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Preàmbul 

 
 
 
 
 
La Setmana de Pregària Universal per a la Unitat dels Cristians 

és, cada any, un record i un requeriment. 
El record és més aviat trist: les desunions i els antagonismes, 

històrics i actuals, entre les diverses confessions cristianes. Alguns 
voldríem oblidar el passat i modificar poderosament el present. Però, 
fins i tot en això, experimentem la nostra pròpia contingència i 
limitació. Però seríem greument injustos si no reconeguéssim 
l’immens camí que aquí, a casa nostra, s’ha recorregut d’ençà que fa 
més de seixanta anys, quan uns quants protestants i uns quants 
catòlics es trobaren, en una casa prop del Palau de la Música de 
Barcelona, per a pregar junts, per primera vegada des de feia segles. 

El requeriment és també punyent i incisiu: Hem comprès els 
catòlics, apostòlics i romans la greu responsabilitat que tenim, devers 
el món no-creient que ens rodeja, en mantenir l’escandalosa desunió 
que divideix als cristians? A part de vulnerar el clar manament del 
Senyor Jesús, és l’obstacle més greu “per a què el món cregui”. 

Ens toca viure un temps un xic dur a casa nostra. La realitat 
econòmica-social avui condiciona poderosament la vida de les dones 
i dels homes del nostre país, fa que més del 50% dels nostres joves 
estiguin a l’atur, que els nostres infants no sempre tinguin el que els 
hi cal i que molts dels nostres vells sofreixin l’oblit, l’abandó i una 
carència que ens avergonyeix. 

Davant d’aquest repte, els cristians responem no pas malament, 
però no pas ‘unànimement’. Semblem, mantes vegades, un conjunt 
de gent on cadascú sembla que treballa per un senyor diferent. 
Semblem també moltes vegades persones de ‘gremis’ diferents en els 
quals cada u té un ‘amo’ propi i divers de l’amo dels altres. 
Nosaltres, els cristians, malauradament, ja ens hi hem acostumat, 
però l’escàndol és molt greu i l’ensopec (això és el fruit de què vol 
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dir en grec ‘escàndol’) molt gran per acceptar el missatge d’aquests 
‘apòstols’ de Jesús el Crist dividits. 

Aprofitem la Setmana de Pregària per la unitat per a recordar, 
pregar i conèixer els ‘altres’ cristians, però sobretot per a sentir el 
fort requeriment de Jesucrist a què siguem u per a què el món cregui. 
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«Jesús li diu: Dóna’m aigua» 
 (Jn 4,7) 

 
 
 
 
 
 
 
Introducció 

1. Introducció al tema de l’any 2015: 
1. Qui begui d’aquesta aigua… 

La caminada, el sol abrusador, el cansament, la set... “Dóna’m 
aigua”. Heus aquí el clam de tots els sers  humans. Déu, fet home en 
Crist (Jn 1,14), anorreat per compartir la nostra condició humana (Fl 
2,6-7), diu a la samaritana: “Dóna’m aigua”(Jn 4,7). Déu ve a trobar-
nos i ens ofereix l’aigua viva. “L’aigua que jo li donaré es convertirà 
dintre d’ell en una font d’on brollarà vida eterna”(Jn 4,14). 

La trobada de Jesús i la samaritana ens invita, d’una banda, a 
beure l’aigua d’un pou diferent i, de l’altra, a oferir-ne de la nostra. 
La diversitat ens enriqueix. La Setmana de Pregària per la Unitat 
Cristiana és un moment privilegiat per pregar, trobar-nos i dialogar. 
L’ocasió per reconèixer les riqueses i els valors dels altres, allò que 
és diferent, i demanar a Déu el do de la unitat.   

“Qualsevol que begui d’aquesta aigua en torna a beure”, diu un 
refrany brasiler a propòsit del visitant que se’n va. Oferir un vas 
d’aigua fresca, un mate, calent o fred, o un cafè, són signes  
d’acolliment, de diàleg i de companyonia. El gest bíblic d’oferir 
aigua a qui arriba, com a senyal de benvinguda i de companyonia, és 
habitual en totes les regions del Brasil.     

L’estudi i la meditació del text proposat al llarg de la Setmana de 
Pregària ajudarà el poble i les comunitats a aprofundir la dimensió 
dialogant del projecte de Jesús, que nosaltres anomenem Regne de 
Déu. 
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El text afirma la importància de la persona que coneix i compren 
la seva pròpia identitat i la dels altres, de manera que la forma de ser 
no sigui mai vista com una amenaça. Si no ens sentim amenaçats, 
serem capaços de fer l’experiència de l’altre com a complementària; 
una persona o una cultura no es basta per si sola. Per consegüent, la 
imatge que es desprèn de les paraules “dóna’m aigua”, suposa 
complementarietat; beure l’aigua del pou de l’altre és el primer pas 
per fer l’experiència d’una altra manera de ser. Ens porta a 
intercanviar dons, a enriquir-nos. No acceptar els dons de l’altre fa 
mal a la societat i a l’Església.     

Segons el text de Joan 4, Jesús és un estranger que arriba cansat i 
assedegat. Necessita ajut i demana aigua. La dona es mou en territori 
propi; el pou pertany al seu poble, a la seva tradició. La galleda és 
seva i només ella pot accedir a l’aigua. Però també ella té set. La 
trobada és per a un i altre una oportunitat inesperada. Jesús no deixa 
de ser jueu pel fet de beure aigua de la dona samaritana. I la 
samaritana continua essent ella mateixa tot i seguir ara el camí de 
Jesús. En acceptar que compartim necessitats, entra en les nostres 
vides la complementarietat que ens condueix per camins més 
enriquidors. “Dóna’m aigua” suposa que tant Jesús com la 
samaritana demanen allò que l’un necessita de l’altre. “Dóna’m 
aigua” obliga a reconèixer que les persones, les comunitats, les 
cultures, les religions i les ètnies mútuament es necessiten. 

“Dóna’m aigua” suposa una acció ètica que reconeix la necessitat 
d’uns i altres per viure la missió de l’Església. Ens força a canviar 
d’actitud en cerca de la unitat en la diversitat, oberts a la pluralitat de 
formes de pregària i de tradicions espirituals cristianes.    

2. El context eclesial i religiós del Brasil 

El Brasil pot ser considerat com un país molt religiós. 
Tradicionalment ha estat vist com un país de relacions entre classes 
socials i grups ètnics caracteritzades per una certa “cordialitat”. Amb 
tot, actualment, el Brasil viu un temps d’intolerància creixent amb 
cotes altes de violència, en especial contra les minories i la gent més 
vulnerable: negres, joves, gais, seguidors de religions afrobrasileres, 
dones i indígenes. Aquesta violència ha restat amagada durant molt 
de temps. Es féu present, i revelà un Brasil diferent, a partir del dia 
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12 d’octubre de 1995, festa de nostra senyora Aparecida, patrona del 
país, quan un bisbe d’una església neopentecostal donà una puntada 
de peu a la imatge d’aquesta marededéu durant l’emissió d’una TV 
nacional. D’ençà d’aleshores s’han produït més incidents 
d’intolerància entre cristians. Hi ha hagut també actes similars 
d’intolerància cristiana envers altres religions, en particular 
afrobrasileres i indígenes. La lògica subjacent a aquesta mena 
d’actituds és la concurrència del mercat religiós. Cada dia més al 
Brasil certs grups cristians adopten respecte d’altres grups actituds 
competitives, per exemple, per fer-se espai en els mitjans de 
comunicació social, aconseguir nous membres i ajuts de 
l’administració pública per a grans esdeveniments. És el fenomen 
que justament denuncia el papa Francesc quan escriu: “Dins el poble 
de Déu i en les distintes comunitats, quantes guerres! Al barri, al lloc 
de treball, quantes guerres per enveges i gelosia, també entre 
cristians! La mundanitat espiritual porta alguns cristians a estar en 
guerra amb altres cristians que s’interposen en la seva recerca de 
poder, prestigi, plaer o seguretat econòmica”(Evangelii Gaudium, 
98). 

