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Preàmbul 
 
 
 
 
 

Aquest any 2022 serà un any especial i diferent en tots els 
aspectes. Tant en l'àmbit personal com en l'àmbit d'església. El 
compromís ecumènic es farà més palpable amb l'inici de la fase 
diocesana i continental del sínode dels bisbes, convocat pel papa 
Francesc, l'octubre de 2023. Durant els cursos passats, marcats 
per la pandèmia, en què es limitaven totes les trobades personals, 
i fins i tot les trobades familiars, hem après que els humans hem 
d'estar rodejats de persones que s'estimen per sentir-se bé amb 
un mateix i dins la societat. 

Els materials que hem rebut aquest any per a la Setmana de 
la Pregària per a la Unitat dels Cristians, han estat preparats per 
persones que viuen en un lloc en constant conflicte, en constant 
perill, fins i tot de mort. Tot i que la seva condició de creients els 
fa més segurs, més fidels, a l'hora de treballar per als seus 
germans i per a les comunitats cristianes d'arreu del món. 

El lema que han triat els cristians del Consell de les Esglésies 
de l'Orient Mitjà, amb seu a Beirut (Líban) és: "Hem vist la seva 
estrella a l'Orient i hem vingut a adorar-lo"(Mt 2,2). Crec que la 
idea principal és que l'estrella apareix com un do, com a signe 
de la presencia de Déu entre nosaltres. I, com tots sabem, la llum 
vertadera és la de Jesucrist, que ens il·lumina el camí cap a Déu 
i cap a la salvació. Els mags són el símbol de la diversitat. Crec 
que tots hem vist alguna vegada que en els personatges dels 
Mags es representen totes les cultures, no només l'europea. 

La missió de l'església en el segle XXI és la d'anunciar la 
Paraula de Déu, i a través de les accions pastorals, socials i de 
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caràcter econòmic, donar a conèixer el missatge de Jesucrist al 
món. 

Sensibilitzant les persones perquè es trobin, parlin amb els 
germans de les altres confessions i els sentin com a germans, no 
com a competidors. 

Aquesta setmana hem de pregar i molt, per totes les 
confessions, per tots els nostres germans, però no només aquesta 
setmana. Crec que si nosaltres posem de la nostra part, podem 
canviar el món. Que aquestes paraules n'ajudin a enfortir la 
nostra fe i la nostra esperança que un món millor és possible. 
Entre tots: anglicans, evangèlics, ortodoxos i catòlics, ho podem 
aconseguir, posant voluntat i ganes, sempre comptant amb 
l'ajuda d'Esperit Sant.  

 
Isabel Marqués Barceló, directora del Secretariat d'Ecume- 
nisme de la Diòcesi de Menorca 
Maó a 19 octubre de 2021 

 



7 

«Hem vist la seva estrella a Orient, i hem 
vingut a adorar-lo»* Mt 2,2 

 
 
 
 
Introducció 

1. Introducció al tema de l’any 2022: 
L’evangeli de Mateu conta (2,1-12) que l’aparició d’una estrella en 

el cel de Judea representà un signe d’esperança, temps ha desitjat, que 
guià els Mags, i de fet tots els pobles de la terra, vers el lloc on el 
veritable rei i Salvador s’havia de manifestar. Aquesta estrella és un 
do, una indicació de la bondat amorosa de Déu per a tota la humanitat. 
Per als Mags, aquesta era el signe que un rei havia nascut. Amb la seva 
llum ella condueix la humanitat vers una llum immensament més gran, 
Jesús, la nova llum que il·lumina tothom i ens porta vers el resplendor 
de la glòria de Déu Pare. Jesús és la llum que ha vingut per aclarir les 
nostres tenebres quan, per obra de l’Esperit Sant, s’ha encarnat en la 
Verge Maria i s’ha fet home. Jesús és la llum que més profundament 
penetra les tenebres del món; per al nostre bé i la nostra salvació, 
s’anorreà i es feu obedient fins a la mort. Ho ha fet per aclarir el nostre 
camí vers el Pare, que puguem conèixer-lo i descobrir l’amor que ens 
té. Ell que ha donat el seu Fill únic per nosaltres, per tal que, creient 
en Ell, no ens perdem, ans aconseguim la vida eterna. 

Els Mags han vist l’estrella i l‘han seguit. Tradicionalment, els 
comentaristes han vist en la figura dels Mags, un símbol de la 
diversitat dels pobles que existien a l’època i un signe de la diversitat 
de la crida divina, palesa en la llum que brilla d’Orient. També han 
vist en l’àvida recerca dels Mags del nou nat rei, l’avidesa de la 
humanitat per la Veritat, la bondat i la bellesa. Dels orígens de la 
creació ençà, els homes no han cessat mai de buscar Déu per retre-li 
homenatge. L’aparició de l’estrella té lloc quan l’infant diví és nat, 
                                                        
* Les citacions bíbliques en versió catalana reproduïdes en aquestes pàgines, han 
estat extretes de la Bíblia catalana, traducció interconfessional (BCI). 
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arribada la plenitud dels temps. Ella anuncia l’acte salvífic de Déu tan 
esperat, que comença en el misteri de l’encarnació.  

Els Mags ens manifesten la unitat de tots els pobles volguda per 
Déu. Venen de terres llunyanes i representen cultures diverses, però 
són portats pel mateix afany de veure i conèixer el rei nou nat, i de 
reunir-se en la petita casa de Betlem per simplement retre-li 
homenatge i oferir els dons. Els cristians són cridats a ser signe per al 
món, que Déu ha creat, fent aquesta unitat que Ell desitja. Amb les 
seves diferències culturals, ètniques i lingüístiques, els cristians 
comparteixen la mateixa herència de Crist i el desig comú d’adorar-
lo. Així, doncs, la missió del poble cristià és de ser un signe com fou 
el de l’estrella, de guiar la humanitat en la seva set de Déu, de conduir 
tothom a Crist, i de ser l’instrument mitjançant el qual Déu du a terme 
la unitat de tots els pobles.  

L’homenatge que reten els Mags consisteix a presentar els seus 
tresors, oferir els seus dons, conforme a l’antiguitat cristiana, tenint 
presents com a signes els diversos aspectes de la identitat de Crist: or, 
per la seva reialesa, encens, per la seva divinitat, i mirra, per anunciar 
la seva mort. La diversitat d’aquests dons, ens ofereix una imatge de 
les maneres diferents amb què les tradicions cristianes capten la 
persona i l’obra de Jesús. Quan els cristians es reuneixen i obren els 
seus tresors i el seu cor en homenatge a Crist, són tots enriquits amb 
la participació d’aquests dons.  

L’estrella brillà a Orient (Mt 2,2). És a Orient que surt el sol, i és 
en aquesta regió del món, coneguda per Orient Mitjà, que la salvació 
ha aparegut per la immensa bondat del nostre Déu que ens beneeix 
amb el sol naixent que ve del cel (Lc 1,78). Amb tot, la història 
d’Orient Mitjà ha estat assenyalada, i ho és encara, per conflictes i 
lluites, tacada de sang i enfosquida per la injustícia i l’opressió. Molt 
recentment, després de la Nakba palestina (l’èxode del poble àrab 
palestí durant la guerra de 1948) la regió ha patit una sèrie de guerres 
i revolucions molt cruentes i l’escalada de l’extremisme religiós. El 
relat dels Mags també conté elements molt foscos, en particular les 
despòtiques ordres d’Herodes de fer matar els infants menors de dos 
anys de Betlem i els seus voltants (Mt 2,16-18). La crueltat d’aquesta 
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narrativa ressona al llarg de la història i dificulta el present d’Orient 
Mitjà. 

És a l'Orient Mitjà que la paraula de Déu en bona hora arrelà i 
aportà fruit, trenta, seixanta i fins i tot cent per u. I és des d’aquest 
Orient que els apòstols emprengueren el camí per predicar l’evangeli 
fins als termenals de la terra (Ac 1,8). L’Orient Mitjà ha donat milers 
de testimonis i màrtirs cristians. I a l’hora present, amb tot, l’existència 
mateixa de la petita comunitat cristiana és amenaçada, ja que molts 
són constrets a buscar un altre lloc per una vida més segura i més 
tranquil·la. Com ho fou la de l’infant Jesús, la llum de la cristiandat 
d’Orient Mitjà és més i més amenaçada en aquests temps de 
dificultats.  

Jerusalem és un símbol màximament potent per als cristians, 
perquè és la ciutat de la pau on tota la humanitat ha estat salvada i 
redimida. Però avui la pau ha desertat de la ciutat de la qual la propietat 
és reivindicada per totes bandes, sense cap respecte de l’una per l’altra. 
Fins la pregària és motiu de mesures polítiques i militars. Jerusalem 
era la ciutat dels reis, la ciutat on Jesús entrà triomfalment, aclamat 
com a rei (Lc 19,28-44). Naturalment, els Mags esperaven de trobar el 
nou nat rei manifestat per l’estrella en aquesta ciutat reial. Com sigui, 
el relat explica que en lloc de saber-se beneïda per la naixença del rei 
Salvador, la ciutat era tot un tumult, com ho és encara avui. 

