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Preàmbul 
 
 
 
 
 
Ja fa anys que el moviment ecumènic està en marxa amb el 

desig sempre molt viu de que aquest horitzó de la unitat dels 
cristians, serà algun dia una realitat, tot i que no sabem com ni 
quan. L’Esperit Sant és qui està al timó d’aquest vaixell. Si, 
parlem quasi bé sempre de l’Ecumenisme com un moviment que 
es va gestar a partir de les ferides històriques, de les divisions 
d’Orient i Occident. I és veritat, però possiblement caldria anar 
a un nivell més avançat, és a dir, centrar el diàleg ecumènic fruit 
d’un compromís inherent de tot cristià, sigui de la confessió que 
sigui. Les comunitats cristianes (evangèliques, ortodoxes i 
catòliques), seria bo que tinguessin present i s’inserís en la 
dinàmica comunitària i personal del cristià un compromís 
ineludible d’una mirada evangèlica oberta a les “tradicions” que 
han sorgit d’aquests conflictes històrics.      

Podríem preguntar-nos per què, quin seria l’argument bàsic 
d’aquesta premissa. No podem viure en el Senyor dividits, 
tancats i excloent-nos mútuament o, pitjor encara, ser-nos 
completament indiferents. No és, potser la manera de fer i actuar 
habitual...?  Cal introduir un missatge joiós d’esperança que 
abraça el diàleg ecumènic en les predicacions i la catequesi, 
fomentar espais de trobada interconfessional al llarg de tot el 
curs, apartar tot fanatisme que pretengui un afany de 
proselitisme. Estem en el món, però no som del món: “Ningú de 
nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: si vivim, vivim per al 
Senyor, i si morim, morim per al Senyor. Per això, tant si vivim 
com si morim, som del Senyor...” (Rm 14, 7-8). Vivim per al 
Senyor que ens estima i ens vol en comunió, estimant-nos. 
Algunes persones, segur que ens catalogaren d’ingenus o de 
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“buenisme”, un terme que està ara de moda. Nosaltres creiem, 
però, que és una resposta madura que arranca de la Misericòrdia 
del Senyor. Per això mateix i per molt més no deixarem de 
repetir que els materials de la Setmana de Pregària per la Unitat 
dels Cristians són uns actius que poden desenvolupar-se al llarg 
de tot l’any. Que la “mirada” interconfessional no quedi 
restringida només a una setmana.    

Aquest any 2021, “les Senyores de Morges”, una comunitat 
monàstica de germanes de diferents tradicions, països i continents 
ha estat escollida per preparar els materials. En la seva diversitat, 
són una icona de comunió on la pregària, la vida de comunitat i 
l’acolliment dels hostes és el seu eix vertebral. D’aquesta 
comunitat neix el lema d’aquesta Setmana: Manteniu-vos en el 
meu amor i donareu molt de fruit (Jn 15, 5-9), en el context de 
Jn 15, 1-17. El sofriment per les ferides de la divisió va ser 
fonamental en l’origen i creació d’aquesta comunitat.  

Aquests tres pilars, pregària, vida de comunitat i hospitalitat 
poden ser un ressò d’aprenentatge per a tots nosaltres en aquest 
context de l’Evangeli de Joan, que té el seu esclat en el verset 
12: “Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als 
altres tal com jo us he estimat.” En aquestes germanes podem 
transcriure una dinàmica profunda de visió ecumènica, que es 
fonamenta en l’amor del Crist, mantenir-se en el seu amor, que 
és estimar al proïsme, acceptant la diversitat com un enriquiment 
i un referent de confiança en la presència de l’Esperit Sant, que 
ens crida a la llibertat de l’Amor. 

Ja fa temps que estem encerclats per aquesta pandèmia, el 
covid 19, que està generant molt de sofriment. Sigui de la 
manera que sigui, serà adient pregar tots junts, perquè la 
fraternitat i la germanor sigui l’al·licient que no ens manqui mai 
i, per tant, l’esperança de la comunió es perfili algun dia com un 
fet tangible. 

Gavà, 6 de novembre de 2020 
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«Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit»* 

Jn 15,5-9 
 
 
 
 
Introducció 

1. Introducció al tema de l’any 2021: 
La Setnana de Pregària per la Unitat dels Cristians de 2021 ha estat 

preparada per la Comunitat Monàstica de Grandchamp. El tema 
escollit, Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit, que té 
el seu fonament en Jn 15,1-17, expressa la vocació de la Comunitat de 
Grandchamp per a la pregària, la reconciliació i la unitat en l’Església 
i en tota la família humana.  

