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Preàmbul

Un any més, el mes de gener de 2018, concretament des del dia
18 fins al dia 25, volem portar a terme la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians en la seva vint-i-dos edició. Hem de
prendre consciència que es tracta d’una fita important i des
d’aquesta convicció proposar-la i realitzar-la.
L’objectiu de la Setmana de Pregària és, sens dubte, el do de la
Unitat, d’aquesta unitat volguda i pregada pel mateix Crist en
demanar al Pare que la força de l’Esperit ens faci a tots “u”, a
imatge i semblança de la Unitat de la Santíssima Trinitat,
comunió de Vida i Amor.
Per a nosaltres que ens proclamem deixebles del Crist suposa
l’anhel irrenunciable de trobar-nos tots en la comunió d’una única
fe i caritat. L’anhel per aquesta Unió també ens ha de fer veure la
realitat del trencament, d’allò que ens ha allunyat els uns dels
altres i que tant costa recomposar.
De fet, un cisma, una divisió que es presenta com a un fet
consolidat i gairebé insuperable, té un procés. Solem posar una
data d’infausta memòria al cisma, al trencament, però no podem
passar per alt que allò té un camí, una història de petits
trencaments, de distàncies que anem prenen, de fredor en el tracte
i de dureses de cor. I, a l’inrevés, el camí de la unitat i el
retrobament comporta petits passos, gestos d’apropament cordial i
sincer, pregària compartida, tot sostingut per la Gràcia que farà
possible la plena comunió. I la nostra setmana s’inscriu en aquest
camí on cada pas és imprescindible i important. Serà bo que les
nostres comunitats en siguin conscients.

El lema d’aquest any ens esperona. Ens sosté la mà poderosa
del Senyor, que fa meravelles i fa possible el que als nostres ulls
semblaria inabastable.
Pel que fa al tema de la Setmana d’enguany, cal dir que avui
els cristians del Carib, de tradicions diverses, veuen la mà
poderosa de Déu en la fi de l’esclavitud. Han fet una experiència
compartida de l’acció salvadora de Déu vers la llibertat. És per
això que la tria del cant de Moisès i Maria (Ex 15,1-21), com a
tema de la Setmana de Pregària per la unitat cristiana 2018, ha
estat considerada com la més adequada; hi han vist un cant de
victòria sobre l’opressió.
Fem nostre avui aquest cant demanant al Senyor que ens ajudi
a superar tantes opressions i esclavatges, particularment la manca
d’unitat i la divisió que assequen la font de la Caritat i que són a
l’arrel de tota injustícia. No oblidem que, en el fons, amb la força
i mà poderosa del Senyor ens enfrontem a “aquell esperit que
nega” i que té com a propòsit sembrar la divisió.
Tremp, 27 de novembre de 2017
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«La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa»
cfr Ex 15,6