Als nostres dies, potser com mai, l’Orient Mitjà necessita una llum 
celeste que acompanyi el seu poble. L’estrella de Betlem és el signe 
que Déu fa camí amb el seu poble, sent les seves penes, escolta els 
seus clams i li mostra la seva compassió. Això ens assegura que si les 
circumstàncies canvien i desastres terribles ens cauen a sobre, Déu ens 
és indefectiblement fidel. El Senyor mai no dorm, no és somnolent. 
Camina al costat del seu poble i el salva quan es perd o està en perill. 
Caminar amb fe és caminar amb Déu, que vetlla sempre sobre el seu 
poble i ens guia en els camins tortuosos de la història i de la vida. 

Per aquesta Setmana de pregària, els cristians de l'Orient Mitjà 
escolliren el tema de l’estrella que aparegué a Orient per molts motius. 
Mentre molts cristians occidentals celebren Nadal, la festa més antiga, 
i encara més, la festa principal de molts cristians orientals és 
l’Epifania, quan la salvació de Déu es revela a tots els pobles, a Betlem 
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i al Jordà. Aquesta focalització sobre la teofania (la manifestació) és, 
en algun sentit, un tresor que els cristians de l'Orient Mitjà poden oferir 
als seus germans i germanes de tot al món. 

L’estrella guià els Mags a través de la ciutat tumultuosa de 
Jerusalem, on Herodes trama la mort de víctimes innocents. Avui 
encara, en no poques parts del món, hi ha innocents que sofreixen 
violència o l’amenaça de violències, i joves famílies que han de fugir 
de tiranies com la d’Herodes i d’August. En aquestes condicions, la 
gent cerca signes que Déu està al seu costat. Cerca el nou nat rei, el rei 
de bondat, de pau i d’amor. Però on és l’estrella que ens portarà cap a 
Ell? És l’Església, la seva missió, l’estrella que il·lumina el camí vers 
Crist, llum del món. En ser com una estrella, l’Església esdevé un 
signe d’esperança per un món complex i un signe que Déu és present 
amb el seu poble, que l’acompanya en totes les dificultats de la vida. 
Per la paraula i l’acció, els cristians són cridats una nova vegada a 
il·luminar el camí, de tal manera que Crist sigui revelat a tots els 
pobles. Però les divisions que hi ha entre nosaltres apaguen la llum del 
testimoniatge cristià i n’enfosqueixen el camí dels qui desitgen 
d’arribar a Crist. A la inversa, els cristians units en el culte a Crist, que 
obren els seus tresors i intercanvien els seus dons, esdevenen un signe 
de la unitat que Déu desitja per a tota la creació. 

Els cristians de l'Orient Mitjà són conscients que el món 
comparteix molts dels treballs i dificultats que experimenten i aspira a 
trobar la llum que els mostrarà la via vers el Senyor, que sap com 
superar les tenebres. La pandèmia mundial de la COVID-19, la 
consegüent crisi econòmica, la fallida de les estructures polítiques, 
socials i econòmiques, per protegir els més dèbils i els més vulnerables 
, han fet ressorgir la necessitat que tots tenim d’una llum brillant en 
les tenebres. L’estrella que resplendí a l'Orient, l’Orient Mitjà, fa dos 
mil anys, ens crida encara al pessebre on Crist ha nascut. Ella ens 
condueix al lloc on l’Esperit de Déu és vivent i actiu, per la realitat del 
nostre baptisme i la conversió dels nostres cors. 

Després d’haver trobat el Salvador i d’haver-lo adorat junts, els 
Mags retornaren als seus països per un camí diferent, havent estat 
advertits en un somni. Semblantment, la comunió que compartim en 
la nostra pregària comuna ha d’inspirar-nos el retorn de les nostres 



11 

vides, les nostres esglésies i el nostre món per camins nous. Caminar 
servint-se de camins nous és una invitació al penediment i la renovació 
de la nostra vida personal, de les nostres Esglésies i de les nostres 
societats. Seguir Crist és el nostre nou camí, i en un món inestable i 
mudable els cristians s’han de mantenir tan ferms i determinats com 
les constel·lacions i planetes que brillen al firmament. Però, 
pràcticament, què significa això? Servir l’Evangeli requereix avui 
comprometre’s en la defensa de la dignitat humana, en particular dels 
més pobres, dels més vulnerables i dels exclosos. Requereix que les 
Esglésies actuïn de manera transparent i responsable en les seves 
relacions amb el món i també entre elles. Les Esglésies són invitades 
a treballar conjuntament perquè els joves puguin construir un futur 
segons el cor de Déu, un futur en el qual tothom pugui experimentar 
la vida, la pau, la justícia i l’amor. Aquest nou camí de les Esglésies, 
és el camí de la unitat visible que hem de buscar decididament, amb 
coratge i audàcia, de manera que, dia rere dia, “Déu sigui tot en 
tots”(1Co 15,28). 

Per als vuit dies de la Setmana de Pregària per la Unitat Cristiana 
de 2022, proposem els següents temes: 

- Dia 1: “Hem vist la seva estrella a l’Orient”(Mt 2,2)  
- Dia 2: “On és el rei dels jueus que ha nascut?”(Mt 2,2)  
- Dia 3: “Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i 

amb ell tot Jerusalem”(Mt 2,3) 
- Dia 4: “I tu Betlem... no ets de cap manera la més petita”(Mt 

2,6)  
- Dia 5: “Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient 

començà a avançar davant d’ells”(Mt 2,9)  
- Dia 6: “Veieren el nen amb Maria, la seva mare, es postraren 

a terra i el van adorar”(Mt 2,11)  
- Dia 7: “Van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, 

encens i mirra”(Mt 2,11)  
- Dia 8: “Se’n tornaren al seu país per un altre camí”(Mt 2,12)  

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 
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major part de les celebracions d’aquesta setmana de pregària, no fareu 
la celebració de la Paraula proposada interconfessionalment, sinó que 
la majoria us unireu a la pregària mitjançant la celebració eucarística. 
D’aquí aquests subsidis. 

2.1. Per a les Celebracions Eucarístiques 

Pel que pertoca a l’eucologia els responsables de la celebració 
teniu diverses opcions. Nosaltres us facilitem només una monició 
d’introducció inspirada en el comentari diari del text 
interconfessional, unes invocacions per a la tercera forma de l’acte 
penitencial i un formulari de pregària universal. Personalitzar-ho ja 
depèn de la celebració de cadascú. Ni cal fer-ho servir tot, ni cal 
obligar-se a res del que només volen ser uns subsidis. També 
s’indiquen per als vuit dies les possibilitats litúrgiques opcionals i els 
recursos que dóna el Missal. El “lema” diari pot també ajudar a 
orientar l’homilia en sintonia amb la pregària ecumènica. 

Pel que fa al leccionari ens sembla millor respectar el ferial o 
santoral, ja que, sigui pel diumenge o les festes incloses dins la 
setmana, no sempre és possible seguir les lectures proposades a la 
celebració interconfessional. Val més reservar aquestes per a les 
celebracions de la Paraula (on es faci trobada interconfessional) o per 
a la pregària personal o de grup. 

En tots aquests ajuts hi ha poc de creació i molt de recollit aquí o 
allà. Només volem fer el servei de donar veu i cor a la pregària per la 
unitat de les Esglésies cristianes fent que no l’abandonem per falta de 
mitjans. Gràcies a tots els qui hi han treballat abans que nosaltres! 

Aquesta no és tampoc l’última adaptació. Cada Església local és 
irrepetible; té les seves festes, contextos, preocupacions. Una bona 
preparació ha de preveure-ho i donar-los-hi el seu propi lloc. Depèn 
dels responsables més immediats. 

2.2. Per a les celebracions de la Paraula 
En els actes de culte que no contemplin la celebració de 

l’Eucaristia, siguin interconfessionals, confessionals amb gent d’altres 
confessions o com a convidats, o simplement confessionals, es poden 
emprar els esquemes de la segona part amb les pregàries lletàniques 
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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: Secretariat diocesà d’Ecumenisme, c/ Sant Pau, 101 -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 – cesca.agusti@gmail.com 

• Mallorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Seminari, 4, 07001 –
Mallorca, Tel. 971 71 65 92 – ecumenisme@bisbatdemallorca.com  

• Menorca: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Ca’l Bisbe, 8, 07760 – 
Menorca, Tel. 971 380 343 – ecumenisme@bisbatdemenorca.org 

• Sant Feliu de Llobregat: Delegació Diocesana d’Ecumenisme i 
Relacions Interreligioses, c/Armenteres, 35, 08980 – Sant Feliu de 
Llobregat, Tel. 936327630 ecumenisme@bisbatsantfeliu.cat 

• 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, Vinyals, 47, 08221–Terrassa Tel. 937337120 – 
delegacioecumenisme@bisbatdeterrassa.org 

• Tortosa: Delegació Diocesana d’Ecumenisme, Cruera, 9, 43500 - 
Tortosa, Tel. 977440700 Fax. 977440378 – recepcio@bisbattortosa.org 

• 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 – vicaria-general@bisbatic.com 
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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 ser –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 2022 
Mt 2, 1-12 
 

Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei 
Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, 
preguntaven: 

—On és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient 
la seva estrella i venim a adorar-lo.  

Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot 
Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres 
de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de 
néixer el Messies. Ells li respongueren: 

—A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta:  
»I tu Betlem, terra de Judà, 
no ets de cap manera la més petita 
de les principals viles de Judà, 
perquè de tu sortirà un príncep 
que pasturarà Israel, el meu poble. 

Llavors Herodes cridà en secret els savis i va demanar-los el 
moment exacte en què se’ls havia aparegut l’estrella; després els 
encaminà a Betlem dient-los: 

—Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan 
l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-
lo. 

Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. 
Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar 
davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria 
que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, 
veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van 
adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, 
encens i mirra. 

I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n 
tornaren al seu país per un altre camí. 
 

Traducció de la Bíblia Interconfessional 
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
 

 

Hem vist la seva estrella a Orient, i hem vingut a adorar-lo 
Mt.2,2 

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. 
La Missa votiva es pot dir fins i tot en el cas que s’escaigui una 
memòria obligatòria.  

• Litúrgicament és preferible no trencar el cicle de les lectures del 
temps ordinari. Si no hi ha un motiu extraordinari eé millor usar els 
textos litúrgics del dia, fent referència a la intenció per la Unitat 
dels cristians en la monició inicial i en la Pregària dels fidels. 
També és recomanable fer servir alguns dies les pregàries 
eucarístiques de Reconciliació. El color dels ornaments litúrgics de 
la Missa votiva és el verd.  

• És convenient recordar aquests dies els fidels els principis de 
l’ecumenisme segons el Concili Vaticà II. També els principis 
realment nous del magisteri del Papa Francesc sobre la qüestió.  

• És bo que en les intercessions de Laudes i de Vespres s’afegeixi 
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. Ella és la 
Mare de la Unitat.  

• També és bo i convenient que de manera opcional es convidi a un 
dia de dejuni (especialment el divendres) per acompanyar la 
pregària insistent.  
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Dia Primer 
Dimarts, dia 18 de gener de 2022 

Hem vist la seva estrella a l’Orient Mt 2,2 
De Fèria. Avui, primer dia de l’octavari, estaria bé de celebrar la Missa per la 
Unitat dels Cristians amb el Pref. propi (Missal Romà p. 875).  

Monició inicial 

Comencem avui, germans i germanes, l’Octavari de pregària per la 
Unitat dels Cristians. L’estel d’Orient ens convida a cercar el Senyor 
i adorar-lo ben units, com aquells Mags que eren tan diferents, però 
tan units per la recerca de Jesús. Prenguem-los d’exemple.  

Acte penitencial 
Les nostres divisions, el nostre distanciament, potser també la nostra 

desconfiança mútua, enterboleixen la llum de l’estel d’Orient, la llum 
del Crist Demanem-ne perdó. 

• Vós, que sou la llum que esberla les tenebres. Senyor, tingueu 
pietat.  

• Vós, que sou la llum que il·lumina les nostres vides, Crist tingueu 
pietat. 

• Vós, que sou la llum que ens fa veure el camí de la vida. Senyor 
tingueu pietat. 

Pregària Universal 
Demanem al Senyor que ens ajudi a descobrir les mancances del 

nostre món i ens il·lumini per a corregir-les. R/ Doneu-nos la vostra 
llum. 

• Perquè els cristians de totes les Esglésies sapiguem descobrir 
plenament la novetat que proposa l’evangeli i canviem la 
distància educada per fraternitat càlida. Preguem el Senyor. 
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• Perquè totes les comunitats locals siguem espais de reconciliació 
i de trobada fraterna per a tots el que ens confessem cristians. 
Preguem el Senyor. 

• Perquè tots els cristians de les diverses confessions visquem 
intensament una espiritualitat de comunió. Preguem el Senyor. 

• Perquè totes les esglésies treballem esforçadament per la justícia 
i la veritat en un món dominat per la injustícia i la mentida al 
servei del diner. Preguem el Senyor.  

Senyor Déu, il·lumineu el nostre camí amb la llum de Crist, que ens 
va davant i ens condueix. Doneu-nos la vostra claror i sigueu sempre 
prop nostre. Guariu les ferides de les nostres divisions i feu-nos 
progressar vers qui és la llum de manera que trobem en Ell la nostra 
unitat. Per Crist, Senyor nostre, Amén. 

 

Dia Segon 
Dimecres, dia 19 de gener de 2022 

On és el rei dels jueus que ha nascut? Mt 2,2 

Missa de la memòria de santa Agnès, verge i màrtir o Missa votiva per la unitat 
dels cristians: amb el Pref. (Missal Romà p. 877). En el cas que se celebri la 
memòria de santa Agnès es pot dir també aquest mateix prefaci. 

Monició inicial 
Jesús és el Rei, amb article determinant i en majúscula. El Rei que 

viu i actua des de la perspectiva de Déu, oposada radicalment a la 
mirada mundana. Un Rei que actua amb la força de l’amor i el servei. 
Se’l troba no pas en palaus esplèndids sinó en els pobres i els humils, 
en els que, com ell, treballen abnegadament per la justícia des de 
l’amor.  

Les diòcesis amb seu a Catalunya celebrem avui la memòria de la 
màrtir santa Agnès. Els màrtirs van estimar tant el Crist que van 
estimar tant els altres que van mantenir llur compromís amb la justícia 
i la veritat fins a la mort. Donem gràcies per llur testimoni. 
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Acte penitencial 
Demanem perdó per tot el que hem fet malament per haver actuat 

amb perspectiva mundana, o humana només, a nivell individual i a 
nivell col·lectiu.  

• Vós, que ens heu revelat el ser i el fer del Pare, Senyor, tingueu 
pietat. 

• Vós, que heu dit que qui m’ha vist a mi ha vist el Pare, Crist, 
tingueu pietat. 

• Vós, que sou Rei en el servei, amb justícia i veritat, Senyor, 
tingueu pietat. 

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 

• Perquè els cristians transparentem el rostre del Crist, que és el 
rostre del Pare. Preguem el Senyor. 

• Perquè, fidels a l’Evangeli, siguem portadors de l’amor de Déu 
a una humanitat seduïda pel diner, el poder, la força bruta... Preguem 
el Senyor. 

• Perquè Déu ens concedeixi d’enfortir tot allò que mútuament ens 
uneix i debilitar el que ens separa per poder ser testimonis creïbles de 
l’amor de Déu. Preguem el Senyor. 

• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia perquè ens unim 
intensament a la creu de Crist, que morí i ressuscità per reunir en el 
seu Regne tots els fills de Déu dispersos pel món. Preguem el Senyor. 

Senyor, confessem davant vostre que sovint cobegem els models de 
societat que ens ofereix el món. Ajudeu-nos a buscar nostre Senyor 
Jesucrist, no en els palaus dels poderosos, ans en l’humil pessebre, i 
a imitar-lo en la seva benvolença. Ho demanem en nom de Crist, que 
amb vós i l’Esperit Sant viu i regna pels segles dels segles. Amén. 

 



20 

Dia tercer 
Dijous, dia 20 de gener de 2022 

Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i 
amb ell tot Jerusalem Mt 2,3 

De Fèria. Avui, no havent-hi cap impediment litúrgic estaria bé de celebrar la 
Missa per la Unitat dels Cristians, amb el seu prefaci (Missal Romà p. 875). 

Monició Inicial 

La vinguda de Crist va ser, i encara és, un profund trasbals per als 
poders del món. Herodes i el tot Jerusalem, la jet-set política i 
religiosa, que eren el mateix, es van contorbar perquè van comprendre 
la que els queia al damunt. Si aquell rei dels jueus se sortia amb la 
seva, el seu poder econòmic i social se n’anava en orris. L’amor és 
perillosament subversiu. 

Acte penitencial 
Demanem perdó perquè potser hem cregut poc en la força 

subversiva de l’amor, perquè ens hem deixat entabanar pels Herodes 
del nostre temps, pel contra testimoni de les nostres divisions.  

• Vós, que ens heu ensenyat a estimar, Senyor, tingueu pietat. 

• Vós, que ens heu mostrat el poder de l’amor, Crist, tingueu pietat. 

• Vós, que ens heu manat d’estimar-nos tal com Vós ens heu 
estimat, Senyor, tingueu pietat. 

Pregària Universal 
Invoquem ara la misericòrdia de Déu sobre el món que sofreix. R/ 

Escolteu-nos, Senyor. 

• Per totes les Esglésies cristianes: que l’Esperit Sant les ompli 
dels seus dons i sentin el desig de la unitat des de la diversitat de les 
seves tradicions, preguem el Senyor. 

• Pels fidels cristians de totes les confessions: que mirem el món 
amb els ulls de Déu, preguem el Senyor. 
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• Per les comunitats cristianes de les diverses confessions que 
viuen en les regions més pobres de la terra: que rebin la solidaritat de 
totes les Esglésies sense fer distincions, preguem el Senyor.  

• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia perquè sapiguem 
discernir on es troba la felicitat de debò, preguem el Senyor. 

Senyor Jesús, vós heu il·luminat les nostres vides amb la vostra 
vinguda al món. Ajudeu-nos a mantenir-nos units, tots els cristians, 
en el nostre compromís pel Regne d’amor, justícia i pau i ser així llum 
d’esperança per a tothom, Per Crist, Senyor nostre. 