Aquesta situació de competència religiosa a afectat la vida de les 
confessions tradicionals històriques, les quals han experimentat una 
reducció o estancament en el nombre dels seus membres. Això ha fet 
pensar que una església forta i dinàmica és aquella que compta amb 
un gran nombre de membres. Com a resultat hi ha no pocs sectors de 
les esglésies tradicionals que tendeixen a situar-se lluny de la recerca 
per la unitat visible de l’Església de Crist. 

Aquesta forma de cristianisme mercantil inverteix en partits 
polítics i, en alguns casos, en crea de propis. Estableix aliances amb 
grups d’interessos específics, com latifundistes, sectors 
agroalimentaris i mercats financers. Alguns observadors parlen fins i 
tot de confessionalització de la vida política, d’amenaça a la 
separació entre l’estat i la religió. La lògica ecumènica que consisteix 
a enderrocar els murs de la divisió és substituïda per la lògica 
corporativista i el proteccionisme d’interessos denominacionals.   

Tot i que d’acord amb el cens oficial de 2010, el 86.8% de 
brasilers s’identificaven com a cristians, el país acusa cotes molt 
altes de violència. Per consegüent, per a molts ciutadans del país la 
pertinença al cristianisme no es demostra pas en actituds no violents 
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respecte a la dignitat humana. Podem sostenir aquesta afirmació amb 
les dades següents. 

Violència contra les dones. Entre el 2000 i el 2010, 43.700 de 
dones han estat assassinades al Brasil. El 41% de les dones que han 
sofert violència, han estat violades per gent de la pròpia casa. 

Violència contra els pobles indígenes. La violència contra els 
pobles indígenes sovint té relació amb el desenvolupament 
hidroelèctric i l’expansió industrial agroalimentària. Aquests dos 
sectors expressen el model de desenvolupament prevalent avui en el 
país. L’un i l’altre expliquen la lentitud amb què es delimiten i 
reconeixen els territoris indígenes. L’informe “Violència contra els 
pobles indígenes al Brasil”(2011), de la Comissió Pastoral de la 
Terra (CPT), instància vinculada a la Conferència Episcopal Catòlica 
del Brasil, constata 450 projectes de desenvolupament situats en 
territoris indígenes. Aquests projectes van endavant sense comptar 
amb la consulta prèvia als pobles indígenes, com estableix la 
Convenció 169 de l’Organització Internacional del Treball (ILO). 
L’informe de la CPT denuncia l’assassinat de 500 indígenes entre el 
2003 i el 2011, 62.7% dels quals ha tingut lloc al Mato Grosso do 
Sul. La mitjana anual d’assassinats indígenes és de 55.8. 

Hem de combatre la intolerància en les seves diverses formes i 
vèncer-la per camins positius: mitjançant el respecte a la diversitat 
legítima i la promoció del diàleg com a camí perenne de 
reconciliació i pau per fidelitat a l’evangeli. 

3. Opció hermenèutica 

La metodologia adoptada pel Centre Ecumènic d’Estudis Bíblics 
(CEBI), majoritàriament en ús a l’Amèrica Llatina, és coneguda com 
a lectura contextual de la Bíblia. És una manera acadèmica i popular 
alhora d’aproximar el text bíblic.  

D’acord amb aquesta metodologia, la vida quotidiana és punt de 
partença de tota interpretació bíblica i teològica. Ho fem com Jesús 
amb els deixebles, camí d’Emaús (cf. Lc 24,13-24): “Què és això que 
comenteu entre vosaltres tot caminant?” A partir del context 
abordem el text bíblic. La Bíblia és en la nostra caminada una llàntia 
per als nostres passos i una llum per al nostre camí (Sl 119,105). 
Partim de la Bíblia per aclarir i il·luminar el camí de les nostres 
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vides. El text bíblic ens ensenya i ens transforma per ser testimonis 
de la voluntat de Déu en el context social on vivim. 

4. La caminada dia a dia 

La caminada de vuit dies que proposem, comença amb la 
proclamació per conduir-nos vers la denúncia, la desapropiació i el 
testimoniatge. La setmana s’inicia amb la proclamació d’un Déu que 
ens ha creat a la seva imatge, és a dir, a la imatge de Déu U i Tri, 
d’unitat en la diversitat. La diversitat és part del designi de Déu. 
Seguidament, denunciem algunes situacions de pecat,  de 
discriminacions injustes. En tercer lloc, amb la renúncia a aquestes 
actituds de pecat d’exclusió, avancem vers la unitat del Regne de 
Déu. Finalment, donem testimoniatge de la gràcia de Déu, prompte 
sempre a acollir-nos, a desgrat de les nostres imperfeccions, fidels a 
l’Esperit Sant vers la reconciliació i la unitat. Fem experiència, així, 
de la Pentecosta, l’abundor dels dons de l’Esperit per la realització 
del Regne 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 setmana de pregària, no 
fareu la celebració de la Paraula proposada inter- confessionalment, 
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. Més val 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 / miquelangeltarin@yahoo.es 

• 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. 
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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 2015 
Jn 4,1-42  

 
 

Jesús va saber que havia arribat a oïda dels fariseus que ell feia més 
deixebles i en batejava més que Joan. De fet, no era Jesús qui batejava, 
sinó els seus deixebles. Llavors va deixar Judea i se'n tornà a Galilea. 

Jesús havia de travessar Samaria. Arribà, doncs, en una població 
samaritana que es deia Sicar, no gaire lluny de la propietat que Jacob 
havia donat al seu fill Josep; allà hi havia el pou de Jacob. Jesús, cansat 
de caminar, s'assegué allí a la vora del pou. Era cap al migdia. Una dona 
de Samaria es presentà a pouar aigua. Jesús li diu: –Dóna'm aigua. 

Els seus deixebles se n'havien anat al poble a comprar menjar. 
Però la dona samaritana preguntà a Jesús: –Com és que tu, que ets 

jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana? 
Cal recordar que els jueus no es fan amb els samaritans. 
Jesús li respongué: –Si sabessis quin és el do de Déu i qui és el qui et 

diu: "Dóna'm aigua", ets tu qui li n'hauries demanada, i ell t'hauria donat 
aigua viva. 

La dona li diu: –Senyor, no tens res per a pouar i aquest pou és 
fondo. D'on la trauràs, l'aigua viva? El nostre pare Jacob ens va donar 
aquest pou, i en bevia tant ell com els seus fills i el seu bestiar. ¿Que 
potser ets més gran que no pas ell? 

Jesús li respongué: –Tots els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir 
set. Però el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set: 
l'aigua que jo li donaré es convertirà dintre d'ell en una font d'on 
brollarà vida eterna. 

Li diu la dona: –Senyor, dóna'm aigua d'aquesta! Així no tindré més 
set ni hauré de venir aquí a pouar. 

Ell li diu: –Vés a cridar el teu marit i torna. 
La dona li contesta: –No en tinc, de marit. 
Li diu Jesús: –Fas bé de dir que no en tens. N'has tingut cinc, i 

l'home que ara tens no és el teu marit. En això has dit la veritat. 
La dona li respon: –Senyor, veig que ets un profeta. Els nostres pares 

van adorar Déu en aquesta muntanya, però vosaltres dieu que el lloc on 
cal adorar-lo és Jerusalem. 