Introducció
1. Introducció al tema de l’any 2018:
1. La regió dels Caribs
La regió dels Caribs és avui una realitat complexa. A partir del
seu nom ens remet a un dels pobles indígenes que l’habitaren, els
Kalinago, anomenats als seus orígens Caribs. Geogràficament
molt estesa, la regió comprèn territoris insulars i continentals de
gran riquesa ètnica, lingüística i religiosa. Els sistemes
governamentals i constitucionals hi van de les dependències
colonials (britàniques, neerlandeses, franceses i americanes) als
estats nació republicans.
El Carib contemporani ha estat profundament configurat per
l’explotació colonial. En cerca extremament agressiva de guanys,
els colonitzadors se serviren de mètodes violents, com el mercat
de sers humans i els treballs forçats. Aquestes pràctiques
subjectaren i delmaren la població i, en alguns casos, fins i tot
comportaren l’extermini dels pobles indígenes. Seguiren més
endavant els esclaus africans i els treballs forçats de gent arribada
de l’Índia i de la Xina.
A cada etapa, els sistemes establerts pels colonitzadors
tractaren de despullar els pobles sotmesos dels seus drets
inalienables: la seva identitat, la seva dignitat humana, la seva
llibertat i la seva autodeterminació. L’esclavatge dels africans no
solament no es limitava al trasllat dels treballadors d’un lloc a un
altre. Ofenent la dignitat de la persona, donada per Déu, feia de
l’ésser humà un objecte de mercat, un ésser humà esdevenia la
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propietat d’un altre. Entenent l’esclau com una propietat,
fàcilment aparegueren noves pràctiques que deshumanitzaren
encara més els africans; se’ls negà el dret a les seves pràctiques
culturals i religioses, al matrimoni i a la vida de família.
Malauradament, durant més de cinc-cents anys de colonialisme
i d’esclavitud, l’activitat missionera en la regió, tret d’alguns
exemples remarcables, se subjectà a aquests sistemes
deshumanitzadors i, de diverses maneres, fins i tot els justificà i
reforçà. Mentre els qui portaren la Bíblia a aquesta regió se
serviren de la sagrada escriptura per justificar la submissió del
poble, en les mans dels esclaus la paraula de Déu esdevingué una
font d’inspiració, la certesa que Déu estava al seu costat i els
conduïa vers la llibertat.
El tema de la Setmana de Pregària per la unitat cristiana 2018
Avui els cristians del Carib, de tradicions diverses, veuen la mà
poderosa de Déu en la fi de l’esclavitud. Han fet una experiència
compartida de l’acció salvadora de Déu vers la llibertat. És per
això que la tria del cant de Moisès i Maria (Ex 15,1-21), com a
tema de la Setmana de Pregària per la unitat cristiana 2018, ha
estat considerada com la més adequada; hi han vist un cant de
victòria sobre l’opressió. El tema ha estat reprès a propòsit de
l’himne “La mà poderosa de Déu”, escrit per un grup de treball de
la Conferència d’Esglésies del Carib, el mes d’agost de 1981. En
l’actualitat, aquest cant ha esdevingut l’himne del moviment
ecumènic de la regió i ha estat traduït a moltes llengües.
Com els israelites, els pobles dels Caribs compten amb un
himne de victòria i de llibertat per cantar, que els uneix, sobretot
tinguts en compte els desafiaments que amenacen de nou la
dignitat de la persona humana creada a imatge i semblança de
Déu. La dignitat humana, del tot inalienable, sovint es veu
enfosquida pel pecat personal i per les estructures socials del
pecat. En un món estantís com l’actual, les relacions socials tenen
un gran dèficit de la justícia i la compassió que honoren la dignitat
humana. La pobresa, la violència, la injustícia, l’addicció a la
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droga i a la pornografia, amb el dolor, el destret i l’angoixa que en
resulten, són experiències que degraden la dignitat humana.
Molts dels reptes actuals són un llegat del passat colonial i del
mercat d’esclaus. Les ferides induïdes al tarannà col·lectiu, es fan
evidents avui en no pocs problemes socials, com la baixa
autoestima, la violència domèstica i de bandes i, en general, la
degradació de les relacions familiars. Aquestes deficiències,
heretades del passat, s’exacerben més amb l’actual situació de
neocolonialisme. Així les coses, per a molts d’aquests pobles
sembla del tot impossible de superar la pobresa i l’endeutament.
Més si tenim present que vigeixen encara ça i lla blocs legislatius
discriminatoris.
La mà poderosa de Déu, que alliberà de l’esclavitud el poble i
donà motius per esperar i seguir endavant, amb coratge. als
israelites, continua també fonamentant l’esperança dels cristians
del Carib. No són víctimes de les circumstàncies. Testimoniant en
comú la seva esperança, les Esglésies treballen conjuntament al
servei dels pobles de la regió i en particular dels més vulnerables i
negligits. Com ho recorda l’himne, “la mà poderosa de Déu
sembra en la nostra terra llavors de llibertat, esperança i amor”.
Reflexió bíblica i pastoral sobre Ex 15,1-21
El llibre de l’Èxode comprèn tres períodes: la vida dels
israelites a Egipte (1,1-15,21); la travessia del desert (15,2218,27); i l’experiència del Sinaí (19-40). El passatge escollit, el
“Cant al mar”, de Moisès i Maria, relata els esdeveniments que
conduïren el poble a l’alliberació de l’esclavitud; tanca el primer
període.
“És el meu Déu, i jo l’he de lloar”
Els versets 1-3 del capítol 15 subratllen la lloança de Déu:
“Del Senyor em ve la força i el triomf, és ell qui m’ha salvat. És
el meu Déu, i jo l’he de lloar, el Déu del meu Pare, i jo l’he
d’enaltir”(15,2). En aquest cant, dirigit per Moisès i Maria, els
israelites fan les lloances de Déu que els ha alliberat. Entenen que
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el pla i l’objectiu de Déu, d’alliberar el seu poble, no serà ni
contrariat, ni frustrat. Les forces dels carros del Faraó, del seu
exèrcit i del seu entrenat poder militar no podran frustrar la
voluntat de Déu, que és d’alliberar el seu poble (15,4-5). En
aquest crit joiós de lloança, els cristians de tradicions diverses
reconeixem que Déu és el Salvador de tots nosaltres; exultem
perquè ha complert les seves promeses i ara continua donant-nos
la seva salvació per l’Esperit Sant. En la salvació que ofereix som
conscients que ell és el nostre Déu i nosaltres el seu poble.
“La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa” (15,6)
L’alliberació i la salvació del poble de Déu és obra del poder
de Déu. La mà dreta de Déu pot ser tant la victòria certa de Déu
sobre els seus adversaris, com la protecció indefallent sobre el seu
propi poble. A desgrat dels determinis del Faraó, Déu escoltà el
lament del seu poble; no deixà que es perdés, perquè ell és el Déu
de la vida. En controlar la força del vent i del mar mostrà que
volia preservar la vida i destruir la violència (Ex 15,10). El
propòsit de la seva acció salvadora era de preservar els israelites
com a poble de la lloança que reconeix la fortalesa de l’amor de
Déu.
Per al seu poble, l’alliberació comportà una esperança i una
promesa. Una esperança, perquè ha començat un nou dia quan el
poble pot lliurement retre culte al seu Déu i viure en plenitud. I,
una promesa, perquè Déu acompanyarà el seu poble al llarg de la
caminada i cap força no podrà desmentir els seus propòsits.
Déu usa la violència per contrarestar la violència?
Alguns Pares de l’Església han interpretat aquesta narració
com una metàfora de la vida espiritual. Agustí, per exemple, veu
en l’enemic que és enfonsat al mar no els egipcis, ans el pecat.
“Tots els nostres pecats del passat, en efecte, que pesaven
sobre les nostres espatlles, han estat submergits i destruïts en el
baptisme. Aquests esperits impurs, que governaven les nostres
tenebres com si fossin les seves selles, les portaven com genets on
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volien. És per això que l’apòstol els anomena “mestres de les
tenebres”. A través del baptisme, nosaltres hem estat alliberats
com si haguéssim fet la travessia del Mar Roig, roig de la sang
santificada del Senyor crucificat”(Sermó 223E).
Agustí veu en aquest relat un encoratjament adreçat al cristià
per tal que esperi i perseveri, i no desesperi, a l’encalç de
l’enemic. Segons ell, el baptisme és l’esdeveniment clau per
determinar la veritable identitat de cada persona com a membre
del cos de Crist. Fa un paral·lelisme entre aquest passatge de
l’alliberació d’Israel, a través del Mar Roig, i la del poble cristià a
través del baptisme. Ambdues alliberacions obren la porta a
l’assemblea dels creients per constituir-se. Israel, com a poble, pot
lliurement lloar la mà poderosa de Déu en el cant victoriós de
Maria i Moisès. La salvació és l’element constitutiu dels
israelites alliberats com a membres del poble de Déu, que canta
unit un mateix himne de lloança.
Unitat
El relat del llibre de l’Èxode (15) ens recorda que, per assolir
la unitat, el camí passa sovint per experiències compartides de
sofriment. L’alliberació de l’esclavitud fou per als israelites
l’esdeveniment fonamental que els constituí com a poble. Per als
cristians aquest procés té el punt culminant en l’encarnació i el
misteri pasqual. Tot i que només Déu és a l’origen de
l’alliberació/salvació, les realitats humanes han de trobar el seu
lloc en la realització del seu objectiu i, és clar, del pla de salvació
que se’n deriva per al seu poble. Els cristians, pel baptisme, tenen
la seva part en el ministeri de la reconciliació que Déu vol, però
amb les seves divisions obstrueixen el seu testimoniatge i la seva
missió en un món necessitat de la salvació de Déu.
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
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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 ferho 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: 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
• 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
13

• 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,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 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
14