 

Dia quart 
Divendres, dia 21 de gener de 2022 

I tu Betlem... no ets de cap manera la més petita Mt 2,6 
 

FESTA DELS SANTS FRUCTUÓS, BISBE, I AUGURI I EULOGI, DIAQUES 
Missa de la festa de sant Fructuós, (a l’arxidiòcesi de Tarragona, Pref. prop.) 
Glòria. (vermell).  

Monició Inicial 
Sant Fructuós, quan era conduït cap al martiri, pronuncià les 

paraules: “Em cal tenir al pensament l’Església catòlica, estesa 
d’Orient fins a Occident”. En aquells moments l’Església era indivisa 
i la sol·licitud d’un pastor d’una Església particular s’estenia a tota 
l’Església universal. Animats amb el mateix esperit preguem per totes 
les comunitats cristianes del món, sense distinció de confessió. Que la 
visió universalista del bisbe Fructuós se’ns encomani.  

Déu tria allò més petit: Betlem, un poble petit, Maria, Natzaret. 
Jesús viu pobrament i demana als seus deixebles que l’imitin. Trastoca 
l’ordre esperable del món: els darrers seran primers i els primers, 
darrers. Donem-ne gràcies. 

Invocacions 
Demanem perdó perquè potser tendim a buscar la comunitat-

estufa, que no té present la universalitat de l’Església. Demanem perdó 
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perquè volem ser els primers segons l’ordre d’aquest món, contrari al 
designi de Déu.  

• Vós, que sou el més gran perquè sou el més humil, Senyor, 
tingueu pietat. 

• Vós, que sou el centre de comunió de la humanitat i, en particular, 
de l’Església una, santa, catòlica i apostòlica, Crist, tingueu 
pietat. 

• Vós, que habiteu en el nostre cor per dur-nos a la comunió plena, 
Senyor, tingueu pietat. 

Pregària Universal 
Preguem, germans, el Senyor, que va provar amb el foc els sants 

màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, i els va trobar dignes d’ell: R/. 
Escolteu-nos, Pare. 

• Perquè tota l’Església estesa d’orient a occident retrobi la pau i 
la comunió, fonamentades en un sol baptisme, una sola Eucaristia i 
una mateixa professió de fe. Preguem el Senyor.  

•  Perquè els pastors de l’Església renovin aquests dies, amb 
fermesa, la voluntat de trobar els camins de la unitat dels cristians. 
Preguem el Senyor. 

• Perquè creixin en totes les comunitats cristianes l’anhel de 
fraternitat i de comunió. Preguem el Senyor. 

• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia perquè visquem amb 
la senzillesa amb què vivia Jesucrist, preguem el Senyor. 

Deu i Pare nostre, El vostre fill, Jesucrist, ens ha ensenyat a mirar 
el món amb els vostres ulls. Concediu-nos amb la intercessió dels 
màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi que ens mantinguem ferms en la fe 
i constants en el servei. Per Crist, Senyor nostre. 
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Dia cinquè 
Dissabte, dia 22 de gener de 2022 
“Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient 

començà a avançar davant d’ells” Mt 2,9 

Missa de la memòria de Sant Vicenç, diaca i màrtir (vermell). O Missa votiva 
per la unitat dels cristians. (verd) amb el Pref. Propi (Missal Romà p. 877). En 
el cas que se celebri la memòria de Sant Vicenç, es pot dir també aquest mateix 
prefaci. 

Monició Inicial 
Germans i germanes: L’estel de l’Orient guia tothom que es posa 

en camí. Els Mags redescobreixen l’estel que havien vist en llurs llocs 
d’origen quan reprenen el camí i es deixen guiar per ell. L’itinerari 
personal de descoberta de Jesucrist és exactament el dels Mags: 
L’Esperit Sant (l’estel) ens insinua Jesucrist, ens informem per trobar-
lo i, finalment, arribem a Ell, guiats per l’Esperit Sant i, havent-hi 
arribat, el reconeixem amb agraïment. Sapiguem descobrir la 
presència de l’estel en les nostres vides i agraïm-ho. 

Acte penitencial 
Quantes vegades en el transcurs de la nostra vida no ens hem deixat 

guiar per l’Esperit Sant?; hem preferit la tenebra del pecat a la llum de 
la gràcia? Demanem-ne perdó.  

• Vós, llum del món, Senyor, tingueu pietat. 

• Vós, que ens heu donat el vostre Esperit, Crist, tingueu pietat.  

• Vós, que sempre-sempre ens mostreu el camí de l’amor, 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. 
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• Perquè tota l’Església una, santa, catòlica i apostòlica sigui llum 
del món. Preguem el Senyor. 
• Pel Papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església 

catòlica, que considerin el seu ministeri com un servei humil a la 
caritat que condueix a la unitat. Preguem el Senyor. 
• Pels bisbes Ortodoxos i els dirigents evangèlics, que cerquin 

amb sinceritat la plena comunió per fer més creïble l’Evangeli.  
• Per tots els batejats, que estem cridats a proclamar la grandesa 

del Senyor, que no ens passi de llarg la necessitat de progressar en el 
camí de la unitat. 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 sisè 
Diumenge, dia 23 de gener de 2022 
“Veieren el nen amb maria, la seva mare, es 

postraren a terra i el van adorar” Mt 2,11 

DIUMENGE III DEL TEMPS ORDINARI  

Missa del diumenge, amb prefaci per als diumenges de durant l’any. Oracions, 
de la missa per la unitat 

Monició Inicial 
Germans i germanes: Els Mags arriben al terme del seu viatge 

perquè ja han trobat el que buscaven, “el rei dels jueus”, i el reconeixen 
com a Déu, adorant-lo. L’itinerari dels Mags és el paradigma de 
l’itinerari del creient. Una persona que cerca, com els Mags cercaven 
observant el cel; descobreix un indici, la llum de l’estel, es deixa guiar, 
com els Mags i, superant les dificultats del camí, troben Jesús. 
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El Diumenge és el dia en què proclamem la resurrecció de Crist a 
tot el món. No hi ha cap Església cristiana que no celebri el Dia del 
Senyor. Els cristians ens dirigim a la casa de la comunitat per trobar-
nos amb els germans i adorar el Senyor, escoltar la Paraula i agrair la 
salvació, però cada confessió per separat; que trist, oi? Posem el nostre 
esforç perquè molt aviat puguem celebrar junts i plenament el Dia del 
Senyor. 

Acte penitencial 
Som conscients que, a vegades, deixem de buscar Jesús i ens 

desviem seguint estrelles enganyoses, Demanem-ne perdó.  

• Vós, que ens convideu a seguir la vostra llum, Senyor, tingueu 
pietat 

• Vós, que sou el nucli de la comunió de tots els cristians, Crist, 
tingueu pietat.  

• Vós, que voleu que esdevinguem un sol cos, Senyor, tingueu 
pietat. 

Pregària Universal 
Preguem germans perquè tots els cristians del món ens 

reconeguem com a ciutadans del Regne de Déu i cridats com els Reis 
Mags, a participar de la salvació de Crist, superant tots els obstacles 
per retrobar la unitat perduda. R/ Escolteu-nos, Pare. 

• Pel bisbe de Roma, Papa Francesc, i tots els altres bisbes perquè 
amb tots els fidels catòlics promoguin la plena comunió de totes les 
esglésies i comunitats cristianes. Preguem el Senyor. 

• Pel Patriarca Bartomeu i tots els bisbes ortodoxos, i per tots els 
bisbes de les altres esglésies orientals, perquè amb llurs fidels 
promoguin la plena comunió de totes les esglésies i comunitats 
cristianes. Preguem el Senyor.  

• Per l’arquebisbe Justin Welby i tots els bisbes de la comunió 
anglicana perquè amb llurs fidels promoguin la plena comunió de totes 
les esglésies i comunitats cristianes. Preguem el Senyor.  
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• Pels responsables, bisbes i pastors, de les esglésies protestants 
perquè amb llurs fidels promoguin la plena comunió de totes les 
esglésies i comunitats cristianes. Preguem el Senyor.  

• Per nosaltres mateixos i per la nostra comunitat perquè 
col·laborem responsablement a aconseguir la plena comunió de totes 
les esglésies i comunitats cristianes. Preguem el Senyor. 

Déu compassiu i benigne, feu que, com els Mags, us adorem com 
a Déu i Redemptor nostre, malgrat els nostres pecats, feu que puguem 
fer camí junts, guiats per la vostra llum, cap a la unitat perfecta de 
tots els qui creiem en Jesucrist, el vostre fill, que amb Vós viu i regna 
pels segles dels segles. Amén. 

 

Dia setè 
Dilluns, dia 24 de gener de 2022 

“Van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: 
or, encens i mirra” Mt 2,11 

SANT FRANCESC DE SALES 
Missa de la memòria de Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església 
(blanc). Es pot dir el prefaci per la unitat dels cristians, o bé, Missa votiva per 
la Unitat dels cristians (verd) amb el prefaci per la unitat dels cristians. 

Monició Inicial 
Germans i germanes: Seguint el relat de l’adoració dels Mags 

arribem a l’expressió de llur agraïment per haver trobat aquell 
que buscaven amb tant d’esforç. Sentim-nos nosaltres també 
convidats a expressar el nostre agraïment per haver trobat també 
aquell que busquem i desitgem tots els cristians. 