Jesús li diu: –Creu-me, dona, arriba l'hora que el lloc on adorareu el 
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Pare no serà ni aquesta muntanya ni Jerusalem. Vosaltres adoreu allò 
que no coneixeu. Nosaltres sí que adorem allò que coneixem, perquè la 
salvació ve dels jueus. Però arriba l'hora, més ben dit, és ara, que els 
autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en veritat. Aquests són 
els adoradors que vol el Pare. Déu és esperit. Per això els qui l'adoren 
han de fer-ho en Esperit i en veritat. 

Li diu la dona: –Sé que ha de venir el Messies, és a dir, l'Ungit. 
Quan ell vingui, ens ho explicarà tot. 

Jesús li respon: –Sóc jo, el qui et parla. 
En aquell moment arribaren els deixebles. S'estranyaren que parlés 

amb una dona, però cap d'ells no gosà preguntar-li què volia o per què 
parlava amb ella. Llavors la dona deixà la gerra i se'n va anar al poble a 
dir a la gent: –Veniu a veure un home que m'ha dit tot el que he fet. No 
deu ser el Messies? 

La gent va sortir del poble i l'anà a trobar. 
Mentrestant, els deixebles el pregaven: –Rabí, menja. 
Però ell els contestà: –Jo, per menjar, tinc un aliment que vosaltres 

no coneixeu. 
Els deixebles es preguntaven entre ells: –És que algú li ha portat 

menjar? 
Jesús els diu: –El meu aliment és fer la voluntat del qui m'ha enviat i 

dur a terme la seva obra. ¿No teniu costum de dir: "Quatre mesos més i 
ja serem a la sega"? Doncs bé, jo us dic: alceu els ulls i mireu els 
camps; ja són rossos, a punt de segar! El segador ja cobra el jornal i 
recull el gra per a la vida eterna; així s'alegren plegats el sembrador i el 
segador. En aquest cas té raó la dita: "Un és el qui sembra i un altre el 
qui sega." Jo us he enviat a segar on vosaltres no havíeu treballat. Altres 
van treballar-hi, i vosaltres us heu beneficiat del seu treball. 

Molts dels samaritans d'aquell poble van creure en ell per la paraula 
de la dona, que assegurava: «M'ha dit tot el que he fet.» Per això, quan 
els samaritans anaren a trobar-lo, li pregaven que es quedés amb ells. I 
s'hi va quedar dos dies. Per la paraula d'ell mateix encara molts més van 
creure, i deien a la dona: –Ara ja no creiem pel que tu dius. Nosaltres 
mateixos l'hem sentit i sabem que aquest és realment el salvador del 
món. 
 

Traducció de la Bíblia Interconfessional 
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
 
 

 
 
Dia Primer 
Diumenge, dia 18 de gener de 2015 

  Jesús havia de travessar Galilea 
TOT PROPI: MISSAL I LECCIONARI DOMINICAL (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) 

Monició inicial 

Iniciem aquest diumenge, germans i germanes, la Setmana de 
Pregària Universal per la Unitat dels Cristians. Ens unim a tots els 
cristians de les diverses esglésies i confessions que preguen, d’acord 
amb la pregària de Jesús: “Que tots siguin u”. Preguem per a la 
unitat de totes les Esglésies per a la glòria de Déu i per un testimoni 
més creïble de l’Evangeli. Ara demanem perdó al Senyor de totes les 
divisions entre els cristians, ben conscients que aquestes són com 
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. Cal que tinguem la 
humilitat de pregar junts i de treballar junts. Alegrem-nos de la fe de 
tots els cristians i estimem-nos uns i altres amb caritat de germans. 
Que l’Eucaristia que anem a celebrar sigui un signe profètic de 
l’aplec de tota la humanitat en la Taula del Regne que ha de venir. 

Invocacions 
Disposem-nos a celebrar els sants Misteris, invocant Déu, que 

ens deslliura del pes de les faltes, ens obre el cor a la seva paraula i 
ens asseu a la taula dels fills. 

• Vós, que pregàreu per la unitat dels qui creuen en el vostre 
Nom, Senyor... 



18 

• 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 siguem u. 

• Pel Papa Francesc que el Senyor sostingui la seva voluntat 
infatigable per trobar  i obrir el camí de la unitat de l’Església. 
Preguem el Senyor. 

• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes que, sentint el 
dolor de la desunió, s’acostin les unes a les altres, davant del món, en 
la confessió de la mateixa fe i en el testimoni del mateix Evangeli. 
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 del 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.  
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Dia Segon 
Dilluns, dia 19 de gener de 2015 

Cansat de caminar, Jesús s’assegué vora del pou 
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  

El lema de la pregària d’aquest any és: Dóna’m aigua (Jn 4,7). 
Són les paraules que el Senyor Jesús va adreçar a la dona samaritana, 
prop del pou de Jacob. Demanem en aquesta celebració que tots els 
creients en Crist Ressuscitat tinguin set i desig ardent per la unitat 
dels cristians. És el Senyor mateix qui ens demana aquesta unitat. 
Una unitat que és sempre fruit de l’amor de Déu que ha estat vessat 
en els nostres cors. Demanem en aquesta celebració el do de 
l’Esperit, creador de la unitat de l’Església. Preparem-nos a celebrar 
la Santa Eucaristia convertint el nostre cor al Senyor, Déu nostre. 

Invocacions 
Per disposar-nos amb concòrdia a escoltar la Paraula de Déu i a 

celebrar el memorial del Senyor i en comunió amb el Pare, el Fill i 
l’Esperit Sant demanen perdó per als senyals de la divisió i del 
pecat. 

• Oh Déu, la vostra bondat perdura sempre, Senyor... 
• Oh Déu, que per tots heu pagat amb bondat i justícia, amb 

amor i misericòrdia, Crist... 
• Oh Déu, feu baixar sobre la vostra Església la felicitat i 

l’alegria, Senyor... 

Pregària Universal 
Domen 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. 
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• 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 susciti en nosaltres un desig ardent de la unitat 
de tots els batejats. Preguem el Senyor. 

• Perquè sigui bandejada entre les Esglésies tota forma de mer 
proselitisme i aprenguem a compartir el millor de cada tradició 
eclesial. Preguem el Senyor. 

• Pels cristians que són perseguits a 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 i perquè ens unim 
intensament en la nostra existència a la creu de Crist que va 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 
Dimarts, dia 20 de gener de 2015 

No en tinc, de marit 

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 
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 
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per a tots els qui proclamem que Jesús és el Senyor i deixem que, des 
del cor de les Esglésies, operi el do de la unitat. També per a què 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, 
demanem perdó al Senyor pel pecat de la divisió entre cristians i 
supliquem humilment la misericòrdia de Déu sobre nosaltres. 

Invocacions 
Per obrir de bat a bat el cor a la paraula de Déu i per a celebrar 

els sants Misteris, invoquem plens de confiança “Qui pot fer 
fructuosa i digna la nostra participació”. 

• Oh Déu, compassiu i benigne, Senyor... 
• Oh Déu, lent per al càstig, gran en l’amor, Senyor... 
• Oh Déu, d’afecte entranyable i compassiu, 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 que es preparen a celebrar 
el Concili Panortodox i per a què el Senyor les beneeixi i les 
il·lumini en el camí sinodal.  Preguem el Senyor. 

