristians:
"«Estigueu en mi, i jo en vosaltres» (Jn 15,4).
Aquestes paraules, pronunciades per Jesús en el
context del Sant Sopar, ens permeten apropar-nos al
cor de Crist poc abans del seu lliurament definitiu a
la creu. Podem sentir els seus batecs d'amor per
nosaltres i el seu desig d'unitat per a tots els que
creuen en ell. Ens diu que ell és el cep veritable i
nosaltres les sarments; i que, com ell està unit al
Pare, així nosaltres hem d'estar units a ell, si volem
donar fruit.
En aquesta trobada de pregària, aquí a Lund,
volem manifestar el nostre desig comú de romandre
units a ell per tenir vida. Li demanem: «Senyor,
ajudeu-nos amb la vostra gràcia a estar més units a
vós per donar junts un testimoni més eficaç de fe,

esperança i caritat». És també un moment per donar
gràcies a Déu per l'esforç de tants germans nostres,
de diferents comunitats eclesials, que no s’han
resignat a la divisió, sinó que mantenen viva
l'esperança de la reconciliació entre tots els que
creuen en l'únic Senyor. [...].
Jesús intercedeix per nosaltres com a mediador
davant el Pare, i li demana per la unitat dels seus
deixebles «perquè el món cregui» (Jn17,21). Això és
el que ens conforta, i ens mou a unir-nos a Jesús per
demanar-li amb insistència: «Dóna'ns el do de la
unitat perquè el món cregui en el poder de la teva
misericòrdia». Aquest és el testimoni que el món està
esperant de nosaltres. Els cristians serem testimoni
creïble de la misericòrdia en la mesura que el perdó,
la renovació i reconciliació siguin una experiència
quotidiana entre nosaltres. Junts podem anunciar i
manifestar de manera concreta i amb alegria la
misericòrdia de Déu, defensant i servint la dignitat
de cada persona. Sense aquest servei al món i amb el
món, la fe cristiana és incompleta.
Luterans i catòlics preguem junts en aquesta
Catedral i som conscients que sense Déu no podem
fer res; demanem el seu auxili perquè siguem
membres vius units a ell, sempre necessitats de la
seva gràcia per poder portar junts la seva Paraula al
món, que està necessitat de la seva tendresa i de la
seva misericòrdia ".
La Setmana de Pregària per a la Unitat dels Cristians de 2017 ja
no necessita estímuls, suggeriments i iniciatives de persones
particulars o de grups privats: és mirant al Bisbe de Roma i Papa de
l’Església Catòlica, que viem i entenem el que hem de fer aquesta
setmana del mes de gener de 2017: Demanar “la gràcia de Déu per
poder portar junts la seva Paraula al món, que està necessitat de la
seva tendresa i la seva misericòrdia”.
Barcelona, 25 de novembre de 2016.
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«Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi empeny»
cfr 2Co 5,14

Introducció
1. Introducció al tema de l’any 2017:
1. Alemanya, el país de la Reforma luterana
En Publicar l’any 1517 les 95 tesis, Martí Luter féu sentir la seva
veu sobre el que ell veia com abusos en l’Església d’aquella època.
L’any 2017 s’escau el Vè centenari d’aquest gest clau en la història
dels moviments reformistes. Un punt d’inflexió d’aquestes passades
centúries en la vida de l’Església d’Occident i tema de controvèrsia
en el marc de les relacions intereclesials a Alemanya. L’Església
Evangèlica d’Alemanya (ECD) es prepara per a aquest aniversari
d’ençà de l’any 2008. Un any rere l’altre ha pres en consideració
aspectes particulars de la Reforma, com, per exemple, la Reforma i la
política o la Reforma i l’educació. També ha invitat els seus
interlocutors ecumènics a contribuir, a nivells diversos, en els actes
commemoratius de 1517.
Després de llargues discussions, no exemptes de dificultats, les
Esglésies d’Alemanya han decidit que una Christusfest (Celebració
del Crist) pot ser el millor format per commemorar ecumènicament
l’esdeveniment de la Reforma. En posar l’èmfasi sobre ecumènics de
l’EKD no ha de trobar cap obstacle per prendre part en les festes del
centenari (Catòlics romans, Ortodoxos, Baptistes, Metodistes,
mannonites i tots els altres).
Com sabem, la història de la Reforma ha estat marcada per
divisions lamentables. Aquest seria, per això, un resultat
veritablement important. La Comissió Catòlico-Luterana de la Unitat
ha fet grans esforços per aconseguir l’entesa al respecte. En el
remarcable docuement Del conflicte a la comunió, recorda que a
hores d’ara ambdues tradicions arriben a aquest centenari en temps
ecumènics, amb els resultats a mà de cinquanta anys de diàleg i
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mútua comprensió de la pròpia història i teologia En separar les
intuïcions teològiques de la Reforma d’allò que és polèmic, els
catòlics s’han vist en condicions d’encaixar la interpel·lació de Luter
a l’Església dels nostres dies i, doncs, de reconèixer en ell un
“testimoni de l’evangeli” (Del conflicte a la comunió, 29). D’aquesta
manera, després de segles de mútues condemnes i difamacions, l’any
2017, els cristians luterans i els catòlics podran commemorar junts
els començaments de la Reforma.
És a partir d’aital consens i de l’actual context ecumènic que
emergeix el tema central de la Setmana de pregària per la unitat dels
cristians d’enguany: “Reconciliem-nos. L’amor del crist ens hi
empeny” (cfr 2Co, 5,14).
El Consell de les Esglésies d’Alemanya i l’aniversari de la Reforma
l’any 2017
El Consell de les Esglésies d’Alemanya ha presentat diversos
projectes per a les commemoracions de 2017. Un d’ell té com a títol
“Redescobrir els tresors de la Bíblia”. En això, recordant la
importància que Martí Luter atribuïa a la significació de la Bíblia,
sense excepció, totes les Esglésies membres de l’ACK han fet les
seves aportacions escrites sobre la relació particular que mantenen
amb la Bíblia que, després, han estat publicades en forma de llibre.
L’ACK promogué un “pelegrinatge” simbòlic d’Esglésies membres a
Wittenberg. Cada comunitat visitada podia expressar i celebrar la
seva pròpia relació amb la Bíblia. El mes d’abril de 2015 organitzà, a
més, un col·loqui sobre el tema; “Irremeiablement dividits?
Renovació beneïda? – Perspectives ecumèniques sobre 500 anys de
Reforma”, les actes del qual han estat oportunament publicades.
Fou tenint en consideració la perspectiva de l’’aniversari que el
Consell de les Esglésies d’Alemanya (ACK), invitat pel Consell
Mundial de les Esglésies, reuní i elaborà els textos per a aquesta
Setmana de pregària per la unitat dels cristians. Un comitè format per
deu membres representants d’Esglésies es reuní tres vegades durant
els anys 2014 i 2015 per redactar els textos. Es posà èmfasi en
preparar un servei de culte ecumènic per a la Setmana tenint en
compte la Reforma luterana.
8