Celebrem també avui la memòria de Sant Francesc de Sales, patró 
dels escriptors i dels periodistes, venerat per les Esglésies Catòlica i 
Anglicana; tot un signe. En el seu tractat de l’Amor de Déu escrivia: 
«La mesura de l’amor és estimar sense mesura». Practiquem aquest 
amor sense mesura amb tots els qui ens confessem cristians i amb 
tothom.  
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Acte penitencial 
Ens adonem que no estimem com vol Jesús, que no som massa 

agraïts, a vegades fins i tos desagraïts envers Jesús i envers els altres. 
Demanem-ne perdó.  

• Vós, que ens estimeu sense mesura, Senyor, tingueu pietat.  

• Vós, que voleu que ens estimem, tots els cristians, amb un sol 
amor, Crist, tingueu pietat. 

• Vós, que voleu que siguem u, com el Pare i Vós sou u, Senyor, 
tingueu pietat 

Pregària Universal 
Preguem germans perquè tots els cristians del món siguem 

exemplars en l’amor mutu, en l’amor a tothom i en fidelitat a la 
veritat. R/. Escolteu-nos, Pare. 

• Perquè les avancem tots decididament en un fraternal i sincer 
diàleg teològic. Preguem el Senyor. 

• Perquè tothom sigui honest i veraç a l’hora d’emetre informació 
i responsable i exigent a l’hora de rebre’n. Preguem el Senyor. 

• Perquè l’agraïment i l’amabilitat siguin una constant en les 
nostres relacions humanes amb tothom i, especialment, amb el tracte 
amb els altres cristians. Preguem el Senyor. 

• Perquè les nostres comunitats locals cerquin activament les 
comunitats cristianes no catòliques per celebrar la fe comuna en un 
marc de relació afectuosa i respectuosa, fruit de l’amor mutu. Preguem 
el Senyor.  

O Déu, Vós coneixeu el sofriment que ens envaeix, i la pena que 
ens causen les nostres divisions. Feu que els nostres cors s’obrin al 
vostre amor i a l’amor dels nostres germans i germanes que hi ha al 
nostre entorn. Feu-nos agraïts perquè siguem feliços. Per Crist, 
Senyor nostre. Amén.  
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Dia vuitè 
Dimarts, dia 25 de gener de 2022 

“Se’n tornaren al seu país per un altre camí” Mt 2,12 

LA CONVERSIÓ DE SANT PAU, apòstol. (Solemnitat a l’arxidiòcesi 
de Tarragona). Tot propi. Glòria, (blanc) 

Monició Inicial 
Els Mags, havent aconseguit el seu objectiu no es queden a Betlem, 

se’n tornen cap al lloc d’on havien vingut, potser a explicar la seva 
experiència. El cristià que es troba amb Jesucrist també s’ha de posar 
en moviment per explicar la seva pròpia experiència. 

El darrer dia de l’octavari (o setmana) de pregària per la unitat 
celebrem la festa de la conversió de sant Pau, apòstol de gentils i jueus 
de cultura hel·lenística. Després de l’experiència del seu encontre amb 
Jesús a les portes de Damasc, Pau es posa en moviment per dur la fe a 
molts dels pobles que eren part de l’imperi romà. Allò era realment 
una església “en sortida”.  

El moviment ecumènic comporta necessàriament una dinàmica 
d’encontre de cerca de l’altre. Dos que estan allunyats no es trobaran 
si, almenys un, no es posa en moviment. 

Invocacions 
Demanem perdó per les nostres actituds passives, per la nostra 

mandra a l’hora de cercar relacions interpersonals, per no haver estat 
atents a l’aproximació dels altres.  

• Vós, que acollíreu els Mags que vingueren a adorar-vos. Senyor, 
tingueu pietat. 

• Vós, que acollíreu la pecadora penedida. Crist, tingueu pietat. 

• Vós, que acollíreu Llàtzer, el publicà. Senyor tingueu pietat. 

 



29 

Pregària Universal 
Preguem germans estimats, perquè units a Crist, com les sarments 

al cep, siguem creadors de pau i justícia. R/. Escolteu-nos, Pare. 

• Per l’Església de Jesucrist, una santa, catòlica i apostòlica, que 
sigui una llar de trobada i d’acollida de tots els qui es confessen 
cristians Preguem el Senyor. 

•  Pel papa Francesc, que es mantingui en l’esforç d’obertura de 
l’Església catòlica que presideix a totes les altres Esglésies 
cristianes. Preguem el Senyor. 

• Pels caps de totes les altres confessions cristianes que cerquin 
també sense defallir l’encontre fraternal de tots els fidels a 
Jesucrist. Preguem el Senyor. 

• Perquè totes les confessions cristianes i per tots els fidels, que 
ens esforcem a sortir a les perifèries per fer-nos eficaçment 
solidaris de tots els qui sofreixen per causa de la pobresa, la 
marginació, la pandèmia, la manca de treball... Preguem el 
Senyor. 

• Per nosaltres, que avui estem aquí celebrant l’Eucaristia, 
perquè tinguem el desig fervent que arribi el dia en què tots els 
cristians compartim el mateix pa i el mateix calze. Preguem el 
Senyor. 

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 
Dimarts, dia 18 de gener de 202s 

“Hem vist la seva estrella a l’Orient” Mt 2,2 

Ajudeu-nos a aixecar-nos i conduïu-nos a la vostra llum prefecta 

Za 4,1-7 Veig un canelobre tot d’or 
Sl 139,1-10 La vostra dreta em sostindrà 
2Tm 1,7-10 Aquesta gràcia, ara ha estat revelada amb la 

manifestació de Jesucrist 
Jn 16,7-14 Quan vingui l’Esperit de la veritat, us conduirà 

cap a la veritat sencera 

Reflexió 
En aquest món fràgil i insegur tots maldem per una llum, per un 

raig de llum esperançador en la llunyania. Enmig del mal, aspirem per 
al bé. Busquem el bé a través de nosaltres mateixos, però sovint som 
vençuts per la nostra feblesa i ens falla l’esperança. La nostra 
confiança descansa en Déu, a qui adorem. En la seva saviesa, Déu ens 
ha permès d’esperar en una intervenció divina, però mai podíem 
imaginar que aquesta intervenció es manifestaria en una persona, que 
el Senyor mateix seria llum enmig nostre. Això superava totes les 
nostres expectatives. El do que Déu ha fet és un “esperit de força i 
amor”. No és pas gràcies a les nostres forces i capacitats que som 
conduïts al camí de la llum perfecta, ans per l’Esperit Sant de Déu. 

Enmig d’una humanitat a les fosques, ha resplendit l’estrella 
d’Orient. En ella veiem la llum que penetra els passos de la fosca que 
ens separen els uns dels altres. La llum d’aquesta estrella no es feu 
notar solament en un moment determinat de la història; continua a 
il·luminar i canviar el sentit dels temps. A través dels segles, després 
que l’estrella fou vista per primer cop, el món ha pogut conèixer, a 
través dels deixebles de Crist, l’esperança que inspira l’Esperit Sant. 



34 

Ells són testimoni de l’obra de Déu en la història i de la inalterable 
presència de l’Esperit Sant. Malgrat les vicissituds dels temps i les 
circumstàncies canviants, el Senyor ressuscitat continua a resplendir; 
apareix en fluir dels temps com un far que ens guia tots amb la llum 
perfecta que preval sobre la foscor que ens separa els uns dels altres.  

El desig de superar les tenebres que ens separen, ens porta a pregar 
i actuar per la unitat cristiana. 

Pregària 
Senyor Déu, il·lumineu el nostre camí amb la llum de Crist, que 

ens va davant i ens condueix. Doneu-nos la vostra claror i sigueu 
sempre prop nostre. Guieu-nos, que descobrim en els nostres cors el 
petit pessebre on dorm encara una gran llum. Creador esplèndid de 
la llum, us donem gràcies pel do de la llum que mai no s’apaga, 
Jesucrist, el nostre Salvador. Que Ell sigui com un far en el nostre 
pelegrinatge. Cureu les ferides de les nostres divisions i feu-nos 
progressar vers qui és la llum de manera que trobem en Ell la nostra 
unitat. Amén.  

 
 

Dia Segon 
Dimecres, dia 19 de gener de 2022 

“On és el rei dels jueus que ha nascut?” Mt 2,2 

La humilitat dels dirigents enderroca els murs i construeix amb amor 

Jr 23,1-6 Regnarà com a rei assenyat 
Sl 46 A tot arreu ha fet cessar els combats 
Fl 2,5-11 Ell... no es volgué guardar gelosament la 

seva igualtat amb Déu 
Mt 20,20-18 El Fill de l’home no ha vingut a ser servit, 

sinó a servir 
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Reflexió 
Jeremies denuncia els reis d’Israel que dividien i dispersaven el 

poble. Sota el seu regnat les nacions foren destrossades i els seus 
habitants enviats a l’exili. En lloc de tot això, el Senyor promet un rei 
que serà un pastor que “defensarà en el país el dret i la justícia” i 
reunirà ensems els membres del seu ramat. 