• Pels creients de les Esglésies de la Comunió Anglicana perquè 
el Senyor els mantingui ferms en el testimoni de la fe i fidels a la 
pròpia tradició eclesial i tinguin un gran desig per la unitat de tots els 
creients.  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 de 
la revelació de Déu en Jesucrist i els obri el cor vers 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 en la 
professió de la fe, en el mateix baptisme i en el mateix Credo. 
Preguem el Senyor. 
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• Pels qui sofreixen menyspreus i persecucions injustes a causa 
de la fe cristiana, que els seus sofriments pugin a la presència de la 
misericòrdia de Déu. Preguem el Senyor.  

• Per nosaltres mateixos 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 conduïu-los a la plena comunió de 
l’Església, santa, universal i apostòlica. Per Crist Senyor nostre.  

 

     Dia quart 
Dimecres, dia 21 de gener de 2015 

Llavors la dona deixà la gerra 

SANT FRUCTUÓS (Fruitós), bisbe i AUGURI I EULOGI, diaques i màrtirs. 
PROPI: SANTORAL (MISSAL I LECCIONARI), GLÒRIA. PREFACI DE MÀRTIRS 

Monició Inicial 
Disposem-nos a celebrar l’Eucaristia en la memòria dels 

protomàrtirs de la nostra Església. El relat autèntic de les Actes ens 
narren com el bisbe Fructuós amb els seus diaques, abans d’entrar a 
les flames que consumiren la seva vida, digué: “Em cal pregar per 
tota l’Església estesa d’orient fins a occident”. Tinguem també 
present nosaltres la universalitat de l’Església i de tots els qui creuen 
en Crist i supliquem el do de la unitat. També, en aquesta festa dels 
nostres màrtirs, tinguem presents tots els cristians perseguits i els qui 
han rebut el do del martiri. En tot temps totes les Esglésies cristianes 
han conegut el do del martiri. La sang  dels màrtirs fecunda les 
Esglésies i fa germinar el do de la unitat. El martiri és un dolor i al 
mateix temps una glòria que les Esglésies comparteixen. El martiri 
ens fa desitjar que les Esglésies s’abracin en la mateixa caritat del 
Crist, pel qual els màrtirs han donat la vida. Preparem-nos ara a 
celebrar l’Eucaristia amb humilitat i demanem perdó al Senyor pels 
nostres pecats. 
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Invocacions 
Ferits pel pes del pecat i necessitats de guarició i de pau, 

invoquem el Déu de la nostra salvació.  
• Vós, Bona Nova per als desvalguts, Senyor... 
• Vós, Llum per a tots els qui vivien a les tenebres, Senyor... 
• Vós, Gràcia de llibertat per a tots els oprimits, Senyor... 

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 els bisbes de tot el món. 
Perquè visquin sempre en comunió de caritat amb els cristians de les 
altres Esglésies i confessions. 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 on els cristians coneixen la 
por, la persecució, el martiri i la mort, perquè cessi la “violència en 
nom de Déu”, els siguin donats la força i el consol en la prova. 
Perquè la 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.  
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     Dia cinquè 
Dijous, dia 22 de gener de 2015 
No tens res per a pouar i aquest pou és fondo 

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 
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 ens 
coneixem i ens ignorem. 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 

Fent memòria del nostre pas de mort a vida invoquem, plens de 
confiança, Aquell que sempre anima la nostra conversió i el nostre 
amor a Déu, tot atorgant-nos el perdó dels pecats. 

• Benaurança dels qui ploren, Senyor... 
• Metge dels qui sofreixen, Senyor... 
• Llibertador dels captius, Senyor... 

Pregària Universal 
Unim la nostra pregària als cristians d’arreu del món, a fi que 

Déu ens aplegui en un sol ramat, sota el guiatge de l’únic pastor,  
que és Jesucrist. R/. Escolteu-nos, Pare. 
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• Perquè els cristians de totes les Esglésies siguem fidels a 
l’Evangeli amb el seu testimoni de fe davant del món. Preguem el 
Senyor. 

• Perquè Déu concedeixi a totes les Esglésies cristianes enfortir 
el que les uneix i superar el que les separa. Preguem el Senyor. 

• 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 
el Senyor. 

• 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 el 
Senyor. 

• Perquè els qui som ara aquí aprenguem a ser cada dia més 
fidels a la Paraula de Déu. Preguem el Senyor.  

Escolteu, Pare, això que us hem demanat amb fe i doneu als 
cristians el do de la unitat i de la pau. Per Crist, Senyor nostre. 
 
 

Dia sisè 
Divendres, dia 23 de gener de 2015 

Jesús digué: “L’aigua que jo li donaré es convertirà 
dintre d’ell en una font d’on brollarà vida eterna 

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 
Celebrem avui la memòria del sant bisbe Ildefons que excel·lí pel 

seu zel pastoral i la seva saviesa. La seva memòria, celebrada 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 així 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 les paraules de sant 
Pau: “guardar la unitat de l’Esperit amb el vincle de la pau” (Ef 4:3). 
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Demanem que aquells que han rebut el ministeri apostòlic promoguin 
dins de les seves esglésies la unitat dels creients en Jesucrist. És 
l’Esperit Sant el qui habita en els creients, omple tota l’Església, la 
governa, realitza l’admirable comunió dels fidels i qui els uneix tan 
íntimament que esdevé, ell mateix, 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.  

Invocacions 
Ara que ens disposem a la celebració dels Sants Misteris, 

invoquem confiadament la gràcia i el perdó de Déu. 
•  Sant Déu! Senyor, tingueu pietat. 
•  Sant Fort! Senyor, tingueu pietat. 
•  Sant Immortal! Senyor, tingueu pietat. 

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. 

• Per la santa Església catòlica: que, 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 
el Senyor. 

• Pel Papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església que 
considerin el seu ministeri com un servei humil a la caritat i a la 
unitat. Preguem el Senyor.  

• Per les santes Esglésies de l’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 el Senyor.  

• 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 el Senyor.  

• Per les comunitats cristianes d’Europa que testimoniïn la 
presència del Déu vivent enmig de la societat i siguin comunitats 
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obertes on els homes i dones puguin trobar els camins vers la 
transcendència. Preguem el Senyor. 

• Per nosaltres, que celebrem aquesta Eucaristia, que l’amor del 
Crist ens comprometi a pregar i a treballar per la unitat. Preguem el 
Senyor. 

Acolliu, Senyor, les nostres súpliques i concediu pau i unitat a 
tots els qui creiem que el vostre Fill viu i regna pels segles dels 
segles. Amén.  

 

    Dia setè 
Dissabte, dia 24 de gener de 2015 

Dóna’m aigua 
SANT FRANCESC DE SALES 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 
Celebrem avui la memòria de Sant Francesc de Sales. Són 

admirables els exemples de la seva vida. 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 han rebut 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 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 ho disposi, tots junts aquí a la terra, ja que tots 
junts som els qui participarem del Banquet del Regne. Que Maria, 
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Mare de la unitat, pregui per nosaltres. Ara, abans de celebrar els 
sants misteris demanem perdó a Déu pels nostres pecats. 

Invocacions 
Germans, invoquem sobre les nostres vides plenes de feblesa, la 

força de l’Esperit defensor per tal que puguem prendre amb alegria 
l’aliment de la taula del Senyor perquè ens acompanyi en el nostre 
pelegrinatge de fe. 

•  Vós que veniu a buscar els qui s’havien perdut, Senyor... 
•  Vós que vinguéreu a donar la vida en rescat per tots els homes, 

Crist... 
•  Vós que aplegueu els fills de Déu dispersos, 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 els faci viure amb més intensitat cada dia el sofriment de la 
divisió mútua.  