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
Ex 15, 1-21

Llavors Moisès, amb els israelites, va entonar aquest càntic en honor
del Senyor: / Cantem al Senyor / per la seva gran victòria; / ha tirat al
mar cavalls i cavallers. / Del Senyor em ve la força i el triomf, / és ell
qui m’ha salvat. / És el meu Déu, i jo l’he de lloar, / el Déu del meu
pare, * i jo l’he d’enaltir. /El Senyor és un gran guerrer, /«Jahvè» és el
seu nom. / Els carros del faraó i el seu exèrcit, / els ha llançat dins el
mar. / Els millors combatents / s’han enfonsat al Mar Roig. / Els han
cobert les onades, / han baixat al fons com una pedra. / La teva dreta,
Senyor, / és forta i gloriosa. / La teva dreta, Senyor, / ha desfet
l’enemic. / La teva grandesa ha derrocat els adversaris. / La teva ira
s’arbora / i els consumeix com la palla. / Al bufec del teu alè / s’han
apilat les aigües, / s’han alçat les onades com un dic, / s’ha endurit
l’aigua al mig del mar. / L’enemic es deia: / «Els perseguiré, els agafaré,
/ m’atiparé de repartir botí, / em trauré l’espasa, / i tots seran meus!» /
Però bufa el teu alè, i el mar els cobreix; / s’enfonsen com plom dins les
aigües poderoses. / Qui és com tu entre els déus, Senyor? / Qui és com
tu, magnífic entre els sants? / Fas proeses temibles, / obres meravelles. /
Has aixecat la mà, / i els ha engolit la terra. / Encamines amb amor / el
poble que has redimit; / el teu poder el condueix / fins al teu lloc sagrat.
/ Els pobles tremolen només de sentir-ho; / el pànic s’apodera dels
habitants de Filistea. / Estan esglaiats els cabdills d’Edom, / els caps de
Moab s’han estremit; / s’han espantat tots els habitants de Canaan. /
Han caigut damunt d’ells / el pànic i el terror; / la força del teu braç / els
ha deixat muts com la pedra, / mentre el teu poble travessava, Senyor, /
mentre travessava el poble que t’has fet teu. / Fes-lo entrar a la
muntanya; / implanta’l, Senyor, a la teva heretat, / al lloc que has
preparat per a residir-hi, / al santuari que han bastit les teves mans. / El
Senyor serà rei per sempre més! / Quan els cavalls del faraó, amb els
seus carros i els seus guerrers, van entrar al mar, el Senyor va fer tornar
les aigües damunt d’ells. En canvi, els israelites havien caminat enmig
del mar per terra eixuta. / Aleshores la profetessa Maria, germana
d’Aaron, / va prendre el tamborí, i totes les dones van seguir-la, dansant
i tocant tamborins. / Maria entonava la tornada: / Canteu al Senyor / per
la seva gran victòria; / ha tirat al mar /cavalls i cavallers!
Traducció de la Bíblia Interconfessional

I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA
La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa (Ex 15, 6)
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. Litúrgicament és millor no trencar el cicle de les lectures
del temps ordinari.
És bó que les intercessions de Vespres s’afegeixi de 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. És un bon costum.
També és bó i convenient que de manera opcional es convidi a
un dia de dejuni (especialment el divendres) per acompanyar la
pregària insistent.
Els formularis per a la Missa per la unitat dels cristians es troba
al Missal Romà p 875ss i les lectures al Leccionari per a Misses
diverses, pp. 329-231. En les Misses per la unitat dels cristians
estan enriquides per una doble col·lecta que s’ha d’emprar de
manera alternativa i per un prefaci propi. Aquest Prefaci, excepte
el dia de la conversió de Sant Pau, es pot emprar tots els dies de
l’octavari.

Dia Primer
Dijous, dia 18 de gener de 2018
Estimeu l’estranger, que també vosaltres
vau ser estrangers a Egipte
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 siguem 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.
Reconeixem la necessitat que tenim d’aprendre els uns dels altres
i d’unir-nos en la mateixa missió d’anunciar l’Evangeli del Crist,
Senyor nostre. Tinguem la humilitat de pregar junts i de treballar
junts. Alegrem-nos de la fe de tots i unànimes estimem-nos amb
caritat de germans. Que l’Eucaristia que anem a celebrar sigui un
signe profètic cde l’aplec de tota la humanitat en la Taula del
Regne que ha de venir. El lema mundial de l’octavari d’aquest
any és “La vostra dreta, Senyor, és gloriosa i forta”. La mà del
Senyor és l’Esperit Sant, demanem, que es manifesti gloriosa i
forta, creant en nosaltres el desig ardent de la unitat i el porti a la
plenitud.

Invocacions
• Vós, que pregàreu per la unitat dels qui creuen en el vostre
Nom, Senyor...
• 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.
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• 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 cristianes no es mirin mai més com
enemigues o en competència entre elles, sinó com a germanes.
Preguem el Senyor.
• Perquè els conflictes entre els pobles se solucionin pel dret i
per la justícia, mai per la violència i les armes i a tot arreu, siguin
reivindicats els drets dels pobres. Preguem el Senyor.
• Per tots els qui són víctimes de la guerra, els exiliats i
refugiats, perquè creixi la solidaritat de les nacions envers ells.
Preguem el Senyor.
• 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 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.

Dia Segon
Divendres, dia 19 de gener de 2018
No ja com un esclau, sinó com un germà estimat
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 reconciliació I (Missal Romà p. 1002). Avui se
celebra santa Agnès a les nostres diòcesis perquè el dia 21, que és el propi
en l’Església universal, està ocupat a Catalunya per la festa de sant
Fructuós, Auguri i Eulogi. Això és una disposició nova del Calendari propi.
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Monició
Les diòcesis de Catalunya celebrem avui la memòria de santa
Agnès, celebrada ecumènicament per totes les Esglésies. Els
màrtirs van experimentar la dreta del Senyor i 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?.

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...

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.
• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes perquè
l’esperit Sant faci sentir cada vegada amb més intensitat el
sofriment de la divisió dels cristins i suscitat en nosaltres un desig
ardent de la unitat de tots els batejats. Preguem el Senyor.
• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes perquè
l’esperit Sant faci sentir cada vegada amb més intensitat el
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sofriment de la divisió dels cristins i suscitat en nosaltres un desig
ardent de la unitat de tots els batejats. Preguem el Senyor.
• Pels cristians que coneixen persecució per causa de la seva
fe, perquè el Senyor sostingui el seu sofriment i consoli el seu cor.
Preguem el Senyor.
• Perquè els cristians, units en el mateix Esperit treballem
junts per un món on no hi hagi discriminació i mort. 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
Dissabte, dia 20 de gener de 2018
El vostre cos és temple de l’Esperit Sant
Es recomana emprar el formulari 38: «Maria, mare de la unitat», de la
Col·lecció de Misses de la Mare de Déu (p. 145) amb el prefaci propi. Es
recomana la Pregària eucarística V: «Déu guia la seva Església» (Missal
Romà p. 978).