El tema de la Setmana de pregària per la unitat dels cristians 2017
Quan el comitè alemany de planificació es reuní la tardor de 2014
aviat s’adonà que els textos per a aquesta Setmana de pregària per la
unitat dels cristians havien de respondre a dos extrems: d’una part, a
la celebració de l’amor i la gràcia de Déu, la “justificació de la
humanitat per la sola gràcia”, el principal element sobre el qual se
sostenen les Esglésies de la reforma de Martí Luter. De l’altra,
havien de mostrar el sofriment de les divisions que han afligit
l’Església, amb el reconeixement de les faltes comeses i l’oportunitat
que ara tenim de fer passos vers la reconciliació.
Darrerament, l’any 2013, l’exhortació apostòlica Evangelii
gaudium (La joia de l’evangeli), del papa Francesc, ha proveït el
tema per a aquest any amb la següent citació: “L’amor del Crist ens
empeny” (Paràgraf 9). Fou a partir d’aquest verset de l’Escriptura
(2Co 5,14), i tot el capítol cinquè de la segona carta als corintis, que
el comitè alemany definitivament formulà el tema de la Setmana de
pregària per la unitat dels cristians 2017.
El text bíblic (2Co 5,14-20)
Aquest text subratlla que la reconciliació és un do de Déu per a
tota la creació. “Déu, en Crist, reconciliava el món (kosmos) amb ell
mateix, no tenint-li més en compte els seus pecats, i a nosaltres ens
ha encomanat l’anunci de la reconciliació” (v. 19). Com a
conseqüència de l’acció de Déu, la persona reconciliada en Crist és
invitada al seu torn a proclamar la reconciliació de paraula i d’obra.
“L’amor del Crist ens empeny” (v. 14). “Per tant, som ambaixadors
de Crist, i Déu mateix us exhorta a través nostre; us ho demanem en
nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!” (v. 20). El text accentua
que la reconciliació no és sense sacrifici. Jesús ha donat la seva vida,
ha mort per tots nosaltres. Els ambaixadors de la reconciliació són
cridats en el seu nom a donar així mateix les pròpies vides. Ja no
viuran més per a ells mateixos, viuran per a aquell que ha mort per
ells.
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Els vuit dies de la Setmana
Dia 1r

Un ha mort per tots

Dia 2n

Els qui viuen que no visquin més per ells mateixos

Dia 3r

No conèixer ningú de manera purament humana

Dia 4t

El que era antic ha passat

Dia 5è

Ha començat un món nou

Dia 6è

Déu ens ha reconciliat amb ell

Dia 7è

El servei de la reconciliació

Dia 8è

Reconciliats amb Déu

En Crist, Déu s’ha reconciliat amb el món; aquesta és la raó que
se suposa en la celebració de tot culte ecumènic. Abans d’escoltar la
proclamació de la paraula, però, hem de confessar els nostres pecats i
immergir-nos en les aigües profundes del perdó de Déu. Només així
serem capaços de testimoniar davant del món que la reconciliació és
possible.
Cridats a donar testimoniatge
L’amor del Crist ens empeny a pregar, però, ensems, ens mou a
anar més enllà de la simple pregària per la unitat dels cristians. Les
comunitats i les Esglésies necessiten el do de la reconciliació de Déu,
font de vida. Però, per damunt de tot, el necessiten per a testimoniar
conjuntament davant del món “que tots som u, com vós, Pare, esteu
en mi i jo en vós. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món
cregui que vós m’heu enviat” (Jn 17,21).
El món necessita ministres de reconciliació per enderrocar
barreres, construir ponts, instaurar la pau i obrir portes als nous aires
de vida que en nom de qui ens ha reconciliat amb Déu, Jesucrist.
L’Esperit Sant és qui ens portarà en nom seu pel camí de la
reconciliació.

10

Quan aquest text es redactava, l’any 2015, hi havia molta gent a
Alemanya que practicava la reconciliació oferint acolliment als
nombrosos refugiats de Síria, Afganistan, Eritrea i països dels
Balcans occidentals en cerca de protecció i una vida nova. L’ajut
pràctic i l’acció decidida contra l’odi als estrangers ha estat un
testimoniatge clar de reconciliació del poble alemany. Com a
instruments de reconciliació, les Esglésies s’han implicat activament
a favor dels refugiats per trobar-los habitatge, tot procurant de
millorar al mateix temps les condicions de vida dels països que
havien deixat. Els actes concrets d’ajut són tan necessaris com la
pregària que fem per la reconciliació i la pau si volem aportar
esperança i consol a la gent que ha sortit de situacions terribles.
Que la rosada de la gràcia de la reconciliació davalli sobre la
nostra Setmana de pregària d’enguany a fi que uns i altres visquem
en pau i arreu construïm ponts de comunicació. I que l’amor de Crist
empenyi les Esglésies a la reconciliació i a l’enderroc dels murs de
separació.
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
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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.
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 si 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: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions
Interreligioses, c/ Sant Pau, 101 (Pquia.) 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
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• 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 Fax 936327631
ecumenisme@bisbatsantfeliu.cat
• Solsona: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pl. Palau, 2,
25280–Solsona, Tel. 973480951
• 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
• Urgell: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Pati de Palau,15, 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.
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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 ésser –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 2016
2Co 5,14-20

L’amor del Crist ens empeny: hem comprès que un ha mort per
tots, i això vol dir que tots han mort amb ell. I ell ha mort per tots
perquè els qui viuen ja no visquin per a ells mateixos, sinó per a
aquell qui ha mort i ressuscitat per tots ells.
Per això nosaltres, des d’ara, ja no coneixem ningú de manera
purament humana, i si en altre temps havíem conegut així el Crist, ara ja
no ho fem. És a dir, els qui viuen en Crist són una creació nova. El que
era antic ha passat; ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu,
que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a
nosaltres aquest servei de la reconciliació. Efectivament, Déu, en Crist,
reconciliava el món amb ell mateix, no tenint-li més en compte els seus
pecats, i a nosaltres ens ha encomanat l’anunci de la reconciliació. Per
tant, som ambaixadors de Crist, i Déu mateix us exhorta a través nostre.
Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!
Traducció de la Bíblia Interconfessional
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA

Dia Primer
Dimecres, dia 18 de gener de 2017
Un ha mort per a tots
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA
EN LES MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT,

APÈNDIX A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició inicial
El lema d’enguany és “Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi
empeny” (cf 2Co 5,14-20). Ell ha mort per a tots i ens empeny a la
reconciliació. Ens mana que abans d’apropar-nos a l’altar ens
reconciliem amb el germà: “Si el teu germà té alguna cosa contra tu,
deixa la teva ofrena i vés primer a…”
L’amor de Crist ens demana una veritable reconciliació entre
nosaltres. Fem-ho! I reconciliats preguem junts per la unitat de totes
les confessions cristianes.