• Pels qui es troben abandonats en la seva aflicció: que trobin 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, tot acollint la Paraula de Déu, superem tota divisió i visquem 
l’esperit de caritat. Preguem el Senyor. 

Us demanem Senyor que s’acabi la desunió dels cristians i que 
aplegueu la vostra Església en la unitat amb els mitjans i en els 
temps que vós teniu establerts. Per Crist, Senyor nostre.  
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     Dia vuitè 
Diumenge, dia 25 de gener de 2015 

Molts van creure pel testimoniatge de la dona 
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 aquest 

diumenge. És el darrer dia de la Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians. Sentim-nos en comunió amb totes les comunitats 
cristianes del món que creuen que Crist ha ressuscitat d’entre els 
morts, ens ha donat el seu Esperit i ens ha convocat com Església. 
Moltes vegades constatem que aconseguir la unitat dels creients 
supera les capacitats humanes, per això posem la nostra esperança en 
la pregària de Crist per l’Església, en l’amor del Pare envers 
nosaltres i en el poder de l’Esperit Sant.  

En el cor del Pare ja som tots u, perquè per a ell tots som els seus 
fills. 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 la Unitat. 

Alegrem-nos-en i donem gràcies, però abans reconciliem-nos 
amb Déu i amb els germans. 

Invocacions 
Déu ens ha estimat i ens ha donat el seu Fill com a propiciació 

pels nostres pecats. Per això l’invoquem confiadament: 

• Vós, llum del món i font de l’aigua viva, Senyor... 
• Vós, camí, veritat i vida, Crist... 
• Vós, que sou la nostra pau, Senyor... 
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Preguem: 
Feu-nos conèixer, Senyor, l’abundor de la vostra misericòrdia i, 

amb l’acció del vostre Esperit, allunyeu les divisions dels cristians, 
perquè la vostra Església aparegui millor com a senyera aixecada 
entre els pobles, i el món, il·luminat pel vostre Esperit, cregui que 
Crist és el vostre enviat. Per nostre Senyor Jesucrist. 

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 l’Església en la 

caritat, pel Patriarca Ecumènic de Constantinoble i pels altres 
Patriarques de l’orient, per l’Arquebisbe de Canterbury i per tots els 
pastors  i responsables de les confessions cristianes, perquè el Senyor 
els il·lumini en el diàleg de la caritat i els ajudi a trobar els camins 
que porten a la unitat. 

• Preguem germans pels qui viuen en paisos on hi ha guerra, 
violència i mort, que la humanitat desisteixi d’emprar les armes per 
resoldre els conflictes i la pau, fonamentada en la justícia i en el dret, 
floreixi a tot el món. 

• 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 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 per les Esglésies de la Comunió Anglicana, perquè el 
Senyor les acompany en el seu camí i les ajudi a discernir els signes 
dels temps i promoguin arreu la justícia i la pau. 

• Preguem per les comunitats cristianes evangèliques i 
reformades, que la Paraula de Déu que tant estimen, les mogui a 
proclamar amb confiança i sense por que Crist és el Senyor i el 
Redemptor de tots els homes. 
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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 ECUMÈNICA DE LA PARAULA DE DÉU 
 
 
 

Esquema de celebració 
 
INTRODUCCIÓ 

a) 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. 
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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) 
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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 
Dissabte, dia 18 de gener de 20134 

Jesús havia de travessar Galilea  

Gn 24,10-33 Abraham i Rebeca prop del pou 
Sl 42 Com la cérvola es deleix per l’aigua 
2Co 8,1-17 La generositat de les esglésies de Macedònia 
Jn 4,1-4 Havia de travessar Galilea 

Comentari 
Jesús i els seus deixebles anaven de Judea a Galilea. Samaria se 

situa entre aquestes dues regions. Contra Samaria i els samaritans 
corrien a l’època certs prejudicis. Una reputació negativa a causa de 
la seva diversitat de races i religions. No era gens infreqüent de 
prendre vies alternatives per evitar el seu territori.   

Què vol significar l’evangeli de Joan, doncs, quan diu “cal 
travessar Samaria”? Més que una qüestió de geografia, és una opció 
de Jesús: “travessar Samaria” significa que cal trobar l’altre, el 
diferent, algú que sovint veiem com una amenaça.  

El conflicte entre jueus i samaritans venia de lluny. Els antics 
samaritans havien trencat amb la monarquia del sud, la qual exigia 
que els cultes es fessin a Jerusalem (1Re 12). Quan els assiris 
envaïren Samaria i deportaren molta gent del lloc, hi feren venir de 
retruc molts pobles estrangers, cadascun d’ells amb els seus propis 
déus o divinitats (2Re 17, 24-34). A partir d’aquest moment, els 
samaritans esdevingueren als ulls dels jueus un poble “mixt i impur”. 
A l’evangeli de Joan, quan els jueus volen desacreditar Jesús, 
l’acusen dient: “No fem bé de dir que ets un samarità i que estàs 
endimoniat?”(Jn 8,48). 

Els samaritans, al seu torn, tenien dificultats per acceptar els jueus 
(Jn 4,8). Les ferides del passat es feren encara més grosses quan, al 
voltant de l’any 128 ac, el gran sacerdot dels jueus, Joan Hyrcà I, 
ordenà l’enderroc del temple construït pels samaritans al mont 
Garizim com a lloc del seu culte. Almenys en una ocasió, segons 
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l’evangeli de Lluc, Jesús no fou rebut per una ciutat samaritana, 
simplement perquè anava cap a Judea (Lc 9,52). Hi havia dificultats 
per al diàleg, doncs, tant d’un costat com de l’altre. 

Joan ho té clar, Jesús tria conscientment de “travessar Samaria”; 
vol prescindir de les  fronteres del seu propi poble. Ens mostra amb 
això que, si ens aïllem dels qui ens són diferents i ens fem només 
amb la gent de casa nostra, som responsables del nostre 
empobriment. És el diàleg amb qui ens és diferent que ens fa créixer.  

Pregària 
O Déu de tots els pobles, ensenyeu-nos a travessar Samaria per 

trobar-nos amb els germans i germanes de les altres esglésies! Feu 
que hi anem amb el cor obert, disposats a aprendre de cada església i 
de cada cultura. Vós sou la font de la unitat. Concediu-nos la unitat 
que Crist vol per a tots nosaltres. Amén. 

Pistes de reflexió 
1. Per a mi mateix i per a la meva comunitat de fe, què significa 

“travessar Samaria”? 
2. Quins passos ha fet la meva església per trobar-se amb altres 

esglésies i què n’han après les esglésies una de l’altra? 

 
 
Dia Segon 
Dilluns, dia 19 de gener de 2015 

Cansat de caminar, Jesús s’assegué 
vora del pou 

Gn 29,1-14 Jacob i Raquel prop del pou 
Sl 137 Com podíem cantar cants del Senyor en una terra 

estrangera? 
1Co 1,10-18 Dono gràcies al meu Déu cada vegada que us recordo 
Jn 4,5-6 Jesús estava cansat de caminar 
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Comentari 

Abans de trobar-se amb la samaritana, Jesús havia anat a Judea. 
Els fariseus deien d’ell que havia batejat més deixebles que Joan. És 
possible que aquestes enraonies haguessin estat la causa d’alguna 
tensió desagradable. Aquesta és potser la raó per la qual Jesús 
decideix de posar-se en camí. 

Arribat al pou, Jesús s’atura. Estava cansat de caminar. El seu 
cansament podia tenir relació també amb les enraonies dels fariseus. 
Mentre descansava, una dona samaritana arriba al pou en cerca 
d’aigua. La trobada té lloc al pou de Jacob, un lloc simbòlic per a la 
història i l’espiritualitat del poble de la Bíblia. 

