SETMANA DE PREGÀRIA PER
LA UNITAT DELS CRISTIANS
El lema d’enguany de la Setmana de Pregària està tret del llibre del
Deuteronomi de l’Antic Testament: Cerca la justícia i només la justícia
(Dt 16.18-20).
Incideix en un dels tres àmbits en els quals es mou el treball ecumènic
actualment, és a dir, la pregària, la reflexió doctrinal i la pràctica de la
caritat. Són tres àmbits en què, ajudant Déu, s’ha aconseguit fer un
camí fructífer de convivència i relació que albira fundades esperances
de futur en aquesta singladura no sempre fàcil de recórrer.
El material de reflexió que acompanya enguany aquesta proposta ha
estat elaborat pels cristians d’Indonèsia, un país molt poblat del
sudest asiàtic, la majoria del qual és musulmana, amb una petita
presència cristiana (el 10% de la població). El país viu unes
desigualtats i desequilibris molt forts, alimentats per una forta
corrupció que impedeix l’exercici de la justícia a tots els nivells. Les
comunitats cristianes que viuen amb dificultats la seva fe en aquell
país fan, doncs, una crida a cercar el camí de la justícia que ve de
Déu per ajudar a superar aquestes situacions que impedeixen el
desenvolupament de l’ésser humà segons els designis de Déu.
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Pregar per la unitat dels cristians des d’aquest context ens ajuda a
eixamplar els nostres horitzons. Això ens fa situar en la perspectiva
de Déu, que vol la unitat dels seus fills tal com Jesús expressà en
el context de l’Últim Sopar, certament, però que vol també l’assoliment
de les condicions necessàries perquè l’ésser humà, aquí i arreu, pugui
desenvolupar-se com a veritable fill de Déu. Ressonen novament en
nosaltres les paraules del judici final segons Sant Mateu, que ens
ajuden a descobrir el rostre de Crist en cada persona necessitada,
sigui quina sigui la seva condició.
Senyor Déu, Pare, Fill i Esperit Sant,
us lloem per la vostra glòria manifestada en la creació.
Doneu-nos un cor obert per acollir la vostra Paraula,
feu-nos sensibles a tot sofriment humà,
doneu-nos entranyes de misericòrdia per cercar la justícia,
feu que cerquem la Veritat que només ve de Vós,
i concediu-nos el do de la unitat
que ens ajudi a testimoniar el vostre amor enmig del món. Amén

celebracions
◗ Baptismes. Aquest cap de setmana reben
el baptisme els infants Laia Cuerva Álvarez,
Daniel Gilibert Moral i Bianca Carolina
Sánchez Constant.
◗ Trobada interdiocesana de diaques. Aquest
dilluns, 21 de gener, Mons. Salvador Cristau
presideix la Missa a les 8 del vespre a la
Catedral amb motiu de la festa de Sant
Fructuós, Auguri i Eulogi, patrons dels
diaques permanents. Hi assistiran un bon
nombre dels diaques permanents de la
Província Eclesiàstica.
◗ Cloenda de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels cristians. Divendres, 25 de gener,
Mons. Salvador Cristau presidirà a les 7 de la
tarda a la Catedral la Pregària de cloenda de
la Setmana de Pregària. Hi assistiran també
membres d’altres confessions cristianes
presents a la diòcesi.
◗ Exèquies. El dimecres 9 de gener, a les 11
del matí, tingueren lloc les exèquies per la
Sra. Mercè Solà Parramon, que havia mort el
dia anterior als 60 anys. I el dilluns 14 de
gener se celebrà el funeral per la Sra. M.
Esperança Vilanova Castañé, que havia mort
el dia anterior als 97 anys. Encomanem-les a
la misericòrdia de Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 14 de gener,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar
per l’etern descans de Màrius Alonso Sampé,
Ramon Izquierdo Prieto i Mercè Solà
Parramon. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Trobada de catequistes. El proper divendres,
25 de gener, en la proximitat de la festa de
Sant Enric d’Ossó, patró dels catequistes,
tindrà lloc la celebració dels catequistes de
la parròquia. Participaran en la Missa de les
8 del vespre i després tindrà lloc la trobada
de convivència.
◗ Trobada de joves amb motiu de la JMJ a
Panamà. El proper cap de setmana tindrà lloc
a Mataró la trobada dels joves de les diòcesis
catalanes, que estaran en connexió amb la
Jornada Mundial de la Joventut que el papa
Francesc presidirà a Panamà aquells dies.
Mn. Guillem i joves de la nostra parròquia hi
participaran.
◗ Columbaris. L’Espai Memorial de la Catedral
acull un bon nombre de columbaris gràcies a la
gestió que realitza l’empresa Coral, en un espai
digne i recollit, que convida a la pregària. Les
persones interessades a rebre’n informació i
adquirir-ne, es poden adreçar directament a la
sagristia o bé a la pròpia empresa, que té les
seves oficines a la Plaça Vella, davant la
Catedral.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat. Dilluns,
21 de gener, a 2/4 d’1 del migdia, al Centre
Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 21 de gener,
a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Confraria del Sant Crist.
Dimarts, 22 de gener, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 23 de
gener, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 24 de gener, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 26 de gener,
a 2/4 de 8 del vespre, a la Capella del
Santíssim.
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