Monició Inicial
Germans i germanes, en aquesta setmana de pregària intensa
per la unitat de les esglésies de Crist demanem perquè totes les
esglésies beguin de l’aigua que el Senyor dóna als creients, és
l’aigua de l’Esperit Sant, que resplendeix en el baptisme i en
l’amor que ens hem de tenir els uns als altres perquè el món
cregui que Jesucrist és l’enviat del Pare i que ens fa el do de
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l’Església. Estem dividits entre nosaltres, però en el cor del Pare
del cel no! Allí tots som u en el seu amor. 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. Que ressonin en nosaltres les paraules de
l’apòstol: Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu
i Pare. Amb senzillesa de cor demanem perdó a Jesús, abans de
celebrar els Sants Misteris, dels nostres pecats, Demanem avui,
dissabte, dia en què fem memòria de santa Maria, que ella, que és
la Mare de la Unitat ens congregui en una sola Església ser a la
glòria de Déu i el creixement del Regne de Déu a la terra.

Invocacions
• Vós, font de la llum veritable, Senyor...
• Vós, camí, veritat i vida, Crist...
• Vós, que guieu els nostres passos, Senyor...

Pregària Universal
Demanem al Senyor en aquesta setmana de pregària per la
Unitat de les Esglésies de Déu que tots ens trobem en el camí del
seguiment de Jesús per trobar l’alegria, que només, pot ser un do
del cel, de la unitat dels creients. R/. Escolteu-nos, Senyor.
• Per les santes Esglésies de l’Orient perquè es preparin per
celebrar el gran concili de les Esglésies ortodoxes i el Senyor
beneeixi i il·lumini el camí sinodal. Preguem el Senyor.
• Pell 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 el Senyor.
• Pels cristians de les Esglésies luteranes i evangèliques, que
l’amor a la Paraula de Déu, els mogui més i més a donar testimoni
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de la revelació de Déu en Jesucrist i els obri a retrobar els camins
de la unitat de tots els batejats. Preguem el Senyor.
• 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 el Senyor.
• Pels qui sofreixen menyspreus i dominacions injustes a
causa de la fe cristiana, que els seus sofriments puguin a la
presència de la misericòrdia de Déu. Preguem el Senyor.
• Per nosaltres i per tots els qui estimem. 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.

Dia quart
Diumenge, dia 21 de gener de 2018
Esperança i guarició
Aquest Diumenge és recomanable (més que cap altre dia de l’octavari) que
s’empri un dels tres formularis per la Unitat dels cristians, fins i tot, si es
creu oportú, es poden proclamar les lectures 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).
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
aportacions pròpies del papa Francesc i les importants trobades ecumèniques
del Papa amb el Patriarca ortodox de la santa Rússia, la d’Upsala per a la
commemoració de la Reforma i les visites apostòliques del papa a Armènia i a
Egipte. Aquest breu ensenyament també es pot fer al final de la missa
dominical, abans de la benedicció

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
24

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 Diumenge!
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. Tots caminem junts en Crist, sota la
llum de la Paraula, tots volem estimar Déu, tots volem entrar en la
unitat de la Santa Trinitat. 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. Que
la mà del Senyor, forta i gloriosa, realitzi el prodigi més gran: el
retrobament de tots els fills i filles de Déu dispersos pel món.
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, i 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. La
caritat de Crist ens urgeix a trobar aquesta Unitat. Alegrem-nosen i donem gràcies a Déu, però abans reconciliem-nos amb Déu i
amb els germans. Tots els creients troben una primera unitat, en la
necessitat que tenim tots de la misericòrdia de Déu.

Invocacions
• Vós, que ens doneu un sol cor i una sola ànima, Senyor...
• Vós, que sou creador de la unitat, Crist...
• Vós, que voleu que esdevinguem un sol cos, Senyor...
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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.
• Preguem perquè els cristians siguin fidels a l’Evangeli amb
el seu testimoni davant del món. 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.
Preguem el Senyor.
• Preguem perquè l’amistat i la pau entre els pobles faci
desaparèixer tota mena d’incomprensió i allunyi tot prejudici i
tota divisió. 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, us demanem que reuniu el vostre ramat, perquè el
món us reconegui a vós, com a únic Déu veritable i el qui
enviàreu, Jesucrist, nostre Senyor, que viu i regna pels segles
dels segles. Amén.
És bo i molt convenient emprar aquest Diumenge la Pregària dels fidels
de l’Església ortodoxa de la divina litúrgia de les santes Esglésies de
l’orient. Seria un signe molt significatiu de comunió. El diaca o el ministre
proposa la pregària i el poble respon dient: Senyor, tingueu pietat o bé;
Kyrie elesion. La pregària es pot, semi-entonar.
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Gran ectènia
S. En pau, preguem al Senyor.
P. Senyor, tingueu pietat. (Es repeteix a cada petició)
D. Per la pau que ve del cel i la salvació de les nostres ànimes,
preguem al Senyor.
D. Per la pau del món sencer, l’estabilitat de les santes Esglésies
de Déu i la unió de tots, preguem al Senyor.
D. Per aquesta santa casa, per tots els qui hi entren amb fe, pietat i
temor de Déu, preguem al Senyor.
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.
D. Pel nostre país i els qui el governen, preguem al Senyor.
D. Per aquesta ciutat (poble, monestir), per tota ciutat i contrada i
per aquells que hi viuen en la fe, preguem al Senyor.
D. Per les estacions clements, l’abundor de fruits de la terra i els
dies de pau, preguem al Senyor.
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 ser deslliurats de tota aflicció, enemistat, perill i necessitat,
preguem al Senyor.
D. Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.
S. Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i gloriosa
Mare de Déu i sempre Verge, Maria, i tots els sants, confiemnos 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 cinquè
Dilluns, dia 22 de gener de 2018
Se sent el crit del meu pobre poble des
d’una terra llunyana!
Missa de la memòria de sant Vicenç, diaca i màrtir o missa votiva per la
unitat dels cristians Formularis per la unitat dels cristians B. Oració
col·lecta 2. Pref. Per la unitat dels cristians.