Vers els anys trenta. un nombre notable de dones de l’Església 
Reformada de la Suïssa de parla francesa, pertanyents a un grup 
conegut per “les Senyores de Morges”, descobrí la importància del 
silenci en l’escolta de la Paraula de Déu. Al mateix temps. es feien en 
la pràctica dels recessos espirituals per enfortir la seva vida de fe, 
inspirades per l’exemple de Crist que solia buscar llocs apartats per 
pregar. Aviat s’uniren al grup més i més persones que venien per 
prendre part en els recessos habitualment organitzats a Grandchamp, 
un llogarret pròxim al llac de Neuchatel. Es feu necessari de pensar en 
un retrobament de pregària habitual i en la consegüent acollida 
d’hostes que acudien per practicar els recessos.  

Avui la comunitat compta amb una cinquantena de germanes, de 
diferents edats, tradicions, països i continents. En la seva diversitat les 
germanes son una paràbola viva de comunió. Es mantenen fidels a la 
vida de pregària, a la vida de comunitat i l’acolliment dels hostes. 
Comparteixen així la gracia de la seva vida monàstica amb els visitants 
i voluntaris que van a Grandchamp per un temps de recés, de silenci, 
de curació o simplement buscant sentit a la seva vida.  
                                                        
* Les citacions bíbliques en versió catalana reproduïdes en aquestes pàgines, han 
estat extretes de la Bíblia catalana, traducció interconfessional (BCI). 
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Les primeres germanes havien fet l’experiència del sofriment de la 
divisió existent entre les Esglésies cristianes. Feren aquesta prova 
animades per l’amistat amb l’abbé Paul Couturier, peoner de la 
Setmana de Pregària per la unitat cristiana. És per això que, des dels 
mateixos inicis, la pregària per la unitat cristiana és al cor de la vida 
de la comunitat. Aquest compromís, junt amb la fidelitat de 
Grandchamp a la pregària, la vida de comunitat i a l’hospitalitat, són 
els tres pilars de la fundació.  

Mantenir-se unit en l’amor de Déu és reconciliar-se amb un 
mateix 

Els mots francesos monjo i monja (moine/moniale) venen del grec 
monos, que vol dir sol i un. Els nostres cors, cossos i ments, lluny de 
ser un, sovint els veiem dispersats buscant direccions diferents. El 
monjo o la monja desitgen de ser un en ell o en ella mateixa i unir-se 
a Crist. Jesús ens diu: “Manteniu-vos units en mi i Jo em mantindré 
unit a vosaltres”(Jn 15,4a). Una vida unida pressuposa un camí de 
mútua acceptació i de reconciliació amb les nostres herències i 
històries personals.  

Jesús digué als deixebles, “manteniu-vos en el meu amor”(Jn 15,9). 
Ell es manté en l’amor del Pare (Jn 15,10) i no desitja res més que 
compartir aquest amor amb nosaltres. “Jo us he dit amics perquè us he 
fet conèixer tot allò que he sentit del meu Pare”(Jn 15,15). Empeltats 
en el cep, que es Jesús mateix, el Pare és el nostre vinyater que ens 
poda perquè creixem. Això explica el sentit de la pregària. El Pare es 
el centre de les nostres vides, ens centra. Ens poda i ens porta a la 
plenitud com a sers humans per la seva glòria,  

Mantenir-se en Crist, comporta una actitud interior que arrela en 
nosaltres; demana temps. Pot passar que, en la lluita per les necessitats 
de la vida, ens vegem amenaçats per les distraccions. el soroll, les 
activitats i els reptes. En l’Europa agitada de 1938, Geneviève 
Micheli, la que més tard esdevindria la mare Geneviève, la primera 
mare de la comunitat, escriví aquestes línies que són encara 
d’actualitat:  

Nosaltres vivim un temps que és alhora conflictiu i magnificent, un 
temps perillós que en res no ajuda l’esperit, en què la rapidesa dels 
esdeveniments semblen emportar-s’ho tot completament ... Opino que 
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la nostra civilització morirà en aquesta bogeria col·lectiva de soroll i 
presses en la que ningú no pensa... Nosaltres cristians, que coneixem 
el valor de la vida espiritual, tenim una responsabilitat immensa; hem 
de comprometre’ns, units i confiats en la mútua ajuda, en crear una 
força serena, un refugi de pau, centre vital, on des del silenci el poble 
invoca la paraula de Déu. És qüestió de vida o de mort.  