Invocacions
Abans de celebrar els sants misteris invoquem el bàlsam de la
misericòrdia de Déu:
• Vós, que maneu perdonar-nos abans d’acostar-nos a l’altar,
Senyor...
• Vós, que a la creu demanàreu perdó pels vostres botxins,
Crist...
• Vós, que confieu a l’Església el ministeri de la reconciliació,
Senyor...
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Pregària Universal
Que l’amor de Crist ens empenyi a una veritable reconciliació.
Demanem al Senyor que entre nosaltres i amb tots els cristians de
les diverses confessions hi floreixi l’anhelada reconciliació. R/ Pel
vostre amor, renoveu-nos!
• Per	
   la	
   santa	
   Església	
   catòlica:	
   que	
   ofereixi	
   als	
   germans	
  
cristians	
   de	
   les	
   altres	
   Esglésies	
   i	
   confessions	
   el	
   gest	
   de	
   la	
  
reconciliació	
  a	
  fi	
  que	
  avancem	
  tots	
  cap	
  a	
  la	
  unitat.	
  Preguem.	
  
• Pel	
   papa	
   Francesc	
   i	
   per	
   tots	
   els	
   altres	
   bisbes	
   de	
   l’Església,	
  
els	
   quals,	
   essent	
   portadors	
   de	
   l’amor	
   de	
   Crist,	
   encaminin	
   el	
   seu	
  
ministeri	
  devers	
  el	
  servei	
  de	
  la	
  caritat	
  i	
  de	
  la	
  unitat.	
  Preguem.	
  
• Per	
  les	
  santes	
  Esglésies	
  de	
  l’orient,	
  que	
  continuïn	
  nodrint	
  la	
  
seva	
  fe	
  en	
  la	
  litúrgia	
  i	
  en	
  la	
  devoció	
  a	
  Maria;	
  que	
  en	
  tota	
  dificultat	
  
es	
  mantinguin	
  fermes	
  en	
  la	
  fe.	
  Preguem.	
  
• Pels	
   cristians	
   luterans,	
   en	
   el	
   5è	
   centenari	
   de	
   la	
   reforma,	
   i	
  
per	
  totes	
  les	
  comunitats	
  reformades;	
  que	
  Déu	
  nostre	
  Senyor	
  els	
  
ajudi	
  en	
  el	
  seu	
  desig	
  de	
  viure	
  segons	
  l’Evangeli.	
  Preguem.	
  
• Per	
   les	
   nostres	
   comunitats	
   cristianes	
   d’Europa;	
   que	
   no	
  
defalleixin,	
   es	
   renovin,	
   i	
   que	
   portades	
   per	
   l’Esperit	
   de	
   la	
   unitat	
  
donin	
  testimoni	
  de	
  la	
  presència	
  del	
  Déu	
  vivent.	
  Preguem.	
  
• Per	
  nosaltres	
  i	
  per	
  tots	
  els	
  qui	
  preguem	
  per	
  la	
  unitat	
  de	
  les	
  
esglésies;	
   que	
   l’amor	
   del	
   Crist	
   ens	
   empenyi	
   a	
   una	
   profunda	
  
reconciliació	
   entre	
   nosaltres	
   i	
   ens	
   allunyi	
   de	
   tot	
   el	
   que	
   ens	
  
divideix.	
  Preguem.	
  
Escolteu, oh Pare, la pregària de la vostra Església i reconcilieunos en l’amor de Crist, el vostre Fill, que viu i regna pels segles dels
segles. Amén!
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Dia Segon
Dijous, dia 19 de gener de 2017
Els qui viuen, que no visquin més per a ells mateixos
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA
EN LES MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT,

APÈNDIX A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició
Avui som convidats a no viure per a nosaltres mateixos. Viure per
a un mateix, dins l’egoisme i en el tancament, això és pecat.
Trobarem sentit a la vida si vivim per als altres amb vista a
conformar la família de Jesús. Ell ens digué que si el gra de blat no
moria, no podia donar fruit. Som cridats a morir, precisament per a
poder viure! Renunciar al jo, per apoder dir tu! És l’autèntica llei de
la Vida: fer de la nostra vida una donació als germans.

Invocacions
Ens costa de sortir de nosaltres mateixos per a viure oberts als
germans. Demanem, doncs, perdó pels nostres egoismes, tancaments
i divisions:
• 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...

Pregària Universal
Preguem Déu, estimats germans, perquè tinguem el seny que
escau als deixebles de Jesucrist. R/. Escolteu-nos Pare!
• Pel papa Francesc, servidor dels servidors de Crist; que el
Senyor li doni encert per a guiar l’Església pels camins de la unitat.
Preguem.
• Per totes les Esglésies cristianes; que sentint tots el dolor de la
desunió, cerquem el que ens uneix i ens acostem les unes a les altres
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en la confessió de la mateixa fe i en el testimoni del mateix Evangeli
davant el món. Preguem.
• Perquè els qui tenen el poder polític i econòmic d’aquest món,
no cerquin interessos egoistes sinó un món més just i solidari, on
tothom pugui viure dignament. Preguem.
• Per tots els qui són víctimes de la guerra, els exiliats i refugiats,
perquè creixi la solidaritat de les nacions envers ells, i torbin una mà
que els ajudi. Preguem.
• Per nosaltres, perquè sempre portem al cor la passió el desig
per la unitat dels creients i siguem a tot arreu portadors de pau i de
reconciliació. Preguem.
Feu, Senyor, que la nostra vida i la vida de la nostra Església
sigui testimoni del vostre amor, vivint pel bé dels nostres germans
d’arreu del món. Per Crist Senyor nostre.