Monició Inicial
Germans i germanes, el Papa Francesc digué 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 des del cor de les Esglésies operi el do
de la unitat. Que les comunitats cristianes no resisteixin a la
gràcia del Sant Esperit, ell que és el constructor admirable de la
unitat de l’Església. I ara, nosaltres demanem perdó al Senyor del
pecat de la divisió entre cristians i humilment supliquem la
misericòrdia de Déu sobre nosaltres. (Avui fem memòria de sant
Vicenç, diaca i màrtir, fem memòria de tots els neomàrtirs, els qui
per causa de la fe cristiana han estat occits i supliquem al Senyor
que per la seva intercessió, la pau sigui donada a les Esglésies de
Crist. Sant Vicenç era, a més diaca, fem-nos servidors de la unitat
de l’Església).

Invocacions
• Vós, que ens crideu a la reconciliació, Senyor...
• Vós, que ens moveu a seguir-vos, Crist...
• Vós, que guariu la nostra ferida, Senyor...
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Pregària Universal
Preguem, germans, per les necessitats del món i de l’església i
en aquesta setmana preguem especialment per la unitat de tots
els creients en Jesucrist. R/. Concediu-nos, Senyor, pau i unitat.
• Perquè s’acabi tota violència religiosa i que mai les religions
sigui motiu de violència i de divisió, sinó de diàleg i de pau.
Preguem el Senyor.
• Perquè els pastors de l’Església renovin aquests dies, amb
fermesa, la seva 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 erradicats en
la vida de les esglésies cristianes. Preguem el Senyor.
• Perquè els qui sofreixen persecució a causa de l’Evangeli
siguin alliberats de les seves proves. Preguem el Senyor.
• Perquè nosaltres mateixos siguem signes de reconciliació els
uns pels altres 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 sisè
Dimarts, dia 23 de gener de 2018
Procureu sobretot pels altres
Memòria de Sant Ildefons, bisbe. Es pot dir el Pref. per la unitat dels
cristians (Missal Romà p. 876). O votiva per la Unitat dels cristians.
Formulari C, (Missal Romà p. 878).

Monició Inicial
Celebrem avui la memòria del sant bisbe Ildefons que excel·lí
pel seu zel pastoral i la seva saviesa. La seva memòria, celebrada
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dins de l’octavari per a la unitat dels cristians, ens mou a pregar
pels pastors de l’Església, tant de l’occident com de l’orient,
perquè el Senyor posi dins del seu cor el desig de retrobar la unitat
de les Esglésies de Crist, retornant tots a la gràcia que brolla del
Senyor ressuscitat. La riquesa de la diversitat de les tradicions
eclesials no s’oposa de cap manera a la unitat de l’Església.
Recordem-nos de les paraules de sant Pau: “guardar la unitat de
l’Esperit amb el vincle de la pau” (Ef 4:3). Demanem que aquella
que han rebut el ministeri apostòlic promoguin dins de les seves
esglésies la unitat dels creients en Jesucrist. És l’Esperit, que
habita en els creients i omple tota l’Església i la governa, que
realitza aquesta admirable comunió dels fidels i els uneix tots tan
íntimament que esdevé el principi de la unitat de l’Església. Així,
doncs, acollim en aquesta Eucaristia el do de l’Esperit, que ens
faci sentir el dolor per les ferides del Cos de Crist i ens mogui a la
conversió del cor.
O bé, si no se celebra la memòria

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. 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.

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...
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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.
• 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
Dimecres, dia 24 de gener de 2018
Construir família, a la llar, i Església
Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església. Memòria obligatòria.
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.
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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 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. Que Maria,
Mare de la unitat, pregui per nosaltres. Ara, abans de celebrar els
sants misteris demanem perdó a Déu dels nostres pecats.
O bé (si no se celebra la memòria):

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. 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.
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Invocacions
• Perquè ens hem dividit en múltiples confessions, Senyor...
• Per les desavinences de la nostra Església, Crist...
• Per la nostra divisió interior, 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.
• 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.
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Dia vuitè
Dijous, dia 25 de gener de 2018
Aplegarà els dispersats... de tots els racons de la terra
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. Que la dreta del Senyor, forta i gloriosa, realitzi els
prodigis d’un nou èxode, que ens faci passar de la terra de la
divisió a la terra de la unitat. Que ell renovi el seu poble perquè
trobi en ell l’alegria i pugui dir amb el salm: Ho creiem un somni i
la nostra boca s’ha omplert de crits i de rialles! No estem units i
tanmateix ens estimem. No estem units i, tanmateix, podem
caminar i pregar junts. La unitat ens serà donada com un regal del
Senyor.
Que sant Pau ens faci descobrir la urgència de la missió de
l’Església. El Papa Francesc ens ha recordat: «La unitat dels
cristians és un requisit essencial de la nostra fe. Un requisit que
flueix des del fons del nostre ésser com a creients en Jesucrist.
Fem una crida a la unitat perquè invoquem a Crist. Volem viure
la unitat perquè volem seguir Crist, viure el seu amor, gaudir del
misteri de la seva unitat amb el Pare, que és l'essència de l'amor
diví».La missió uneix a tots els creients, el món necessita
apòstols, amb la intrepidesa i la llibertat de sant Pau, per anunciar
que Crist és el Senyor de la història, que ell, només ell, és el camí,
la veritat i la visa.

Invocacions
• Vós llum del món i font de l’aigua viva, Senyor...
• Vós, camí, veritat i vida, Crist...
• Vós, que sou la nostra pau, Senyor...
34

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
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 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 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 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 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.
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
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
d’avui pels nostres germans i germanes en la comunió de la vostra
Església santa. Per nostre Senyor Jesucrist... T/ Amén.
a)
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•

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.
Testimonis de cada confessió (si n’hi ha)
37

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
Dijous, dia 18 de gener de 2018
Estimeu l’estranger, que també vosaltres vau ser
estrangers a Egipte
Lv 19,33-34
Sl 146
He 13,1-3
Mt 25,31-46

Estimaràs l’immigrant com a tu mateix
El Senyor guarda els forasters
Alguns, sense saber-ho, van acollir àngels
Era foraster, i em vau acollir

Un cop esdevingué la primera república negra independent,
Haití obrí les portes als pobles esclaus que volien llibertat. El
país, aquests darrers temps, ha hagut de lluitar amb dificultats
econòmiques molt severes; no pocs haitians han abandonat els
llocs que habitaven per
emprendre camins incerts amb
l’esperança d’una vida millor. En molts indrets, sota l’empara de
barreres legals, han estat mal rebuts, tot i les exhortacions del
Consell de les Esglésies del Carib, en defensa dels seus drets, a
les nacions que els restringien o simplement els negaven.
Comentari