El diàleg que s’estableix entre la samaritana i Jesús gira entorn 
del lloc de culte. “És en aquesta muntanya o a Jerusalem?” pregunta 
la dona samaritana. Jesús respon: “Ni en aquesta muntanya ni a 
Jerusalem...els autèntics adoradors adoraran el Pare en Esperit i en 
Veritat; aquests són els adoradors que vol el Pare”(Jn 4,21-24). 

És molt freqüent encara als nostres dies que, en lloc de la recerca 
comuna de la unitat, la competència i la disputa marquin, i de quina 
manera, les relacions entre les esglésies. Aquesta és l’experiència del 
Brasil d’aquests darrers anys. Certes comunitats celebren les seves 
virtuts i es vanten dels avantatges dels seus fidels per atreure nous 
adeptes.  Alguns pensen que, com més gran és l’església, més elevat 
el nombre dels seus membres i més considerable el seu poder, més 
prop es troba de Déu. Aquestes comunitats arriben a presentar-se fins 
i tot com les úniques que l’adoren. Com a conseqüència, hi ha hagut 
violència i manca de respecte a les altres religions i tradicions. 
Aquest gènere de màrqueting competitiu crea desconfiança entre les 
esglésies i alhora pèrdua de credibilitat dels cristians en conjunt en la 
societat. A mesura que augmenta la competència, es converteix en 
enemiga l’”altra” comunitat.  

Qui són els autèntics adoradors? Els autèntics adoradors no han 
de permetre que la lògica de la competència – qui és el millor i qui el 
pitjor – contamini la fe. Tenim necessitat de “pous” prop dels quals 
asseure’ns, descansar i alliberar-nos de disputes, de rivalitats i de 
violències; llocs on ens convencem que els autèntics adoradors 
adoren “en Esperit i en Veritat”. 
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Pregària 
Déu de misericòrdia, les nostres esglésies opten sovint per la 

lògica de la competència. Perdoneu-nos el pecat de presumpció. Ens 
avorreix aquesta dèria de ser els primers. Concediu-nos de descansar 
prop del pou. Refresqueu-nos amb l’aigua de la unitat que brolla de 
la nostra pregària en comú. Que el vostre Esperit plani sobre les 
aigües del caos i ens atorgui la unitat de la nostra diversitat. Amén. 

Pistes de reflexió 
1. Quines són les raons principals de competència entre les 

nostres esglésies? 
2. Sabem identificar entre nosaltres algun “pou” prop del qual 

asseure’ns, descansar i alliberar-nos de les nostres disputes i 
rivalitats? 

 
 
Dia tercer 
Dimarts, dia 20 de gener de 2015 

No en tinc, de marit 

2Re 17,24-34 Samaria conquerida per Assíria 
Sl 139,1-12 “Senyor, heu penetrat els meus secrets i em coneixeu” 
Rm 7,1-4 “Vosaltres vau morir a la Llei per mitjà del cos de Crist” 
Jn 4,16-19 “No en tinc de marit” 

Comentari 

La dona samaritana respon a Jesús, “no en tinc, de marit”. La 
conversació versa d’un cop sobre la vida matrimonial d’aquesta 
dona. Es produeix un canvi de tema en el  diàleg; de l’aigua es passa 
al marit. “Vés a cridar el teu marit i torna”(Jn 4,16). Jesús  sap que la 
dona ha tingut cinc marits i que l’home, amb el qual viu, no és el seu 
marit. 
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Quina és la situació d’aquesta dona? Els seus marits, havien 
demanat el divorci? Era vídua? Havia tingut fills? Aquestes són les 
preguntes que ens vénen espontàniament a la ment en llegir el relat. 
Com sigui, a Jesús sembla que li interessava una altra dimensió de la 
situació d’aquesta dona; en coneix la vida, però es manté expectant, 
vol trobar-la de veritat. No insisteix sobre el rerefons moral de la 
resposta, vol anar més enllà. De fet, l’actitud de la dona vers Jesús 
tot d’un cop canvia. Els obstacles de les diferències culturals i 
religioses passen a un segon pla per fer lloc a una cosa més 
important, la trobada recíproca en la veritat. En aquest moment, 
l’actitud de Jesús ens obre a nous horitzons i ens suggereix noves 
preguntes: què fem amb els comportaments que denigren les dones i 
les marginen? Què, amb les diferències que obstaculitzen el camí de 
la unitat que cerquem i per la qual preguem? 

Pregària 
O vós que sou per damunt de tot, podríem altrament nomenar-

vos? Quin cant podria cantar-vos? Cap paraula no pot expressar-vos. 
Quin Esperit pot percebre-us? Cap intel·ligència no us pot 
comprendre. Vós sol sou inefable; tot el que s’ha dit ha vingut de 
vós. Vós sol sou insondable; tot el que s’ha pensat ha vingut de vós. 
Us proclamen totes les criatures, les que parlen i les que guarden 
silenci. Tothom us desitja, tothom us admira i es deleix per vós. Tot 
el que existeix us prega, i tots els sers que poden contemplar el 
vostre univers eleven vers vós un himne des del silenci.  Tingueu 
pietat de nosaltres, vós que sou per damunt de tot. Com podríem, 
altrament. nomenar-vos? Amén. (Atribuïda a Gregori Nazianzè) 

Pistes de reflexió 
1. Quines són les estructures de pecat que podem detectar en les 

nostres comunitats?” 
2. Quin lloc i quin rol tenen les dones en les nostres esglésies? 
3. Què poden fer les nostres esglésies per prevenir i superar la 

violència contra les dones i les noies? 
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Dia quart 
Dimecres, dia 21 de gener de 2015 

Llavors la dona deixà la gerra 

Gn 11,31-12,4 Déu promet a Abraham que farà d’ell una gran 
nació i el beneirà 

Sl 23 El Senyor és el meu pastor 
Ac 10, 9-20 “No tinguis per impur allò que Déu ha fet pur” 
Jn 4,25-28 Llavors la dona deixà la gerra 

Comentari 

La trobada entre Jesús i la dona samaritana mostra que el diàleg 
amb els que ens són diferents, estrangers o desconeguts, dóna vida. 
Si la dona hagués seguit les regles imposades per la seva cultura, 
quan veié que Jesús anava cap al pou, se n’hauria allunyat. Aquell 
dia, ves a saber per quina raó, determinà de no ajustar-se al que 
estava establert. Ambdós, Jesús i la samaritana, prescindeixen, 
doncs, dels convencionalismes en ús. Ens mostren que sempre és 
possible de fer-nos amb noves relacions.   

Quan Jesús acompleix l’obra del Pare, pel seu costat, la dona 
samaritana deixa la gerra de l’aigua i evidencia que pensa per 
damunt de tot en la seva vida; s’allibera del rol que la societat li 
havia imposat. Segons l’evangeli de Joan, és la primera persona que 
proclama Jesús com a Messies. La ruptura és necessària per a tots els 
qui desitgen de créixer amb solidesa i, doncs, d’anar a fons amb la 
seva fe. 

Que la dona samaritana deixi darrere seu la gerra de l’aigua diu 
que ha descobert un do superior, millor que l’aigua que havia vingut 
a buscar; ha comprès que li havien confiat  un  lloc millor, portes 
endins de la seva comunitat. És conscient del gran do que aquest jueu 
estranger tot d’una li ha ofert. 

No és fàcil de descobrir el valor, reconèixer la bondat i fins i tot 
la santedat que ignorem i que pertany a un altre. Tanmateix, 
reconèixer els dons que pertanyen a l’altre com a bons i sants, és el 
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pas necessari que hem de fer per aconseguir la unitat visible que 
cerquem. 