 El nostre món anhela de tenir bons dirigents; busca constantment 
algú que reuneixi aquests desigs. On trobar un guia ideal? Només en 
Crist hem vist l’exemple de guia segons el cor de Déu. Cridats a 
seguir-lo, som igualment invitats a fer nostra la manera segons la qual 
Ell regna com servidor del món i de l’església. En Crist trobem algú 
que no destrueix ni divideix, ans edifica i reuneix a glòria de Déu i el 
seu nom. La seva regla no la dicta l’egoisme i no ha de recórrer a la 
força. Al contrari, en Ell trobem un servidor amable i humil que mai 
no considera fer-se igual a Déu. Ell és aquell que ha vingut a servir, i 
no a ser servit, i els seus deixebles son cridats fer el mateix.  

 Avui, l’Orient Mitjà ha de fer l’experiència de la pèrdua d’una part 
dels habitants constrets a marxar a l’exili perquè “la rectitud i la 
justícia” han esdevingut molt rares, no sols en aquesta regió, sinó a tot 
el món. Malgrat tot, la nostra esperança resta immutable tot i que 
entorn nostre “les nacions trontollen” i “els reialmes s’esfondren”.  

 Els dirigents, tant de la societat com de l’Església, tenen la 
responsabilitat d’aplegar el poble de Déu més que no pas dividir-lo i 
dispersar-lo. L’ambició, l’afany de poder i de profit personal són a 
l’origen de totes les divisions que entristeixen el món i l’Església. Com 
més els cristians seguiran l`exemple de servei que ens dona Crist, més 
se superaran les divisions en el món i en l’Església. En actuar a favor 
de l’equitat, de la justícia i de la pau en bé de tots, nosaltres 
testimoniem humilment el rei i pastor i atraiem els altres a la seva 
presència.  

Pregària 
Senyor, vós sou el nostre refugi i la nostra força, us glorifiquem 

perquè sou justícia i bondat. Confessem davant vostre que sovint 
cobegem els models de guiatge que ens ofereixen els dirigents del 
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món. Ajudeu-nos a buscar nostre Senyor Jesucrist, no en els palaus 
dels poderosos, ans en l’humil pessebre, i a imitar-lo en la seva 
benvolença. Encoratgeu-nos a fer lloc interiorment en nosaltres per 
tal que, per vós, ens servim els uns als altres. Ho demanem en nom de 
Crist, que amb vós i l’Esperit Sant viu i regna en la glòria pels segles 
dels segles. Amén. 
 
 
Dia tercer 
Dijous, dia 20 de gener de 2022 

“Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i 
amb ell tot Jerusalem” Mt 2,3 

La presència de Crist capgira el món 

Ne 4,15 D’aquesta manera nosaltres treballem... des de 
trenc d’alba fins que apuntaven les estrelles  

Sl 2,1-10 Per què s’avaloten les nacions...? 
2Te 2,13-3,5 El Senyor és fidel, ell us enfortirà 
Mt 2,1-5 Herodes es contorbà i tot Jerusalem amb ell 

Reflexió 
EL Senyor ha vingut enmig nostre. L’adveniment de Crist ha 

destorbat les maneres de fer del món. Contràriament a molts dirigents 
nacionals, el Senyor ha vingut humilment i ha denunciat el mal de la 
injustícia i l’opressió, companyes de l’ànsia de poder i de succés 
social. L’adveniment de Jesús clama per un canvi del cor i una 
transformació de la vida a fi que el poble sigui alliberat de tot el que 
deshumanitza i és causa de sofriment. Jesús mostra que és amb els qui 
sofreixen perquè tota persona té dret al respecte degut com a fill 
estimat de Déu. D’aquesta manera la presència de Jesús crea 
pertorbació perquè sacseja la nau del ric i el poder de qui només es 
preocupa del seu propi interès i negligeix el bé comú. Però per als qui 
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busquen la pau i la unitat, l’adveniment de Crist aporta la llum de 
l’esperança.  

 Avui som invitats a mobilitzar-nos constructivament a fi que la 
justícia sigui real en les nostres societats. Això implica que 
reflexionem i reconeixem si les situacions o camins que hem emprès 
són o no són els de la justícia o la pau segons Déu. Quan els cristians 
es mobilitzen ensems per la justícia i la pau, el nostre esforç és més 
poderós i la nostra pregària per la unitat esdevé visible, de manera que 
els altres reconeixen la presència de Crist en el món d’avui. Per les 
nostres paraules i accions podem aportar la llum de l’esperança a molts 
que viuen encara en les ombres de la política incerta, la pobresa social 
i la discriminació estructural. La bona notícia és que Déu ens és fidel. 
Que sempre ens dona força i ens inspira a treballar per al bé dels altres, 
especial per als que viuen la prova de la sofrença, l’odi, la violència i 
el dolor.  

Pregària 
O Senyor, vós ens heu conduït de les tenebres a Jesús. Heu 

il·luminat l’estrella de l’esperança en les nostres vides. Ajudeu-nos a 
mantenir-nos units en el nostre compromís pel Regne d’amor, justícia 
i pau i ser així llum d’esperança per a tots el que viuen en les tenebres 
del desesper i la desil·lusió. Agafeu-nos de la mà, Senyor, que us 
puguem veure cada moment. Puix que us seguim, allibereu-nos de la 
por i l’ansietat. Feu brillar damunt nostre la vostra llum i inflameu 
els nostres cors a fi que la vostra escalfor ens envaeixi. Eleveu-nos 
cap a vós, vós que heu renunciat a vós mateix per la nostra salvació, 
per tal que les nostres vides us glorifiquin, Pare, Fill i Esperit Sant. 
Amén. 
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Dia quart 
Divendres, dia 21 de gener de 2022 

“I tu Betlem... no ets de cap manera la més petita” Mt 2,6 

Bé que petits i sofrents, no ens manca res 

Mi 5,2-5a,1-8 De tu sortirà el qui ha de governar Israel 
Sl 23 El Senyor és el meu pastor, no em manca res 
1Pe 2,21-25 Ara heu tornat al pastor i guardià de les vostres 

ànimes 
Lc 12,32-40 No tingueu por, petit ramat 

Reflexió 
El Senyor, el Fill de Déu, feu la seva entrada a aquest món en la 

petita i humil ciutat de Betlem. Ha pres carn en el si d’una humil noia 
de poble i ha escollit de viure la seva humanitat a l’ombra i en la 
simplicitat. Es feu llavor per al camp, llevat per a la pasta i un petit 
raig de llum per als nostres ulls, i aquesta llum ha envaït tota la terra. 
De l’obscuritat d’Efrata ha vingut un sobirà, un pastor i guardià de les 
nostres ànimes. I, bé que ell és el nostre pastor, ha esdevingut l’Anyell 
que ha portat els pecats del món per la nostra salvació.  

 Tot i la seva petita significació entre les grans tribus de Judà, 
Betlem en el temps fou magnificada pel naixement del Pastor de tots 
els pastors, el Rei de tots els reis. Betlem, que significa “casa del pa”, 
pot ser considerada una metàfora de l’Església que porta al món el pa 
de vida. L’Església del Betlem d’avui continua essent lloc on els 
pobres, els sense poder i els més petits són benvinguts perquè tots hi 
tenen cabuda. Tots aquests grans formen una collita. Aquest llevat unit 
és d’una gran força. La unió dels raigs és una gran llum que ens guia. 

 Enmig d’un món de política inestable, de cultura creixent de la 
cobdícia i d’abusos de poder, els cristians, com altres pobles a l’Orient 
Mitjà, sofreixen persecució i se senten al marge de la societat, 



39 

condemnats a viure amb el temor de la violència i la injustícia. Però 
ells no tenen por; el Bon Pastor camina amb ells, els uneix en un sol 
ramat i fa d’ells un signe de la seva presència amorosa. Units, són el 
llevat que fa créixer la pasta. En Crist troben un model d’humilitat, 
escolten la crida a superar tota divisió i a restar ferms en un sol ramat. 
Són pocs, però en el seu sofriment segueixen els passos de l’Anyell 
que sofrí per la salvació del món. Són pocs, però forts en l’esperança, 
no els manca res.  

Pregària 
Bon Pastor, la fragmentació del petit ramat entristeix el vostre Sant 

Esperit. Perdoneu els nostres flacs esforços i la lentitud amb què 
complim la vostra voluntat. Doneu-nos pastors virtuosos, segons el 
vostre cor, que reconeguin el pecat de la divisió i guiïn les esglésies 
amb santedat i rectitud per unir-les a vós. Us ho demanem, Senyor, 
escolteu la nostra pregària. Amén. 
 
 

Dia cinquè 
Dissabte, dia 22 de gener de 2022 

“Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient 
començà a avançar davant d’ells” Mt 2,9 

Guiats per l’únic Senyor 

Ex 13,17-14,4 El Senyor caminava al davant d’ells en una 
columna de núvol 

Sl 121 Alço els ulls a les muntanyes, d’on em vindrà 
l’ajuda 

Ap 22,5-9 El Senyor Déu els il·lumina 
Mt 2,7-10 L’estrella que havien vist sortir a l’Orient 

començar a avançar d’avant d’ells 
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Reflexió 
Les escriptures ens recorden freqüentment com Déu fa camí amb 

el seu poble, el protegeix i el vetlla de nit i de dia. El camí no és mai 
directe; algunes vegades ens veiem obligats adés refer-lo i adés a 
emprendre’l per una via diferent. Però al llarg de la nostra vida podem 
estar segurs que Déu, que “no dorm ni és somnolent”, ens protegeix 
per por que els nostres peus no rellisquin i caiguem.  