Dia tercer
Divendres, dia 20 de gener de 2017
No conèixer ningú de manera purament humana
MISSA FERIAL, DE LA MEMÒRIA DE SANT FABIÀ O DE LA DE SANT
SEBASTIÀ O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA EN LES
MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT, APÈNDIX A LA

2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11). LECCIONARI FERIAL

Monició Inicial
La nostra percepció del germà, de la realitat, és sempre limitada.
Sols Déu coneix el cor de cadascú i les seves intencions més
profundes. Quan la nostra mirada és purament humana no coneixem
el germà tal com és, i projectem cap a ell una mirada deformada.
Preguem Déu que ens doni el do de la saviesa, que coneguem i
mirem el germà tal com Ell el veu i el coneix.
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Invocacions
Sabent que el nostre coneixement dels germans, de la realitat, és
limitat... Demanem perdó per les vegades que ens tanquem en les
nostres lògiques i raonaments egoistes, i no ens obrim a la Llum.
• Vós, font de la llum veritable, Senyor...
• Vós, camí, veritat i vida, Crist...
• Vós, que guieu els nostres passos, Senyor...

Pregària Universal
Preguem Déu, germans tots, perquè la reconciliació regni en
les nostres vides i tinguem una actitud més fraternal envers tothom.
R/. Escolteu-nos, Senyor.
• Per la santa Església catòlica, la qual, 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.
• Pel papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església, els
quals, sabent que el seu ministeri és un servei, l’expressin humilment
al servei de la caritat i de la unitat. Preguem.
• Per les santes Esglésies d’Orient; que continuïn nodrint la seva
fe en la litúrgia i en la devoció a Maria, i que en les hores de
persecució es mantinguin fermes en la fe. Preguem.
• 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.
• Per les comunitats cristianes d’Europa; que renovant-se,
testimoniïn la presència del Déu vivent enmig de la societat, i siguin
comunitats acollidores on els homes i les dones puguin trobar els
camins de la transcendència. Preguem.
• Per nosaltres, que celebrem aquesta Eucaristia; que l’amor del
Crist ens comprometi a pregar i a treballar per la unitat. Preguem.
Senyor, Vós que sempre ens escolteu, doneu-nos el que més ens
convé i feu-nos obedients a la vostra voluntat. Per Crist Senyor
nostre. Amén!
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Dia quart
Dissabte, dia 21 de gener de 2017
El que era antic ha passat
SANT FRUCTUÓS, bisbe i màrtir, SANTS AUGURI I EULOGI, diaques i
màrtirs.
PROPI: SANTORAL (MISSAL I LECCIONARI), GLÒRIA. PREFACI DE MÀRTIRS

Monició Inicial
Celebrem la festa dels sants Fructuós o Fruitós, bisbe, i dels sants
diaques Auguri i Eulogi, que van ser martiritzats amb ell, a
l’amfiteatre de Tarragona l’any 259. Són els protomàrtirs de
l’Església en la nostra terra. Ho constatem en les Actes autèntiques
del seu martiri. És el testimoni més antic de la presència del
cristianisme a Catalunya; presència que probablement tingué els seus
inicis en l’època de Sant Pau.
Fem nostre l’esperit eclesial que tingué sant Fructuós, i que
expressà anant cap a l’amfiteatre, quan digué: “Em cal tenir al
pensament l’Església catòlica, estesa d’Orient a Occident”. Com ell,
estimem els nostres pastors. I preguem també nosaltres per la unitat
de l’Església universal.

Invocacions
Davant Déu, reconeguem la feblesa del nostre testimoniatge i
demanem-ne perdó.
• Vós, fortalesa dels màrtirs, Senyor...
• Vós, que donàreu la vida per nosaltres, Crist...
• Vós, que ens mostreu el camí de la Creu, Senyor...

Pregària Universal
Exercint la nostra condició de poble sacerdotal preguem els uns
pels altres al Senyor perquè l’evangeli que proclamem mogui a fons
els nostres cors i els cors de tots els nostres germans. R/. Escolteunos Senyor.
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• Per les santes Esglésies de l’Orient, perquè fidels a l’Evangeli i
a la seva tradició ortodoxa el Senyor les beneeixi i il·lumini en el
camí. Preguem.
• Pels creients que formen part de la Comunió Anglicana de les
Esglésies, perquè el Senyor els mantingui ferms en el testimoni de la
fe i, fidels a la pròpia tradició eclesial, tinguin desig per la unitat de
tots els creients en Jesucrist. Preguem.
• Pels cristians de les Esglésies luteranes i evangèliques, en el 5è
Centenari de la Reforma, que l’amor a la Paraula de Déu els mogui
més i més a donar testimoni de la revelació de Déu en Jesucrist i els
obri a retrobar els camins de la unitat. Preguem.
• Pel diàleg ecumènic de les Esglésies, perquè el Senyor
il·lumini el treball dels teòlegs i els ajudi a retrobar la unitat de la
professió de la fe, en el mateix baptisme i en el mateix Credo.
Preguem.
• Pels qui sofreixen menyspreus i dominacions injustes a causa
de la fe cristiana; que els seus sofriments pugin a la presència de la
misericòrdia de Déu. Preguem.
Escolteu Senyor les nostres súpliques i per la intercessió dels
sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi doneu a tots els qui
confessen el nom de Jesucrist la fermesa de la fe, l’alegria de
l’esperança i l’ardor de la caritat. Per Crist Senyor nostre.

Dia cinquè
Diumenge, dia 22 de gener de 2017
Ha començat un món nou
MISSA DOMINICAL. DIUMENGE III DE DURANT L’ANY (PER LA
UNITAT, MR. 875; MISSA DEL DIUMENGE, GLÒRIA, CREDO, PREFACI PER ALS DIUMENGES
DE DURANT L’ANY).

Monició Inicial
Amb l’encarnació del Fill de Déu comença un món nou. Jesús
ens demana que ens preparem per a acollir-lo: “Convertiu-vos, que
el Regne del cel és a prop”. La nostra conversió passa per la
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reconciliació amb el germà; no hi ha conversió sense reconciliació.
La nostra relació amb el germà és el mirall de la nostra conversió a
Déu. Siguem transparència del seu amor.

Invocacions
Cridats per Jesús a la conversió, demanem humilment la seva
ajuda.
• Vós, que ens crideu a la reconciliació, Senyor...
• Vós, que ens moveu a seguir-vos, Crist...
• Vós, que guariu la nostra ferida, Senyor...