Mantenir-nos units en Crist fins a donar fruit 

“La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit”(Jn 15,8). No 
podem donar fruit per compte propi. No podem donar fruit separats 
del cep. És la saba, la vida de Jesús fluent en nosaltres, que produeix 
el fruit. Mantenint-nos en l’amor de Jesús, essent permanents sarments 
del cep, permetem que la seva vida flueixi en nosaltres.  

Quan escoltem Jesús, la seva vida flueix en nosaltres. Ell ens invita 
a què deixem que la seva paraula es mantingui en nosaltres (Jn 15,7) 
de forma que qualsevol cosa que li demanem ens sigui concedida. Per 
la seva paraula donem fruit. Com a persones singulars, com a 
comunitat, com a església entera, desitgem unir-nos a Crist per guardar 
el seu manament d’estimar-nos els uns als altres com Ell ens ha estimat 
(Jn 15,12).  

Mantenir-se units en Crist, font de tot amor; creix el fruit de la 
comunió 

La comunió en Crist exigeix la comunió amb els altres. Doroteu de 
Gaza, un monjo de Palestina del segle 6è, ho expressava de la manera 
següent:  

Imagineu un cercle traçat sobre la terra, és a dir, una línia rodona 
feta amb compàs entorn d’un centre. Imagineu que el cercle és el món, 
al centre hi ha Déu, i els radis són els diferents camins o vies de la vida 
dels pobles. Quan els sants, desitjant d’estar prop de Déu, fan via vers 
el centre, tractant d’anar a fons del seu interior, s’apropen més i més 
uns i altres fins a trobar-se en Déu. Contràriament, a mesura que ens 
allunyen Déu fem el camí invers fins a trobar-nos-en fora. És obvi que 
com més ens separem de Déu, més en separem els uns dels altres, i 
com més ens separem els uns els dels altres, més ens separem de Déu.  

Apropar-se als altres, viure junts en comunitat amb altres, sovint 
amb persones molts diferents de nosaltres mateixos, pot ser un repte. 
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Les germanes de Grandchamp coneixen aquest repte; per elles 
l’ensenyament de fra Roger de Taizé ha estat molt important. “No hi 
ha amistat sense la purificació del sofriment. No hi ha amor del 
proïsme sense creu. Només la creu ens fa conèixer l’insondable 
profunditat de l’amor”.  

Les divisions entre cristians, allunyar-se els uns dels altres, són un 
escàndol perquè signifiquen per damunt de tot allunyar-se de Déu. 
Molts cristians, moguts per la pena que senten per aquesta situació, 
preguen fervorosament Déu perquè refaci la unitat per la qual Jesús va 
pregar. La pregària de Crist per la unitat és una invitació per retornar 
cap a Ell, apropar-nos uns i altres i alegrar-nos de les riqueses de la 
nostra diversitat.  

Com aprenem de la vida de comunitat, els esforços per la 
reconciliació són costosos i demanen sacrifici. Però comptem amb el 
sosteniment de la pregària de Crist, que desitja que siguem u, com Ell 
és u amb el Pare, per tal que el món cregui (cf Jn 17,21).  

En mantenir-se units en Crist, el fruit de la solidaritat del 
testimoniatge creix 

Com a cristians, units en l’amor de Crist, vivim així mateix una 
creació que gemega mentre espera de ser alliberada (cf Rm 8). Som 
testimonis que en el món hi ha mal, sofriment i conflicte. Amb la 
solidaritat que oferim al que sofreix, fem que l’amor de Crist flueixi a 
través nostre. El misteri pasqual dóna fruit quan brindem el nostre 
amor als nostres germans i germanes i alimentem l’esperança en el 
món.  

L’espiritualitat i la solidaritat van íntimament lligades si ens 
mantenim units a Crist per rebre la força i la visió per actuar contra les 
estructures de la injustícia i l’opressió, si ens reconeixem plenament 
com a germans i germanes en humanitat i som creadors d’un nou camí 
de vida amb el degut respecte i comunió amb tota la creació.  

La regla de vida, en format breu, que les germanes de Grandchamp 
juntes reciten cada matí, comença amb aquestes paraules; “pregar i 
treballar perquè Deu regni”. La pregària i la vida diària no són dues 
realitats separades ans estan pensades per anar unides. Tota la nostra 
experiència esta orientada per trobar-se amb Déu.  
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Per als vuit dies de la Setmana de Pregaria per la Unitat Cristiana 
de 2021, proposem els següents temes: 

- Dia 1: Cridats per Déu: “Soc jo qui us ha escollit a 
vosaltres”(Jn 15,16a).  