El record del que van viure els israelites a Egipte, on foren
tractats com a estrangers, se situa en el rerefons de les
prescripcions de la Llei, segons les quals, el poble de Déu ha
d’acollir l’estranger. El record del seu propi exili, ha de desvetllar
en ell empatia i solidaritat vers els exiliats i estrangers del nostre
temps. Com per a Israel, la nostra comuna experiència de l’acció
salvadora de Déu s’aparella amb el record de l’alienació i de
l’allunyament de Déu i del seu Regne. És en aquest sentit que la
memòria cristiana té implicacions de caràcter ètic. Déu ha
restablert la nostra dignitat en Crist i ens ha fet ciutadans del seu
Regne, no per res del que nosaltres hàgim fet amb aquest fi,
solament pel do gratuït del seu amor. Nosaltres som invitats, per
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això, a produir-nos semblantment, lliurement, per amor. L’amor
cristià és estimar com el Pare estima; reconeix la dignitat de
l’altre i li ofereix més dignitat. I, per això, contribueix a guarir les
ferides de la família humana.
Pregària

Déu etern, vós no pertanyeu a cap cultura ni a cap país, sou
Senyor de tots i ens demaneu d’acollir l’estranger enmig nostre.
Ajudeu-nos amb el vostre Esperit Sant a viure com a germans i
germanes, a acollir qui sigui en nom vostre i a comportar-nos
d’acord amb la justícia del vostre Regne. Us ho demanem en nom
de Jesús. Amén.
La mà poderosa de Déu / sembra a la nostra terra / llavors
de llibertat, esperança i amor. Que en aquestes terres i
pobles / fills i filles uneixin les mans / i siguin u amb la
poderosa mà de Déu.

Dia Segon
Divendres, dia 19 de gener de 2018
No ja com un esclau, sinó com un
germà estimat
Gn 1,26-28
Sl 10,1-10
Flm
Lc 10,25-37

Déu creà l’home a la seva imatge
Com és, Senyor, que us quedeu lluny?
No ja com un esclau, sinó molt més que un esclau: com
un germà estimat
La paràbola del bon samarità

El tràfic de sers humans és una forma moderna d’esclavatge
pel qual les víctimes són portades per força o per engany a
xarxes de prostitució, treball de menors o extracció d’òrgans per
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a profit dels explotadors. Aquesta és una indústria
multimilionària a Escala mundial i un problema cada dia més
gros entre els pobles del Carib. Les Esglésies Reformades del
Carib han unit esforços amb el Consell per la Missió Mundial i el
Consell del Carib i Amèrica del Nord per ajudar les comunitats
cristianes i animar-les a acabar d’un cop amb el tràfic de sers
humans.
Comentari

Una de les primeres coses que hem après a propòsit de Déu,
quan hem llegit la Bíblia dels jueus i dels cristians, és que Déu ha
creat l’home a la seva imatge i semblança. Tot amb tot, aquesta
bella i fonamental veritat ha estat enfosquida o desmentida sovint
al llarg de la història. Sota l’Imperi Romà, per exemple, la dignitat
dels esclaus no existia. En aquest sentit, el missatge de l’Evangeli
és radicalment diferent. Jesús ha desafiat les normes socials que
rebaixaven la dignitat dels samaritans. Presentà el samarità com el
“pròxim” de l’home agredit vora el camí de Jericó, un pròxim
que, segons la Llei, ha de ser estimat. Més: Pau, portat per la seva
fe ardent en Crist, parla de l’antic esclau Onèsim com d’un
“germà estimat”; transgredeix les normes de la societat en la qual
viu i afirma la dignitat humana d’Onèsim.
Qui estima amb amor cristià ha d’estimar sempre amb amor
coratjós; ha de superar fronteres i reconèixer en els altres una
dignitat igual a la seva pròpia. Com sant Pau, els cristians han de
ser portats “per amor de Crist” a reconèixer conjuntament i
clarament les víctimes del tràfic de sers humans com els seus
pròxims i els seus estimats germans i germanes per acabar així
amb l’esclavatge dels nostres temps.
Pregària

Déu misericordiós, feu-vos propers dels qui són víctimes del
tràfic de sers humans, mostreu-los que veieu la seva situació i
escolteu el seu clam. Féu que la vostra Església, unida amb
compassió i coratge s’esforci per al dia en què ningú no serà
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víctima d’explotació i tots serem lliures per viure amb dignitat i
pau. Ho demanem en nom de Déu U i Tri que pot
incommensurablement fer més del que nosaltres podem demanar
o imaginar.
La mà poderosa de Déu / plana sobre la nostra terra / i
aixeca, un rere l’altre, els qui han caigut; / cadascú és
conegut pel seu nom, / i alliberat del destret / per la mà
poderosa de Déu.

Dia tercer
Dissabte, dia 20 de gener de 2018

El vostre cos és temple de l’Esperit Sant
Ex 3,4-10
Sl 24,1-6
1Co 6,9-20
Mt 18,1-7

Déu allibera els qui són esclaus
Senyor com el poble que cerca el vostre rostre
Doncs, glorifiqueu Déu en el vostre cos
Ai d’aquell pel qual ve l’escàndol!

Moltes Esglésies Cristianes del Carib estan preocupades pel
problema de la pornografia, especialment de la que circula via
internet. La pornografia té conseqüències degradants per a la
dignitat humana, particularment en adolescents i joves.
Converteix els sers humans en mercaderia, entrampa els qui en
són addictes i corromp qualsevol relació d’amor autèntic.
Comentari

El llibre de l’Èxode mostra la sol·licitud de Déu vers els pobles
subjectes a l’esclavitud. El passatge de l’esbarzer incandescent, on
Déu es revela a Moisès, és una clara declaració de la seva
voluntat d’alliberació del seu poble. Déu veu la penosa situació
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d’aquest poble, escolta el seu clam i ve a alliberar-lo. També avui
Déu escolta el clam dels qui viuen subjectes a l’esclavitud. Cert,
la sexualitat és un do de Déu per a les relacions humanes i
expressió dels sentiments més íntims, però, el mal ús d’aquest do,
mitjançant la pornografia, esclavitza i rebaixa tant els qui la
produeixen com els qui la consumeixen. Déu no és insensible a
aquesta situació lamentable i, per consegüent, els cristians estan
cridats a plantar-hi cara.
Sant Pau escriu que som cridats a glorificar Déu en els nostres
propis cossos. Totes les dimensions de la nostra vida, incloses les
nostres relacions, poden i deuen ser una oferta agradable a Déu.
Els cristians han d’esforçar-se junts, doncs, per una societat del tot
respectuosa amb la dignitat humana, alliberada de motius
d’escàndol per als més petits a fi que positivament puguin viure
en la llibertat que Déu vol per a ells.
Pregària