Pregària Universal
Preguem Déu, que ens reconforti i no defallim mai per trobar
camins que ens facilitin el viure l’amor fratern entre tots els
cristians. R/ Escolteu-nos, Pare.
• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes, perquè l’Esperit
Sant ens faci cada vegada més sensibles a les greus conseqüències de
la divisió dels cristians i susciti en nosaltres un desig ardent d’unitat.
Preguem.
• Perquè sigui bandejada entre les Esglésies tota forma de
rivalitat i menyspreu i aprenguem a compartir el millor de cada
tradició eclesial. Preguem.
• Pels cristians que pateixen persecució per causa de la seva fe;
perquè el Senyor sostingui el seu sofriment i consoli el seu cor.
Preguem.
• Perquè els cristians, units en el mateix Esperit treballem junts
per un món on no hi hagi discriminació ni violència. Preguem.
• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia; perquè ens unim
intensament amb la nostra existència a la creu de Crist, que va morir
per reunir tots els fills de Déu. Preguem.
Escolteu Pare les nostres peticions i doneu a tots els cristians el
do de la unitat i de la pau. Per Crist Senyor nostre.
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Dia sisè
Dilluns, dia 23 de gener de 2017
Déu ens ha reconciliat amb ell
SANT ILDEFONS O VOTIVA

(PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA

PER A MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT, APÈNDIX
A LA 2A EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11).

LECCIONARI FERIAL

Monició Inicial
Déu ens ha reconciliat amb ell. Des de l’òptica de Déu tot està
realitzat. Visquem interiorment el somni de la unitat dels cristians.
Sentim el desig fervent que les ferides han estat guarides. L’Esperit
Sant és l’Esperit de la Unitat; ell ens guia contínuament per aquest
camí de la història, sempre farcit d’obstacles, però la mirada de Déu
ja coneix el final. Per gràcia som participants en la resurrecció de
Crist, alhora que el nostre pas per aquest món sempre és fer camí.
Som pelegrins cridats a viure-ho des de l’òptica de sant Pau: “ja que
heu ressuscitat en Crist, cerqueu allò que és de dalt” Preguem, i
mirem al nostre Pare del cel amb l’esperança, perquè el somni de la
unitat es compleixi, segons la seva voluntat.

Invocacions
Amb la mort i resurrecció de Crist hem estat reconciliats amb el
Pare. Han arribat els darrers temps. Jesús, el Fill de Déu, ens ha
redimit i ens condueix a viure la comunió amb el Pare. Demanem,
doncs, la seva gràcia, acollint el seu perdó.
• 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.
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• 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.
• 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
Dimarts, dia 24 de gener de 2017
El servei de la reconciliació
MISSA FERIAL O VOTIVA (PER LA UNITAT, MR. 875; PREGÀRIA EUCARÍSTICA EN LES
MISSES PER A MOTIUS DIVERSOS, I, L’ESGLÉSIA CAMINA CAP A LA UNITAT, APÈNDIX A LA 2A
EDICIÓ (1990) DEL MISSAL ROMÀ, 11)

. LECCIONARI FERIAL

Monició Inicial
En la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, alhora que
anhelem la plena reconciliació, tots hem de fer penitència a causa de
les divisions. Els cristians ens hem dividit al llarg de la història en
múltiples confessions. I quanta divisió no hi ha dins la pròpia
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Església local! I quantes vegades nosaltres no sentim la divisió dins
nostre, i voldríem fer una cosa i en fem una altra! Tanmateix, alhora
que experimentem el fang del nostre camí, sabem que hem estat
reconciliats amb Déu. Preguem al Senyor que alhora que
experimentem la nostra debilitat siguem portadors de reconciliació.

Invocacions
Preguem Déu, estimats germans, perquè el seu amor ens disposi
a progressar pels camins de la reconciliació i de la unitat.
• Perquè ens hem dividit en múltiples confessions, Senyor...
• Per les desavinences de la nostra Església, Crist...
• Per la nostra divisió interior, 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/. Escolteu-nos Senyor.
• Perquè els cristians de totes les Esglésies siguem fidels a
l’Evangeli amb el nostre testimoni de fe davant del món. Preguem.
• Perquè Déu concedeixi a totes les Esglésies cristianes
d’enfortir el que ens uneix i superar el que ens separa. Preguem.
• Perquè aviat arribi el dia en què tots els qui creiem en Crist
puguem compartir el pa i el calze d’una mateixa Eucaristia. Preguem.
• Perquè el món sencer creixi en la pau, la llibertat i la justícia, i
se superin les divisions i les enemistats entre els pobles. Preguem.
• Perquè els qui som aquí aprenguem a ser cada dia més fidels a
la Paraula de Déu. Preguem.
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 vuitè
Dimecres, dia 25 de gener de 2017
Reconciliats amb Déu
LA CONVERSIÓ DE SANT PAU, apòstol.
PROPI: SANTORAL (MISSAL I LECCIONARI), GLÒRIA. PREFACI I D’APÒSTOLS

Monició Inicial
Amb la festa de la Conversió de Sant Pau arribem al darrer dia de
la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. La nostra
conversió s’ha d’expressar en fer sempre gestos de comunió i de
reconciliació; no els escatimem.
Jesús, en el darrer sopar, va pregar al Pare que tots siguem u, com
ell és u amb el Pare. Aquest és un do molt gran que no està al nostre
abast; ningú no pot pretendre viure la unitat que hi ha entre el Pare i
el Fill. És un do que ve de Dalt i que no és al nostre abast. Però el
que nosaltres sí podem fer són gestos de comunió: preguntar-nos
sovint quin gest de reconciliació puc fer, per ex.: vers aquella
persona que viu ferida a causa de velles divisions.

Invocacions
Preguem que el Senyor desvetlli la nostra imaginació perquè
encertem en aquelles actituds que ens apropin als germans, sentintnos alhora reconciliats amb Déu.
• Vós que enn allibereu de tot mal, Senyor...
• Vós, que coneixeu el nostre cor, Crist...
• Vós, que sou u amb el Pare, 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 del Crist, superem els obstacles per a retrobar la unitat de
totes les Esglésies. R/. Escolteu-nos Senyor.
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• Preguem pel papa Francesc, que presideix en la caritat
l’Església catòlica, pel Patriarca ecumènic de Constantinoble i pels
altres Patriarques de l’Orient. Preguem per l’Arquebisbe de
Canterbury, per tots els pastors luterans, i pels responsables de totes
les confessions cristianes, perquè el Senyor els il·lumini en el diàleg i
els ajudi a trobar el camí de la unitat. 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 per les Santes Esglésies 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.
• Preguem per la 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 pels nostres germans d’arreu del món, on hi ha
guerra, violència i mort, que la humanitat desisteixi de les armes per
resoldre els conflictes; i la pau, fonamentada en la justícia i en el
dret, floreixi a tot el món. Preguem.
• Preguem, finalment, 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.
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.
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II. CELEBRACIÓ
PARAULA DE DÉU

ECUMÈNICA

DE

LA

Esquema de celebració
INTRODUCCIÓ
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
a)
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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.