Pregària 
Déu d’amor, feu que aprenguem de Jesús i de la samaritana que 

la trobada amb l’altre ens obre a nous horitzons i gràcies. Ajudeu-
nos a superar els nostres límits i a respondre promptament als nous 
reptes. Ajudeu-nos a seguir sense por la crida del vostre Fill. Us ho 
demanem en nom de Jesucrist. Amén. 

Pistes de reflexió 

1. Trobar Jesús vol dir deixar enrere la nostra gerra d’aigua; 
quines són entre nosaltres aquestes gerres d’aigua? 

2. Quines són les principals dificultats que ens priven d’obrar 
així? 

 
 
Dia cinquè 
Dijous, dia 22 de gener de 2015 

No tens res per pouar i aquest pou és fondo 

Gn 46,1-7 Déu diu a Jacob que no tinc por de baixar a Egipte 
Sl 133 Que n’és, de bo, viure tots junts els germans 
Ac 2,1-11 El dia de la Pentecosta 
Jn 4,7-15 No tens res per pouar i aquest pou és fondo 

Comentari 

Jesús necessita ajuda. Després de la llarga caminada, la fatiga s’ha 
fet sentir. Exhaust, amb la calor del migdia, té fam i set (Jn 4,6). Per 
si això era poc, Jesús és un estranger; és algú en un territori aliè, i el 
pou pertany al poble de la dona. Jesús té set, i com li ha recordat la 
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dona samaritana, no té res per a pouar. Necessita l’aigua, necessita la 
seva ajuda: tothom necessita ser ajudat! 

Molts cristians creuen de disposar ells sols de totes les respostes, 
no necessiten l’ajut de ningú més. Hi perdem molt si ens mantenim 
en aquest posicionament. Ningú de nosaltres no és capaç d’assolir les 
profunditats del pou de les realitats divines i la fe ens demana, en 
canvi, d’anar sempre més a fons del misteri.. Sols no ho 
aconseguirem. Necessitem l’ajut dels nostres germans i germanes 
cristians. Només així  podrem atènyer la fondària del misteri de Déu. 

Independentment de l’església a la qual pertanyem, hi ha un punt 
de la nostra fe que tenim en comú, que Déu és un misteri que supera 
la nostra comprensió. La recerca de la unitat cristiana ens exigeix, 
d’altra banda, de reconèixer que no hi ha cap comunitat que tota sola 
compti amb els mitjans imprescindibles per assolir les aigües fondes 
de la divinitat. Necessitem l’aigua, necessitem ajuda; tothom 
necessita ajuda! Com més creixem en la unitat, més compartim les 
nostres gerres i unim les nostres cordes per aconseguir-la, més 
penetrem en la fondària del misteri de Déu. 

Certes tradicions indígenes del Brasil ens ensenyen que hem 
d’aprendre de la saviesa dels antics i, al mateix temps, de la 
curiositat i innocència dels infants. Quan acceptem que ens 
necessitem uns dels altres, i viceversa, som com infants disposats a 
aprendre. I així és com el Regne de Déu se’ns obre (Mt 18,3), si 
actuem com Jesús va actuar i prenem la iniciativa d’entrar en 
territoris desconeguts, on som estrangers i ens mou el desig 
d’aprendre allò que és diferent. 

Pregària 
O Déu, font d’aigua viva, ajudeu-nos a comprendre que com més 

unim les cordes més les nostres galledes pouaran la vostra aigua 
divina! Feu-nos comprendre que els dons de l’altre són expressió del 
vostre misteri insondable. I Feu que seiem junts vora el pou per 
beure de l’aigua que ens aplega en la unitat i la pau. Us ho demanem 
en nom del vostre fill Jesucrist, el qual demanà aigua a la dona 
samaritana per saciar la seva set. Amén. 
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Pistes de reflexió 
1. Recordeu situacions en què la vostra església hagi ajudat a 

una altra església o, ella mateixa, hagi estat ajudada per una altra? 
2. Trobeu reticències en la vostra església per acceptar de ser 

ajudada per una altra? Com les podeu superar? 

 
 
Dia sisè 
Divendres, dia 23 de gener de 2015 

Jesús digué: “L’aigua que jo li donaré es convertirà 
dintre d’ell en una font d’on brollarà vida eterna 

Ex 2,15-22 Moisès al pou de Madian 
Sl 91 El cant dels qui troben refugi en el Senyor 
1Jn 4,16-21 L’amor complet treu fora la por  
Lc 22,24-30 Hi hagué entre ells una disputa 

Comentari 

El diàleg que Jesús comença demanant aigua, es converteix en un 
diàleg en què Jesús promet aigua. Més endavant, en el mateix 
evangeli de Joan, Jesús demanarà de nou aigua. “Tinc set”, diu penjat 
a la creu. Des de la seva creu, Jesús, és la font promesa de l’aigua 
que brolla del seu costat traspassat. Pel baptisme, rebem aquesta 
aigua; la vida en Jesús que esdevé una aigua, una vida feta per ser 
donada i compartida amb altres.  

Heus aquí el testimoniatge d’una dona brasilera que ha begut 
d’aquesta aigua i en qui aquesta aigua ha esdevingut una font: 

La germana Romi, una infermera de Campo Grande, és una 
pastora de la tradició Pentecostal. Un diumenge a la nit, al seu veïnat, 
una noia indígena de setze anys, anomenada Semei, sola en la seva 
barraca, donà a llum un petit noi. Jeia estirada a terra i perdia sang. 
La germana Romi la portà a l’hospital. Hom preguntà per la família 
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de Semei, on habitava. Van trobar-la, però ningú no la va acollir. 
Semei i el seu petit fill no tenien lloc on anar. La germana Romi la 
prengué, bé que modesta, a casa seva. No coneixia Semei. A Campo 
Grande, s’ha de dir, els prejudicis contra els pobles indígenes són 
enormes. Semei seguí amb problemes de salut, però la germana 
Romi, amb la seva gran generositat aconseguí de despertar 
l’acolliment solidari dels seus veïns. Verònica, una altra mare jove, 
catòlica, alletà el nen de Semei perquè ella no estava en condicions 
de fer-ho. Semei donà al seu fill el nom de Lluc Nathanial. Quan 
Semei i el seu fill se sentiren amb forces per deixar la ciutat, tornaren 
al camp, però no oblidaran mai més la bondat de la germana Romi i 
dels seus veïns.  

L’aigua que Jesús dóna, l’aigua que la germana Romi rebé en el 
baptisme, es transformà en ella en font d’aigua viva per a Semei i el 
seu fill. Animats pel seu testimoniatge, aquesta mateixa aigua 
baptismal esdevingué una font en la vida dels veïns de Romi. L’aigua 
del baptisme brolla de les nostres vides i és testimoniatge ecumènic 
d’amor cristià en l’acció; un tast de la vida eterna que Jesús ens ha 
promès. 

Per créixer com a germans i germanes necessitem gestos concrets 
com els que practica el poble senzill. Gestos que testimoniïn 
l’evangeli i subratllin la importància de les relacions ecumèniques. 

Pregària 
Déu U i Tri, feu que seguint l’exemple de Jesús siguem 

testimonis del vostre amor. Concediu-nos de ser instruments de 
justícia, pau i solidaritat. Feu que el vostre Esperit ens condueixi vers 
accions concretes que siguin fonts d’unitat. Que els murs es 
transformin en ponts. Us ho demanem en nom de Jesucrist en la 
unitat del Sant Esperit. Amén. Amén. 