 Fins i tot en les tenebres més denses, la llum de Déu és en 
nosaltres. La seva llum resplendeix a través dels profetes que Déu ha 
enviat al seu poble per guiar-lo en el camí i. a més, recordar-li 
l’aliança. Més perfectament, arribada la plenitud dels temps, Déu 
envià el seu Fill únic, Jesucrist. Ell és la llum que guia totes les 
nacions, la glòria de Déu en el món, la font de la vida divina, que 
segella una nova aliança en la seva sang.  

 La via que ha de portar-nos a la unitat d’un i altre, i, doncs, a la 
unió més estreta amb Crist, no és sempre clara. En els nostres esforços 
sincers per construir nosaltres mateixos la unitat, és molt fàcil de 
perdre de vista el missatge fonamental de les escriptures, que Déu no 
abandona el seu poble ni en les seves fallides i divisions. Aquest no és 
solament un missatge d’esperança per als cristians, ho és per al món 
sencer. Com ens ho recorda la història dels Mags, Déu guia tots els 
pobles, amb la llum de l’estrella, on era Crist, la llum del món.  

 Déu envia el seu Sant Esperit, la llum del qual ens permet de captar 
amb els ulls de la fe la veritat de l’Infant diví, i d’escoltar la crida a la 
reconciliació de totes les coses en Ell. Aquest Esperit ens guia de la 
tenebre i el sofriment a la llum i vida de Crist. 

Pregària 
O Déu, Senyor i Pare nostre, vós heu enviat la vostra estrella per 

conduir els Mags al vostre fill únic. Feu créixer la nostra esperança 
en vós, i feu-nos sentir a cada moment que vós camineu amb el vostre 
poble. Ensenyeu-nos a seguir el guiatge del vostre Esperit Sant 
malgrat que se’n facin estranys els camins, de manera que siguem 
conduïts a la unitat en Jesucrist, la llum del món. Obriu els nostres 
ulls al Vostre Esperit. Encoratgeu-nos la nostra fe, que confessem que 
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Jesús és Senyor i l’adorem i ens alegrem en Ell, com els Mags a 
Betlem. Atorgueu-nos aquestes benediccions en nom del vostre Fill 
Jesucrist. Amén. 
 
 
Dia sisè 
Diumenge, dia 23 de gener de 2022 

“Veieren el nen amb Maria, la seva mare, es postraren a 
terra i el van adorar” Mt 2,11 

Reunits per adorar l’únic Senyor 

Ex 3,1-6 Moisès es va tapar la cara perquè tenia por de 
mirar Déu 

Sl 84 Que n’és, d’amable, el lloc on feu estada, Senyor de 
l’univers 

Ap 4,8-11 Adorant el qui viu pels segles dels segles 
Mt 28,16-20 En veure’l, el van adorar 

Reflexió 
Quan els Mags arribaren de terres llunyanes a Betlem i veieren el 

nen i la seva mare es van prosternar davant d’ell. En presència de la 
revelació de Déu entre nosaltres. Baixem els ulls i ens posem de 
genolls. Semblantment, en veure la bardissa que cremava, Moisès es 
tapà la cara tement de veure Déu. Quan els deixebles veieren Crist 
ressuscitat en la muntanya de Galilea, restaren esbalaïts i torbats. 
Tanmateix, el van adorar. En la litúrgia celeste, els vint-i-quatre 
ancians adoren el qui seu en el tron. Entrant en presència de Déu, 
responem d’aquesta manera, sorpresos caiem en adoració.  

 Amb tot, hi veiem? Ens sorprenem? Veritablement, adorem? 
Quantes vegades mirem i no veiem, els nostres ulls resten cecs davant 
la presència de Déu? Com podem adorar de veritat si d’antuvi no hi 
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veiem? En la nostra visió estreta, massa sovint solament veiem els 
nostres desacords embrollats, oblidant que l’únic Senyor ens ha fet a 
tots la gràcia de la Salvació i que tots tenim part en l’únic Esperit que 
ens condueix a la unitat. Molt sovint, cegats pel nostre orgull, seguim 
les nostres pròpies lleis i les nostres tradicions humanes i oblidem 
l’amor que hem de compartir com a poble rescatat per la sang de Crist, 
amb una fe comuna en Jesús com a nostre Salvador. 

 Com a comunitats animades per l’Esperit Sant, les nostres 
esglésies són cridades a caminar ensems vers l’Infant Jesús per oferir 
el nostre homenatge com un sol poble. L’esperit de compassió ens guia 
uns i altres conjuntament vers un sol Senyor. Solament seguint aquest 
guia serem capaços “d’adorar en esperit i en veritat”. El nostre futur 
en Déu és el futur de la unitat i de l’amor, i el nostre camí vers aquesta 
destinació, per consegüent, ha de reflectir la mateixa veritat de la unitat 
en Crist.  

Pregària 
Déu compassiu i benigne, vós heu concedit al cec de reconèixer-

vos com el seu Salvador, feu que de cor ens penedim. Per la vostra 
misericòrdia obriu-nos els ulls i feu que us adorem com a Déu i 
Redemptor nostre. Malgrat el nostre dolor i la gravetat dels nostres 
pecats, feu que us estimem amb totes les nostres forces. Que junts 
puguem fer camí guiats per la vostra llum, un sol cor i una sola ànima, 
com feren els deixebles de la primera hora. Que la gràcia de nostre 
Senyor Jesucrist sigui amb nosaltres perquè junts us glorifiquem en 
la comunió de l’Esperit i donem entorn nostre testimoni de vós. Amén. 

 
 

Dia setè 
Dilluns, dia 24 de gener de 2022 

“Vam obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, 
encens i mirra” Mt 2,11 
Els dons de la comunió 
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Os 6,1-16 El que jo vull és amor i no sacrificis 
Sl 100 Entreu als seus portals donant-li gràcies 
Ac 3,1-10 De plata i d’or no en tinc, el que tinc, t’ho dono 
Mt 6,19-21 Perquè on teniu el tresor, hi tindreu el cor 

Reflexió 
En el nostre pelegrinatge a Betlem, la ciutat del pa, contemplem els 

homes savis que han vingut per retre homenatge a l’Infant Jesús. Ells 
obriren els seus tresors i oferiren al nou nat rei els seus dons, or, encens 
i mirra. 

 Les nostres divisions històriques, les nostres tossudes fixacions 
sobre les regles i els rituals, les nostres preocupacions per les coses del 
món, ens han separat. Quins presents hem preparat, doncs, per oferir 
al rei que ve per il·luminar les nostres vides i conduir-les a la gràcia 
de la unitat? Sabem que el nostre Déu no vol les nostres riqueses o 
ofrenes d’holocaustos, el seu poder actua a través de la nostra pobresa. 
“No tinc plata ni or”. El Senyor desitja que els nostres cors bateguin 
d’amor; uns cors plens d’amor per Ell i per als nostres germans i 
germanes en Crist, dels quals nosaltres ens hem separat; uns cors 
saturats de misericòrdia; uns cors veritablement penitents, freturosos 
de canvi. 

 Preparem per a Ell, doncs, el do del nostre cor ple d’amor. 
Agenollar-se per l’adoració vol un cor contrit pel pecat que ens separa 
i obedient al Senyor que servim. Aquesta obediència reviu. Sana i 
reconcilia tota cosa que s’ha esquerdat o trencat en nosaltres. Entorn 
nostre i entre nosaltres com a cristians.  

 Crist ja ha donat el do de la unitat per a la seva Església. Nosaltres 
creixem en la comunió com més compartim les nostres diferents 
tradicions que hem rebut, reconeixent que el Senyor és la font dels 
nostres dons.  

Pregària 
O Déu, a vós la lloança, la glòria i l’acció de gràcies. Vós us heu 

revelat en l’epifania del vostre Fill a aquells que han esperat durant 
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molt de temps la vostra vinguda i a aquells que no l’han esperat. Vós 
coneixeu el sofriment que ens envaeix, la pena que ens causen les 
nostres divisions. Vós veieu el món que lluita i la situació que es 
deteriora avui a l’Orient Mitjà – el lloc que vau escollir per néixer, 
que vau santificar amb la vostra presència. Us ho demanem, feu que 
els nostres cors i les nostres ments us puguin conèixer. Al mateix 
temps que ens ajuntem als homes savis vinguts de lluny, us demanem 
que obriu els nostres cors al vostre amor i a l’amor dels nostres 
germans i germanes que hi ha al nostre entorn. Doneu-nos la voluntat 
i els medis d’obrar per la transformació d’aquest món i d’oferir-nos 
mútuament els dons que puguin nodrir la nostra comunió. Atorgueu-
nos sense fi els vostres dons i benediccions. Rebeu la nostra pregària 
en nom del vostre Fill Jesucrist que viu i regna amb vós i l’Esperit 
Sant. Amén. 
 