32

Dia Primer
Dimecres, dia 18 de gener de 2017
Un ha mort per tots
Is 53,4-12
Sl 118,1.14-29
1 Jn 2,1-2
Jn 15,13-19

Ell ha donat la seva vida per la reconciliació
Déu no m’ha abandonat a la mort
Crist ha mort per tots
Ha donat la seva vida pels seus amics

Comentari

Quan Pau es convertí a Crist els seus ulls s’obriren a una nova
realitat: un ha mort per tots els homes. Jesús no ha mort pel seu
poble, ni tampoc no ha mort per aquells que segueixen els seus
ensenyaments. Ha mort per tota la família humana, del passat, del
present i del futur. Són molts els cristians que, fidels a l’Evangeli,
tot al llarg dels segles han donat la pròpia vida pels amics. Un
d’aquests fou el franciscà Maximilian Kolbe, el qual, confinat al
camp de concentració d’Auschwitz, l’any 1941, donà
voluntàriament la vida per tal que un dels seus companys
presoners pogués salvar-la
Puix que Jesús morí per tots, tots hem mort amb ell (2Co 5,14).
Morint amb Crist la nostra antiga manera de viure ha passat: Hem
entrat en una forma nova d’existència, de vida en abundor, de
serenor, de confiança i perdó amb ple sentit fins i tot més enllà de
la mort. Aquesta és la vida nova, la vida en Déu.
Havent arribat aquí, Pau se sent cridat per l’amor de Crist a
predicar la bona nova de la reconciliació amb Déu. També les
Esglésies cristianes comparteixen aquest mandat, han de
proclamar l’Evangeli. Vistes, però, les nostres divisions,
preguntem-nos com podem proclamar avui l’Evangeli de la
reconciliació.
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Pregària

Déu i Pare nostre, en Jesús ens heu donat el qui ha mort per
tots, Ell ha viscut la nostra vida i ha mort de la nostra mort. Vós
heu acceptat el seu sacrifici i l’heu ressuscitat a una vida nova
amb vós. Féu que nosaltres, que hem mort amb ell, siguem u en
l’Esperit Sant i visquem plenament a la vostra presència ara i per
tots els segles. Amén.
Pistes de reflexió
1. Què volem significar quan diem que Crist ha mort per tots?
2. El pastor alemany Dietrich Bonhoeffer ha escrit; “Jo sóc
germà per a una altra persona a causa del que Jesucrist ha fet per
mi; l’altra persona esdevé germana per a mi a causa del que
Jesucrist ha fet per ella”. Com incideix això en la meva actitud
amb els altres?
3. I quines conseqüències ha de tenir en el diàleg ecumènic i
interreligiós?

Dia Segon
Dijous, dia 19 de gener de 2017
Els qui viuen que no visquin més per
a ells mateixos
Mi 6,6-8
Sl 25,1-5
1 Jn 4, 19-21
Mt 16,24-26

Déu t’ha fet saber allò que és bo
Oh Déu, salvador meu, ensenyeu-me els vostres camins!
Nosaltres estimem perquè Dñeu ens ha estimat primer
Els qui perdin la seva vida per mi la trobaran

Comentari

Per la mort i resurrecció de Jesucrist hem estat dispensats de la
necessitat de crear-nos el propi sentit i de viure solament de les
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nostres forces. Vivim per la força vivificant de Crist que visqué,
morí i ressuscità per nosaltres. Quan per ell “perdem” la vida, la
trobem.
Els profetes foren constantment interpel·lats sobre la manera
correcta de viure davant Déu. El profeta Miquees trobà al respecte
una resposta clara: “Practica la justícia, estima la bondat,
comporta’t humilment amb el teu Déu”. L’autor del salm 25è
reconeix que és impossible d’actuar així per nosaltres mateixos.
Per això implora Déu què el guiï i li atorgui la seva força.
L’aïllament social i la creixent solitud de les persones ha portat
molta preocupació aquests darrers temps a Alemanya i, en
general, a totes les societats contemporànies. Els cristians, en
aquestes circumstàncies, haurien de desenvolupar formes noves
de vida comunitària que permetin de compartir amb els altres els
mitjans de subsistència i promoguin en conseqüència el suport
entre generacions. L’Evangeli, que ens crida a viure no sols per a
nosaltres mateixos ans per Crist, també ens crida a cercar els
altres fora i, doncs, a abatre les barreres de l’aïllament.
Pregària

Déu i Pare nostre, en Jesucrist ens heu alliberat per a la vida
que va més enllà de nosaltres mateixos. Guieu-nos amb el vostre
Esperit i ajudeu-nos a orientar les nostres vides com a germanes i
germans en Crist, el qual visqué, patí, morí i ressuscità per
nosaltres i viu i regna pels segles dels segles. Amén.
Pistes de reflexió
1. De quina manera la nostra cultura ens inclina a viure només
per a nosaltres mateixos i no per als altres?
2. Com podem viure per als altres en el nostre quefer de cada
dia?
3. Quines són les implicacions ecumèniques de la crida a no
viure només per a nosaltres mateixos?
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Dia tercer
Divendres, dia 20 de gener de 2017

No conèixer ningú de manera purament humana
1Sa 16,1,6-7
Sl 19,7-13
Ac 9,1-19
Mt 5,1-12

El Senuor no mira les aparences, mira el cor
Els manaments del Senyor són calrs, il·luminen els ulls
Saule esdevingué Pau
Les benaurances

Comentari

Trobar-se amb Crist ho capgira tot. Pau en féu l’experiència en
el camí de Damasc. Per primera vegada veié Jesús com el que és
realment: el Salvador del món. La seva visió de les coses canvià
completament. Hagué de deixar enrere la manera humana i
mundana de pensar.
Trobar-se amb Crist canvia també les nostres perspectives.
Amb tot, molt sovint ens condiciona el passat i jutgem d’acord
amb criteris humans. Fem declaracions i actuem “en nom del
Senyor” quan en realitat servim els nostres interessos. Al llarg de
la història, a Alemanya i a molts altres països, els dirigents i les
mateixes Esglésies han instrumentalitzat el seu poder i la seva
influència per fins polítics injustos.
L’any 1741, transformats pel seu retrobament amb Crist, els
cristians de l’Església Moraviana (Herrnhuter) respongueren a la
crida a mirar els altres com a sers humans i optaren per
“sotmetre’s a la Llei de Crist”. En ajustar-nos nosaltres mateixos
avui a la llei de Crist, som cridats a mirar els altres com Déu els
mira, sense malfiança ni prejudicis.
Pregària