Pistes de reflexió 
1. Com enteneu les paraules de Jesús segons les quals, per ell, 

esdevenim “una font d’on brollarà vida eterna”? (Jn 4,14) 
2. On comproveu que els cristians són efectivament font d’aigua 

viva per a vosaltres i per als altres? 
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3. En quines situacions de la vida pública les esglésies haurien 
de parlar amb una sola veu per ser fonts d’aigua viva? 

 

Dia setè 
Dissabte, dia 24 de gener de 2015 

“Dóna’m aigua” 

Nm 20,1-11 Els israelites a Meribà 
Sl 119,10-20 “No oblidaré la vostra paraula” 
Rm 15,2-7 “Que Déu... us concedeixi de viure unànimement i 

d’acord els uns amb els altres” 
Jn 4,7-15 “Dóna’m aigua” 

Comentari 

Els cristians hauríem de convèncer-nos que les trobades i les 
experiències d’intercanvi amb els altres, fins i tot d’altres tradicions 
religioses i espirituals, poden transformar-nos i ajudar-nos a atènyer 
la fondària del pou. Esforçar-nos per conèixer els altres, els 
estrangers en especial, i desitjar de pouar l’aigua del seu pou, ens 
obre les portes a les “meravelles de Déu” que proclamem.  

El poble de Déu no tenia aigua al desert i Déu envià Moisès i 
Aaron per fer rajar aigua de la roca. De la mateixa manera, sovint 
Déu acut a les nostres necessitats a través dels altres. Quan nosaltres 
implorem el Senyor, com fa la samaritana quan diu a Jesús “Senyor, 
dóna’m aigua d’aquesta”,  ell ja ha escoltat les nostres pregàries i ha 
posat anticipadament a les mans dels nostres veïns allò que 
necessitem. Doncs, també nosaltres, girem-nos vers el Senyor i 
diguem: “Doneu-nos aigua”. 

La resposta a les nostres necessitats no poques vegades se situa 
en la benevolència de les persones que tenim entorn. En la llengua 
que parlen els Guaranís, un poble indígena de l’Amazònia, no hi ha 
una paraula equivalent al terme “religió” separada de la vida. 
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L’expressió que usen habitualment significa “la nostra bona manera 
de ser”, en el seu parlar, “nyande reko katu”. Aquesta locució fa 
referència globalment al sistema cultural, religió inclosa. La religió, 
per consegüent, forma part del sistema cultural guaraní, de la seva 
forma de pensar i de ser (teko). Concerneix tot el que millora el 
desenvolupament de la comunitat i li aporta “bona manera de ser”, 
en guaraní, “teko katu”. Això ens recorda que als orígens el 
cristianisme era anomenat “el camí”(Ac 9,2). “El camí”, o “la nostra 
bona manera de ser”, és el camí de Déu que harmonitza les nostres 
vides. 

Pregària 
Déu de la vida, vós vetlleu per tota la creació, i ens crideu a la 

justícia i la pau, feu que la nostra seguretat no depengui de les armes, 
ans del respecte. Feu que la nostra força no sigui la violència, ans 
l’amor. Feu que la nostra riquesa no sigui el diner, ans la 
compartició. Feu que el nostre camí no sigui l’ambició, ans la 
justícia. Feu que la nostra victòria no sigui fruit de la venjança, ans 
del perdó. Feu que la nostra unitat no se situï en l’afany de poder, 
ans en el testimoniatge humil dels qui fan la vostra voluntat. Oberts i 
confiats, feu que defensem la dignitat de tota la creació compartint, 
avui i sempre, el pa de la solidaritat, de la justícia i de la pau. Us ho 
demanem en nom de Jesús, el vostre Fill, germà nostre, víctima de la 
violència, el qual ens perdona tots des de la creu. Amén. (Adaptació d’una 

pregària feta per a una trobada ecumènica del Brasil per acabar amb la pobresa, com a primer pas en el camí de la 

pau i la justícia.) 

Pistes de reflexió 
1. En què la vostra comprensió i la vostra experiència de Déu 

s’han enriquit gràcies a les trobades amb els altres cristians”? 
2. Què poden aprendre les comunitats cristianes de la vostra 

regió de la saviesa indígena i de les altres tradicions religioses i 
espirituals? 

 

Dia vuitè 
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Diumenge, dia 25 de gener de 2015 

Molts van creure pel testimoniatge de la dona 

Ex 3,13-15  Moisès prop de l a bardissa ardent 
Sl 30 El Senyor ens torna a la vida 
Rm 10,14-17 “Que en són, de bonics, els peus dels missatgers de 

bones obres” 
Jn 4,27-30, 
39-40 

Molts van creure pel testimoniatge de la dona 

Comentari 

Amb el cor canviat, la dona samaritana té una missió. Anuncia al 
seu poble que ha trobat el Messies. Molts van creure en Jesús “pel 
testimoniatge de la dona”(Jn 4,39). La força del seu testimoniatge rau 
en el canvi de vida causat per la trobada amb Jesús. Gràcies a la seva 
actitud oberta, ha reconegut en aquest estranger “una font d’on 
brollarà vida eterna”(Jn 4,14).  

La missió és l’element clau de la fe cristiana. Tot cristià és cridat 
a anunciar el nom del Senyor. “Onsevulla que aneu, us farà bé de 
pensar que l’Esperit de Déu sempre us hi precedeix”, deia 
recentment el papa Francesc a un grup de missioners. La missió no 
és proselitisme. Tots aquells que veritablement anuncien Jesús, 
aproximen els altres mitjançant un diàleg d’amor, oberts a la mútua 
comprensió i respecte a la diferència. Com a missioners hem 
d’aprendre a beure l’aigua sense apropiar-nos del pou. El pou no ens 
pertany. Pouem l’aigua del pou de l’aigua viva que és donada per 
Crist.  

La nostra missió ha de consistir en la paraula i el testimoniatge. 
Hem de viure allò que proclamem. L’arquebisbe brasiler, Helder 
Camara, deia que molts s’havien fet ateus, desil·lusionats a causa 
dels creients que no practicaven allò que predicaven. El 
testimoniatge de la dona portà el seu poble a la fe en Jesús, perquè 
els seus germans i germanes veieren coherència entre les seves 
paraules i el seu canvi de vida. 

Si la paraula i el testimoniatge són autèntics, el món escolta i 
creu. “Com creuran en ell, si no n’han sentit parlar?”(Rm 10,14). 
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Pregària 
Senyor, font d’aigua viva, feu-nos testimonis de la unitat a través 

de la paraula i de les nostres vides. Ajudeu-nos a entendre que no 
som propietaris del pou. Doneu-nos la saviesa d’acollir la mateixa 
gràcia en uns i altres. Canvieu els nostres cors i les nostres vides. 
Que puguem ser genuïnament portadors de bones notícies. I guieu-
nos sempre vers la trobada de l’altre com guieu també la trobada 
amb vós. Us ho demanem en nom del vostre Fill Jesucrist, en la 
unitat de l’Esperit Sant. Amén. 

Pistes de reflexió 
1. Quina relació hi ha entre la unitat i la missió? 
2. Coneixeu algú de la vostra comunitat la vida del qual 

testimoniï la unitat? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera part per a les Celebracions Eucarístiques és una col·laboració de 
l’Arquebisbat de Tarragona. L’adaptació al català dels textos per a la celebració 
de la Paraula és del Centre Ecumènic de Catalunya. 
 
Dipòsit legal: B-918-2015 


	Captura de pantalla 2015-01-14 a la(s) 16.37.56.pdf
	Setmana Unitat Folleto_ 2015