 

Dia vuitè 
Dimarts, dia 25 de gener de 2022 

“Se’n tornaren al seu país per un altre camí” Mt 2,12 

Dellà dels senders habituals de la separació, els nous camins 

Jr 31,31-34 L’aliança que jo pactaré amb el casal d’Israel 
Sl 16 M’ensenyareu el camí que duu a la vida 
Ef 4,20-23 Renoveu espiritualment el vostre interior 
Mt 11,25-30 Perquè heu revelat als senzills tot això que he 

amagat als savis i entesos 

Reflexió 
No sabem què pensarien els savis – ells que eren experts en 

astronomia i navegació–, quan foren advertits de retornar per una via 
diferent. Segurament els produiria molta confusió. Però la mateixa 
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llum que il·luminà el seu camí els mostrava ara que existia una altra 
ruta, una altra possibilitat. Foren invitats a canviar de direcció. 

 Sovint som limitats per les nostres maneres d’actuar habituals i per 
la nostra visió del món. Quan aquests camins o “rutes” són 
impracticables, ens preguntem com anar endavant i continuar el 
viatge. La divina providència és sempre present per mostrar-nos que 
hi ha un altre camí preparat per a nosaltres. Déu és present per renovar 
l’aliança i fer-nos superar la frustració quan trobem un obstacle. Hem 
de tenir solament confiança en el Déu etern que ens dona llum i pot 
trobar la manera d’anar endavant quan els nostres camins habituals 
estan bloquejats. Una partença nova és sempre possible quan estem 
disposats a l’acció de l’Esperit. El passat de les Esglésies pot ser 
aclaridor; mirem el futur en cerca de nous camins, que puguem 
continuar brillant amb la llum de l’evangeli amb renovat fervor i 
benvinguda mútua com Crist ens l’ha donat per la glòria de Déu. 

 Seguint els camins habituals, les comunitats cristianes han caminat 
a part l’una de l’altra. En les noves rutes en les quals Déu ens guia, els 
cristians caminen junts i esdevenen, per això, companys de 
pelegrinatge. Trobar aquestes noves rutes demana discerniment, 
humilitat i coratge. Ara és el temps de la conversió i la reconciliació. 

Pregària 
Déu de misericòrdia, quan només coneixem un camí i pensem que 

l’hem de fer novament, i quan veiem que tots els camins estan 
bloquejats, i, conseqüentment, caiem en el desesper, vós sempre us feu 
trobadís. Vós sou el Déu de les promeses sempre renovades. Vós creeu 
un camí nou davant nostre, un camí que no esperàvem. Us donem 
gràcies perquè sempre supereu les nostres expectatives. Us donem 
gràcies per la vostra saviesa que sobrepassa la nostra comprensió. Us 
donem gràcies perquè ens obriu camins nous amb possibilitats mai 
vistes. Si busquem en els nostres mapes i no hi trobem el camí, 
nogensmenys sempre us trobarem a vós, que ens porteu per un camí 
més excel·lent.  

Us ho preguem per nostre Senyor Jesucrist, en la comunió de 
l’Esperit Sant, que sempre ens recondueix a Vós, Amén. 
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ALGUNES FITES RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA  
DE LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 

DELS CRISTIANS 
 

1740 A Escòcia, neix un moviment pentecostal que, amb 
ramificacions a Amèrica del Nord, invita a pregar per la 
renovació de la fe de totes les Esglésies.  

1820 El rev. James Haldane Stewart publica “Consells per a la unió 
general dels cristians fidels a la inspiració de l’Esperit”. 

1840 El rev. Ignatius Spencer, convertit al catolicisme romà, 
impulsa una anomenada “Unió de pregària per la unitat”. 

1867 En la introducció a les seves resolucions, la primera assemblea 
de bisbes anglicans de Lambeth, insisteix sobre la pregària per 
la unitat. 

1894 El papa Lleó XIII recomana la pràctica de l’Octavari de 
pregària per la unitat durant el temps de Pentecostes. 

1908 Celebració de l’Octavari per la unitat de l’Església, una 
iniciativa del rev. Paul Wattson. 

1926 El moviment Fe i Constitució inicia la publicació de 
“Suggeriments per a un Octavari de pregària per la unitat dels 
cristians”. 

1935 A França, l’abbé Paul Couturier promou la “Setmana 
universal de pregària per la unitat dels cristians com Crist la 
vol i pels mitjans que ell vol”. 

1954 A Barcelona, per iniciativa del rev. Gunnar Rosendal, cristians 
catòlics romans i protestants comencen a reunir-se per 
reflexionar i pregar. 

1958 A França, el Centre “Unité chrétienne”, de Lió, comença a 
redactar i difondre els textos per a la Setmana de pregària, en 
col·laboració amb la Comissió Fe i Constitució del Consell 
Mundial de les Esglésies 
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1959 El Grup ecumènic de Barcelona promou la Setmana de 
pregària, amb els textos publicats pel Centre “Unité 
chrétienne”, de Lió, i al mateix temps edita “Orientación e 
información ecuménica”, la circular suprimida per l’autoritat 
eclesiàstica a partir del núm. 2.  

1963 A Salamanca, primer curs d’introducció a l’ecumenisme, a 
càrrec de ponents del Centre “Unité chrétienne”, de Lió, i del 
Grup ecumènic, de Barcelona.  

1964 A Jerusalem, el papa Pau VI i el patriarca Atenàgoras reciten 
junts la pregària de Crist “que tots siguin u”(Jn 17,21). 

1966 La Comissió Fe i Constitució i el Secretariat per la Unitat dels 
Cristians (avui Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat 
Cristiana), de l’Església Catòlica, decideixen de preparar 
conjuntament els textos per a la Setmana de pregària de cada 
any. 

1968 Per primera vegada, la Setmana de pregària per la unitat dels 
cristians se celebra a partir dels textos de Fe i Constitució i del 
Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat Cristiana. 

1984 Amb estatuts propis, aprovats per la Generalitat de Catalunya, 
el Grup ecumènic de Barcelona esdevé Centre Ecumènic de 
Catalunya. 

2000 El Centre UNESCO de Catalunya i el Centre Ecumènic de 
Catalunya creen l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós (AUDIR). 

2004 Barcelona, celebració al Fòrum Universal de les Cultures del 
IV Parlament de les Religions del Món (PWR). A partir 
d’aquest esdeveniment, emprenen la seva singladura el “Grup 
Estable de Treball per a les Religions”(GTER) i la Xarxa 
d’Entitats Interconfessional que promou el Parlament Català 
de les Religions en tot el marc lingüístic del català.  

2004 Acord entre Fe i Constitució, del Consell Mundial de les 
Esglésies, i el Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat 
Cristiana, de l’Església Catòlica, per editar i publicar 



conjuntament, en un mateix format, el llibret de la Setmana de 
Pregària per la Unitat dels Cristians. 

2008 Celebració del centenari de la Setmana de Pregària per la 
Unitat dels Cristians, prenent com a referent l’Octavari per la 
Unitat de l’Església, iniciat l’any 1908, pel rev. Paul Wattson.  

2017 Sant Cugat del Vallès, primera jornada de pregària, reflexió i 
propostes per tal d’enfocar una etapa nova del Centre 
Ecumènic de Catalunya. 

 
 

 
El grup internacional designat conjuntament pel Pontifici Consell per a la 

Promoció de la Unitat dels Cristians (PCPUC) i la Comissió Fe i Constitució del 
Consell Mundial d'Esglésies amb l'objectiu de preparar els textos de la Setmana 
d'Oració per la Unitat dels Cristians no va poder reunir-se presencialment a causa 
de la pandèmia, per la qual cosa va haver de treballar els textos de manera 
telemàtica. 

El PCPUC havia confiat al Consell d'Esglésies del Pròxim Orient (en anglès: 
Middle East Council of Churches), amb seu a Beirut (Líban), la tasca de triar el tema 
de la Setmana d'Oració de 2022 i preparar un esborrany dels materials. Van triar el 
tema: "Nosaltres hem vist aparèixer la seva estrella a l'Orient i venim a adorar-ho" 
(Mt 2, 2). Més que mai, en aquests temps difícils, necessitem una llum que brilli en les 
tenebres, i aquesta llum que proclamen els cristians s'ha manifestat ja en Jesucrist. 

En aquesta regió del món on els drets humans són habitualment calcigats per 
interessos polítics i econòmics injustos, afectada per l'actual crisi sanitària 
internacional sense precedents i que sofreix per les pèrdues materials i humanes a 
conseqüència de la greu explosió que va devastar Beirut el 4 d'agost de 2020, el grup 
ecumènic local ha fet tot l'esforç necessari per a presentar aquest treball fruit de la 
participació en les trobades i reunions en línia. Els donem les gràcies de tot cor i 
orem pel creixement de la unitat entre els cristians d'Orient Pròxim, i perquè aquests 
textos contribueixin a afavorir la dignitat de la vida, la justícia i la pau per a tots els 
homes i dones del nostre temps i dels temps esdevenidors. 
 
 
La versió de l’original en anglès i l’adaptació al català és del Centre Ecumènic de 
Catalunya. 
La part per a les Celebracions Eucarístiques ha estat preparada per la Diòcesi de 
Terrassa.  
Imatge portada:  Timpà de l’Epifania (mestre de Doña Sancha, principis s. XII) 

Monestir de Sant Pere (sXII), Osca. 
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