Per la vostra gràcia celestial, o Déu, enfortiu-nos en l’esperit i
en el cos; creeu en nosaltres un cor net i una ment clara per tal
que glorifiquem el vostre nom. Feu que les Esglésies uneixin els
seus esforços per la santificació del vostre poble. Per Jesucrist,
que viu i regna amb vós en la unitat de l’Esperit Sant, pels segles
dels segles. Amén.
La mà poderosa de Déu / vetlla per la nostra terra, / sana els
cossos, les ànimes i les ments; el seu contacte és meravellós /
i significatiu / quan sentim la mà poderosa de Déu.
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Dia quart
Diumenge, dia 21 de gener de 2018
Esperança i guarició
Is 9,2-7a
Sl 34,1-14
Ap 7,13-17
Jn 14,25-27

Estendrà arreu la sobirania, i la pau no tindrà fi
Busca la pau, procura aconseguir-la
Déu eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls
Us deixo la pau

La violència és al Carib un problema a propòsit del qual les
Esglésies han de respondre. S’hi registra un índex alarmant de
crims, molts dels quals deguts a la violència domèstica, les
rivalitats de les bandes i altres formes de criminalitat. Hi creix,
a més, en algunes zones de la regió, el nombre d’automutilacions
i suïcidis.
Comentari

El regne que Déu ha promès, el regne que Jesús ha proclamat i
manifestat en el seu ministeri, és un regne de justícia, pau i joia en
el Sant Esperit. Què significa aquesta bona nova de Déu per als
qui viuen immersos en les tenebres de la violència? En la visió del
profeta Isaïes, una llum resplendeix sobre els qui viuen al país de
les tenebres. Però, com poden els cristians portar la llum de Jesús
sobre els qui viuen en les tenebres de la violència domèstica i de
les bandes criminals? Quins motius per esperar poden oferir-los?
És trist haver d’admetre que la divisió entre els cristians és el
contrasigne que amaga les llums de l’esperança.
Tanmateix, la recerca de la pau i la reconciliació entre les
diferents Esglésies i confessions se situa, en això, al costat oposat.
Quan els cristians lluiten per la pau en un món minat pels
conflictes ofereixen un signe de reconciliació. Els cristians que es
neguen a ajustar-se a la lògica dels privilegis, que es refusen a
subordinar els altres a les seves comunitats, donen testimoniatge
de la pau del regne de Déu on l’Anyell guia els sants vers les fonts
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de l’aigua viva. Aquesta és la pau que el món necessita, la pau
que guareix i reconforta els qui són afligits per la violència.
Pregària

Déu de tot consol i esperança, per la resurrecció d’entre els
morts heu vençut la violència de la creu. Puix que som el vostre
poble, feu que esdevinguem signe visible que la violència en el
món un dia serà superada. Us ho demanem en nom de nostre
Senyor ressuscitat. Amén.
La mà poderosa de Déu / s’orienta vers la nostra terra /
indica el camí que hem de l seguir; com més ennuvolat és el
camí / més fàcilment ens desviem; / però, som conduïts per la
mà poderosa de Déu.

Dia cinquè
Dilluns, dia 22 de gener de 2018
Se sent el crit del meu pobre poble des d’una terra
llunyana!
Dt 1,19-35
Sl 145,9-20
Jm 1,9-11
Lc 18,15-43

El Senyor us va al davant i us porta a coll
El Senyor sosté tots els qui estan a punt de caure
El ric passarà com la flor dels prats
Jesús, fill de David, tingueu pietat de mi

L’economia del Carib s’ha basat tradicionalment en la
producció de primeres matèries destinades al mercat europeu;
mai no ha reeixit a ser autosuficient. En conseqüència,
aconseguir préstecs sobre el mercat internacional, ha esdevingut
molt important amb vista al desenvolupament de la regió. Les
condicions d’aquests préstecs volen dir una reducció de la
despesa de transport, educació, salut i altres serveis públics que
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s’ha fet sentir negativament sobre els pobres. Per respondre a la
crisi de l’endeutament, la Conferència de les Esglésies del Carib
s’ha compromès en una iniciativa de nivell regional, que es mou
a través de la xarxa internacional, en ajuda dels més desfavorits.
Comentari

Podem imaginar l’enrenou promogut per la gent, quan Jesús
entra a Jericó. Les veus se sobreposen al crit del mendicant cec.
Ell distreu, és una nosa. Però, enmig d’aquesta agitació, Jesús
escolta la veu del cec mendicant, com Déu escolta sempre el clam
dels pobres, segons les escriptures hebrees. El Senyor, que sosté
els qui estan a punt de caure, no solament escolta, respon. És així
com la vida del mendicant esdevingué radicalment una altra.
La desunió dels cristians pot contribuir al caos i a l’agitació del
món. Com les veus que s’eleven al voltant de Jericó, les nostres
divisions poden ofegar el clam del pobre. Però, si estem units,
som més presència de Crist, escoltem i responem, En lloc
d’augmentar el volum de la discòrdia, doncs, que siguem més
capaços d’escoltar veritablement i així distingir les veus dels qui
necessiten més de ser escoltats.
Pregària

Déu d’amor, vós ajudeu a aixecar-se els qui són pobres i
desvalguts i de nou els retorneu la dignitat. Escolteu el nostre prec
per als pobres del nostre món, Feu que es refacin, enfortiu-los
l’esperança i que tot el vostre poble esdevingui u. Us ho
demanem en nom de Jesús. Amén.
La mà poderosa de Déu / plana sobre la nostra terra, /
aixeca un rere l’altre els caiguts; tots són coneguts pel seu
nom / i alliberats de la vergonya, / per la mà poderosa de
Déu.