Déu U i Tri, vós sou a l’origen i a l’acabament de tot ser
vivent, perdoneu-nos quan pensem només des de nosaltres
mateixos i ens obcequen els nostres tòpics. Obriu el nostres cors i
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els nostres ulls. Ensenyeu-nos a ser amables, receptius i
comprensius de manera que cresquem en la unitat que vós ens
doneu. Honor i lloança a vós, ara i pels segles dels segles. Amén.
Pistes de reflexió
1. On descobreixo en la meva vida experiències com la de
Damasc?
2. Què canvia quan mirem els altres cristians o els creients
d’altres tradicions religioses i espirituals com Déu els mira?

Dia quart
Dissabte, dia 21 de gener de 2017
El que era antic ha passat
Gn 19,15-26
Sl 77,5-15
Fl 3,7-14
Lc 9,57-62

No miris enrere
Déu és sempre fidel
Oblida el que queda enrere
Manté la teva mà a l’arada

Comentari

Vivim sovint mirant el passat. Mirar enrere pot ser útil i sovint
és necessari per purificar la memòria. Però aquest exercici pot
igualment paralitzar-nos i privar-nos de viure el present. Pau ens
brinda amb les seves paraules un missatge alliberador: “el que era
antic ha passat”.
La Bíblia ens encoratja a mantenir el passat en la nostra ment
per pouar a fons de la memòria i recordar tot el bé que Déu ens ha
fet. Amb tot, també ens exhorta a deixar enrere el que és antic, ni
que sigui bo, per tal que seguim Crist i visquem amb ell
plenament la nova vida.
Durant aquests dies molts cristians commemoren l’obra de
Luter i altres reformadors. La Reforma comportà un gran canvi en
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la vida de l’Església d’Occident. Un gran nombre de cristians
testimoniaren heroicament la seva fe i molts d’altres renovaren la
seva vida cristiana. Com sigui, ho diu l’Escriptura, és important
de no limitar-nos al que ocorregué en el passat per permetre a
l’Esperit Sant d’obrir-nos a un futur nou en el qual no hi ha
divisió i el poble de Déu viu plenament unit.
Pregària

Senyor Jesucrist, el mateix ahir, avui i sempre. Guariu les
ferides del nostre passat i beneïu avui la nostra caminada vers la
unitat. Guieu-nos vers el futur quan vós ho sereu tot en tots, amb
el Pare i l’Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Pistes de reflexió
1. Què en podem aprendre de la lectura en comú de la història
de les nostres divisions i mútues malfiances?
2. En què ha de canviar la meva Església per superar les
divisions i enfortir tot el que ens uneix?

Dia cinquè
Diumenge, dia 22 de gener de 2017
Ha començat un món nou
Ez 36,25-27
Sl 126
Col 3,9-17
Jn 3,1-8

Rebre de Déu un cor nou
Plens de joia
Renovats en Crist
Nascuts en l’Esperit

Comentari

En trobar Crist, el Senyor ressuscitat, Pau esdevingué una
persona nova, com tothom que creu en Crist. Aquesta nova
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creació no és perceptible a simple vista; és una realitat de la fe.
Déu viu en nosaltres pel poder de l’Esperit Sant; ens fa participar
de la vida de la Trinitat.
Gràcies a aquesta nova creació, el pecat ha estat superat i hem
entrat en una relació redemptora amb Déu. Veritablement podem
dir, pel que ens concerneix, coses sorprenents: com afirma Pau, en
Crist som una nova creació; per la seva resurrecció la mort ha
estat vençuda; res ni ningú no pot arrabassar-nos de la mà de Déu;
en Crist, vivent en nosaltres, som u; som, en ell, “casa reial i
sacerdots”(Ap 5,10), li donem gràcies perquè ha vençut la mort i
alhora proclamem la promesa de la nova creació.
Aquesta nova vida es fa visible quan li donem forma i
l’experimentem amb “compassió, amabilitat, humilitat i
paciència”. Ha de ser perceptible també en les nostres relacions
ecumèniques. Són moltes les Esglésies que comparteixen la
convicció que com més ens trobem en Crist més pròxims som uns
dels altres. Aquest 500è aniversari de la Reforma ens recorda al
respecte els èxits i els fracassos de la nostra història. L’amor de
Crist ens empeny a viure com a homes i dones renovats en cerca
de la unitat i la reconciliació.
Pregària

Déu U i Tri, us heu revelat com a Pare i creador, Fill i Salvador
i Esperit i donador de vida, i sou sempre u. Vós esmicoleu els
nostres límits humans i ens renoveu. Doneu-nos un cor nou per
superar tot allò que posa en perill la nostra unitat en vós. Ho
demanem en nom de Jesucrist pel poder de l’Esperit Sant. Amén.
Pistes de reflexió
1. Què m’ajuda a reconèixer que sóc una nova creació en Crist?
2. Quins passos he de fer per viure la nova vida en Crist?
3. Quines implicacions ecumèniques comporta ser una nova
creació?
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Dia sisè
Dilluns, dia 23 de gener de 2017
Déu ens ha reconciliat amb ell
Gn 17,1-8

Déu féu una aliança amb Abraham

Sl 98
Rm 5,6-11
Lc 2,8-14

Tothom ha vist la victòria de Déu
Déu ens ha reconciliat amb ell per Jesucrist
Proclamació de la bona notícia

Comentari

La reconciliació és ambivalent, ens pot fascinar i al mateix
temps infondre terror. Ens atreu, la desitgem en nosaltres, d’uns
amb altres i entre les diferents tradicions confessionals.
N’endevinem els costos i ens espantem. Per reconciliar-nos cal
que renunciem als nostres afanys de poder i de reconeixença. Déu
ens reconcilia bondadosament en Crist fins i tot quan ens n’hem
allunyat, L’acció de Déu va sempre més enllà: Déu es reconcilia
no sols amb la humanitat; ho fa així mateix amb tota la creació.
El Déu de l’Antic Testament fou fidel i misericordiós vers el
poble d’Israel, amb el qual establí una aliança que encara perdura:
“els dons i la crida de Déu són irrevocables”(Rm 11,29). Jesús,
que inaugurà amb la seva sang la nova aliança, era un fill d’Israel.
Les Esglésies sovint ho han passat per alt al llarg de la història.
Les Esglésies alemanyes, després de l’Holocaust, han assumit
com a tasca distintiva el combat contra l’antisemitisme. Totes les
Esglésies, semblantment, han de sentir-se cridades a lluitar a favor
de la reconciliació a l’interior de les seves comunitats i alhora a
resistir a tota forma de discriminació humana, car és a tots que
concerneix l’aliança de Déu.
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Pregària