Dia sisè
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Dimarts, dia 23 de gener de 2018
Procureu sobretot pels altres
Is 25,1-9
Sl 82
Fl 2,1-4
Lc 12,13-21

Alegrem-nos i celebrem que el Senyor ens hagi
salvat
Ajudeu els indigents i els febles
Que no miri cadascú per ell, sinó que procuri
sobretot pels altres
Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició

Els moviments de la banca internacional continuen tenint un
impacte negatiu sobre el comerç del Carib; són una amenaça
sobre l’economia de moltes famílies. Cada dia és més difícil per a
la gent del Carib, que treballa a l’estranger, de remetre diners
amb destinació a les seves famílies. Les Esglésies de la regió han
promogut un moviment d’ajuts a crèdit, “Credit Union”, per tal
que els pobres tinguin accés al préstec per finançar les seves
activitats econòmiques.
Comentari

Les Escriptures testimonien que Déu opta preferentment sempre
pels pobres. La mà poderosa de Déu actua a favor dels febles en
oposició als més forts. Jesús, al seu torn, constantment adverteix
contra els perills de l’ambició. A desgrat de les seves
advertències, el pecat de l’ambició ha contaminat sovint les
nostres comunitats cristianes i com a resultat ha generat la lògica
de la competitivitat d’una comunitat contra una altra i viceversa.
Al respecte, recordem que si ens distanciem del món, però amb
tot fem nostres els seus postulats competitius, mai no reeixirem a
oferir “un refugi a qui el necessita en el destret, un recer enmig de
la tempesta”.
Per a les nostres Esglésies i confessions, enriquir-se davant de
Déu no vol dir comptar amb nombrosos fidels –o benefactors–
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adscrits a les nostres comunitats. Vol dir, al contrari, reconèixer
que, com a cristians, tenim molts germans i germanes per tot el
món en comunió per damunt de les divisions econòmiques del
“Nord” i “Sud”. Conscients que som germans i germanes en Crist,
junts podem allargar les mans per promoure la justícia econòmica
per a tothom.
Pregària

Déu omnipotent, doneu força i coratge a la vostra Església, a fi
que continuï proclamant la justícia i l’equitat en situacions de
domini i opressió. I puix que celebrem la nostra unitat en Crist, us
demanem que el vostre Sant Esperit ens obri els ulls a les
necessitats dels altres.
La mà poderosa de Déu / plana sobre la nostra terra / i en fa
fora l’odi i l’ambició. El nostre egoisme i la nostra ambició,
/ el nostre orgull i les nostres injustícies / són bandejades per
la mà poderosa de Déu.

Dia setè
Dimecres, dia 24 de gener de 2018
Construir família, a la llar, i Església
Ex 2,1-10
Sl 127
He 11,23-24
Mt 2,13-15

El naixement de Moisès
Si el Senyor no construeix la casa, és inútil l’afany
dels constructors
Moisès va ser amagat pels seus pares... perquè havien
vist com n’era, de bonic
Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare i
se’n va anar cap a Egipte
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A la regió del Carib pesen encara sobre la família les
repercussions de l’esclavatge amb tota una sèrie de factors
actuals com l’emigració dels pares, els problemes econòmics i la
violència domèstica. Per fer front a aquesta realitat, les Esglésies
treballen per donar sosteniment tant al nucli familiar com a les
seves possibilitats d’expandir-se.
Comentari

Les famílies tenen una importància cabdal per a la protecció i
la creixença dels fills. La Bíblia explica que, just acabats de
néixer, tant Moisès com Jesús es trobaren en perill de mort a
causa d’ordres dictades per governants forassenyats del moment.
Una demostració de la vulnerabilitat dels infants a propòsit de
determinades circumstàncies i, alhora, de les possibilitats a l’abast
per protegir-los. Mateu ens proposa un model de paternitat que,
especialment en moments turbulents, és fidel amorosament a les
disposicions del Senyor.
Els infants són una benedicció i una esperança per al futur
segons les Escriptures. Per al psalmista, “són com les fletxes en
mans d’un guerrer”. Com a cristians, compartim la crida comuna
a viure com a suports d’espais familiars, confiats en la força del
Senyor, per construir comunitats sòlides on els infants trobin
protecció i creixin com cal.
Pregària

Déu clement, vós heu enviat el vostre fill i heu fet que naixés
en una família corrent amb uns antecessors fidels i alhora
pecadors. Us demanem que beneïu totes les famílies a l’interior
de la llar i a les comunitats. Especialment us preguem per la
unitat de la família cristiana per tal que el món cregui. Ho
demanem en nom de Jesús. Amén.
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La mà poderosa de Déu / escriu sobre la nostra terra, /
amorosament i amb poder; / els nostres conflictes i les
nostres pors, / els nostres èxits i les nostres llàgrimes, / són
registrats per la mà poderosa de Déu?

Dia vuitè
Dijous, dia 25 de gener de 2018
Aplegarà els dispersats... de tots els racons de la terra
Is 11,12-13
Sl 106,1-14,
43-48
Ef 2,13-19
Jn 17,1-12

S’acabarà l’enveja d’Efraïm contra Judà i l’enemistat
de Judà contra Efraïm
Aplegueu-nos per donar gràcies al vostre nom, que
és sant
Ha destruït el mur que separava
He estat glorificat en ells

Les Esglésies del Carib treballen conjuntament per guarir les
ferides del Cos de Crist a la regió, heretades de la colonització.
Per reconciliar-se cal sovint penedir-se, reparar i guarir les
memòries. En tenim un exemple en els actes de penediment i
reparació entre els Baptistes de Gran Bretanya i del Carib. Com
Israel, l’Església, en la seva unitat, ha de ser alhora signe i agent
de reconciliació.
Comentari

Segons el relat de la història de la salvació, la formació d’un
poble que ell pugui anomenar seu, és una de la raons
inequívoques de la decidida determinació del Senyor. La formació
d’aquest poble –vinculat per una aliança santa amb Déu– és part
integrant del pla de salvació, santificació i glorificació en el seu
nom.
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Els profetes recorden insistentment a Israel que l’aliança
exigeix que les relacions entre els grups socials que l’integren
s’han de distingir per la justícia, la compassió i la misericòrdia.
Quan Jesús es disposa a segellar la nova aliança en la seva pròpia
sang, la primera pregària que fa al Pare és que aquells que el Pare
li donarà siguin u, com ell i el Pare són u. En ser conscients
responsablement de la seva unitat en Jesús, els cristians participen
de la glorificació de Crist davant del Pare, de la mateixa glòria
que ell tenia a la seva presència abans que el món existís. Per
això, el poble de l’aliança s’ha d’esforçar sempre per ser una
comunitat reconciliada – una comunitat que per ella mateixa és un
signe efectiu per a tots els pobles de la terra de la manera de viure
en justícia i pau.
Pregària

Senyor, humilment us demanem que, per la vostra gràcia, les
Esglésies d’arreu del món siguin instruments de pau. Que per la
seva acció conjunta esdevinguin ambaixadores i agents de la
vostra salvació, reconciliïn els pobles dividits i el vostre nom
sigui santificat i glorificat. Amén.
La mà poderosa de Déu / plana sobre la nostra terra, /
sembra llavors de llibertat, esperança i amor; / que en
aquestes terres i pobles, / els fills i filles, juntes les mans, /
siguin u amb la mà poderosa de Déu.
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