Déu de misericòrdia, per amor del vostre poble heu establert
amb ell una aliança. Doneu-nos força per resistir tota forma de
discriminació. Feu que la vostra aliança d’amor ens ompli de joia
i ens encamini vers una més gran unitat. Per Jesucrist, nostre
Senyor ressuscitat, que viu i regna amb vós i l’Esperit Sant ara i
per sempre. Amén.
Pistes de reflexió
1. Què significa per a nosaltres, com a comunitats cristianes,
ser partícips de l’aliança de Déu?
2. Quines formes de discriminació han de combatre les
Esglésies en les nostres actuals societats?

Dia setè
Dimarts, dia 24 de gener de 2017
El servei de la reconciliació
Gn 50,15-21
Sl 72
1Jn 3,16b-21
Jn 17,20-26

Josep es reconcilia amb els seus germans
El regne de Déu porta la justícia i la pau
L’amor de Déu ens empeny a estimar-nos
Jesús prega per la unitat de la seva Església

Comentari

El punt central de la nostra fe cristiana és la reconciliació de
Déu amb la humanitat. Pau té el convenciment que l’amor de
Crist ens empeny a portar la llum de la reconciliació de Déu a tots
els aspectes de la nostra vida. Avui som cridats, per consegüent, a
examinar-nos a consciència sobre les nostres divisions. Com la
història de Josep ho demostra, Déu sempre ofereix la gràcia que
necessitem per refer les relacions malmeses.
41

Els grans reformadors, com Martí Luter, Ulrich Zwingli i Joan
Calví, a l’igual que Ignasi de Loyola, Francesc de Sales i Carles
Borromeo, catòlics, miraren de renovar l’Església d’Occident.
Però, el que havia de ser una història de la gràcia de Déu, enlletgit
pel pecat humà, es convertí en la història del desbaratament de la
unitat del poble de Déu. La combinació del pecat i la guerra ha
aprofundit l’hostilitat mútua i la suspicàcia al llarg de segles.
El servei de la reconciliació comporta la superació de les
divisions entre cristians. Avui no són poques les Esglésies
cristianes que treballen juntes amb mútua confiança i respecte. El
diàleg entre la Federació Luterana Mundial i la Conferència
Mennonita Mundial és, en aquest sentit, un bon exemple de
reconciliació ecumènica. Després de publicar els resultats del
diàleg en el document “Guarir Memòries: Reconciliar-se en
Crist”, ambdues instàncies, l’any 2010, celebraren juntes un culte
penitencial al qual s’uniren altres actes similars a Alemanya i
molts altres països.
Pregària

Déu de bondat infinita, us donem gràcies per reconciliar-nos
amb vós, juntament amb el món, en Jesucrist. Feu-nos forts, les
nostres comunitats i les nostres Esglésies, en el servei de la
reconciliació. Guariu els nostres cors i ajudeu-nos a difondre la
vostra pau. “Que on hi hagi odi, hi posem amor; on hi hagi
injúria, perdó; on hi hagi dubte, fe; on hi hagi desesperació,
esperança, on hi hagi foscor, llum; on hi hagi tristesa, joia”. Ho
demanem, en nom de Jesucrist, pel poder de l’Esperit Sant. Amén.
Pistes de reflexió
1. On veiem la necessitat d’un servei de reconciliació en el
nostre context social?
2. Com reaccionem davant d’aquesta necessitat?
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Dia vuitè
Dimecres, dia 25 de gener de 2017
Reconciliats amb Déu
Mi 4,1-5
Sl 87
Ap 21,1-5a
Jn 20,11-18

En els darrers temps regnarà la justícia
S’han dit de Déu oracles gloriosos
Déu farà un cel nou i una terra nova
Qui troba Crist ressuscitat esdevé missioner

Comentari

Què passaria si...? Què passaria si les profecies bíbliques
s’acomplien actualment? Si acabaven les guerres entre pobles i si
en lloc d’armes es fabricaven utensilis a favor de la vida? Què
passaria si regnaven la justícia i la pau de Déu, una pau que és
més que una simple absència de guerra? Si tota la humanitat es
reunia per una celebració on ningú no fos exclòs? Què passaria si
realment no hi hagués més tristesa, ni llàgrimes, ni mort? Seria la
culminació de la reconciliació que Déu ofereix per Jesucrist. Seria
el cel.
Salms, càntics i himnes coregen el dia en què tota la creació
arribarà finalment a la perfecció, el dia en què Déu ho serà “tot en
tots”. Parlem de l’esperança cristiana, de l’adveniment del Regne
de Déu, quan el sofriment serà transformat en joia. En aquest dia
l’Església es manifestarà en tota la seva bellesa i gràcia com
l’únic cos de Crist. On sigui que ens reunim en l’Esperit per
cantar junts l’acompliment de les promeses de Déu, els cels
s’obren i comencem a dansar aquí amb música d’eternitat.
Si ja ara podem fer l’experiència del cel, celebrem-ho junts.
Ens podem inspirar compartint imatges, poemes i cants de les
nostres tradicions particulars. Aquests recursos ens obriran nous
espais per fer l’experiència de la nostra fe comuna i de la nostra
esperança en l’adveniment del Regne de Déu.
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Pregària

Déu U i Tri, Pare, Fill i Esperit Sant, us donem gràcies per
aquesta Setmana de Pregària, per trobar-nos junts com a cristians
i pels camins diversos en què hem experimentat la vostra
presència. Feu que lloem sempre junts el vostre sant nom per tal
de continuar creixent en la unitat i la reconciliació. Amén.
Pistes de reflexió

1. Com imagineu el cel?
2. Quins cants, relats, poemes i imatges de la vostra tradició
us fan sentir participants de la real glòria de Déu?

La primera part per a les Celebracions Eucarístiques ha estat preparada per la
Diòcesi de La Seu. L’adaptació al català dels textos per a la celebració de la
Paraula és del Centre Ecumènic de Catalunya.
Dipòsit legal: B 263-2017
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