- Dia 2: Madurar interiorment: “Estigueu en mi com jo estic en 
vosaltres”(Jn 15,4a).  

- Dia 3: Formar un sol cos: “Estimeu-vos els un als altres com 
jo us he estimat”(Jn 15,12b).  

- Dia 4: Pregar junts: “Ja no us dic servents... a vosaltres us he 
dit amics”(Jn 15,15).  

- Dia 5: Deixar-se transformar per la paraula: “Vosaltres ja sou 
nets gràcies a la paraula...”(Jn 15,3).  

- Dia 6: Acollir els altres: “Anar per tot arreu i donar fruit, un 
fruit que duri per sempre”(Jn 15,16b).  

- Dia 7: Créixer en la unitat: “Jo soc el cep i vosaltres les 
sarments”(Jn 15,5a).  

- Dia 8: Reconciliar-se amb tota la creació: “Perquè la meva 
joia sigui en vosaltres, i la vostra joia sigui completa”(Jn 
15,11).  

2. Les eines que aquí us oferim: 

Els delegats diocesans i directors de la Comissió interdiocesana 
d’Ecumenisme i Relacions interreligioses som conscients que, en la 
major part de les celebracions d’aquesta setmana de pregària, no fareu 
la celebració de la Paraula proposada interconfessionalment, sinó que 
la majoria us unireu a la pregària mitjançant la celebració eucarística. 
D’aquí aquests subsidis. 

2.1. Per a les Celebracions Eucarístiques 

Pel que pertoca a l’eucologia els responsables de la celebració 
teniu diverses opcions. Nosaltres us facilitem només una monició 
d’introducció inspirada en el comentari diari del text 
interconfessional, unes invocacions per a la tercera forma de l’acte 
penitencial i un formulari de pregària universal. Personalitzar-ho ja 
depèn de la celebració de cadascú. Ni cal fer-ho servir tot, ni cal 
obligar-se a res del que només volen ser uns subsidis. També 
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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 
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 
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• 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 

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 
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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 2021 
Jn 15, 5-9 
 

Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les 
sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen 
fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets 
gràcies a la paraula que us he comunicat. Estigueu en mi com jo 
estic en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, 
no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no 
esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. El qui està en 
mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer 
res. Si algú no està en mi, és llençat fora i s’asseca com les 
sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al 
foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en 
vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La 
glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles 
meus. Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. 
Manteniu-vos en el meu amor. Si guardeu els meus manaments, 
us mantindreu en el meu amor, tal com jo guardo els manaments 
del meu Pare i em mantinc en el seu amor. 

Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i 
la vostra joia sigui completa. Aquest és el meu manament: que 
us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no 
té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. 
Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano.Ja no us 
dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A 
vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèixer tot allò que 
he sentit del meu Pare. No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo 
qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar 
pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre. I tot allò 
que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho concedirà. Això 
us mano: que us estimeu els uns als altres. 
 

Traducció de la Bíblia Interconfessional 
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I. CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
 

 

Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit 
 (Jn 15,5-9) 

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, és millor emprar 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. 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 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. 

• 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 
Dilluns, dia 18 de gener de 2021 

Cridats per Déu “Soc jo qui us ha escollit a vosaltres” 
Avui, primer dia de l’octavari, és convenient celebrar la Missa per la Unitat dels 
Cristians (Formulari A) amb el Pref. propi (Missal Romà p. 875). Es recomana la 
Pregària Eucarística III.  

Monició inicial 
Comencem avui, germans i germanes, l’Octavari de pregàries per 

a la Unitat dels cristians. Aquest any està marcat pel dolor del món a 
causa de la pandèmia. Un dolor universal implica una pregària 
universal. També una solidaritat universal. El dolor participat per tots 
ens fa adonar de la nostra fragilitat, però també ens fa adonar de la 
necessitat d’ajudar-nos els uns als altres. Vet aquí doncs que el lema 
d’aquest any, pregat i divulgat a totes les Esglésies, és ben escaient: 
Manteniu-vos en el meu amor i donareu molt de fruit. 

Un dels referents més repetits en el camí ecumènic es la oració de 
Jesús en la darrera Cena: No només prego per ells, sinó també pels qui 
creuran en mi per la paraula d'ells, perquè tots siguin u, com tu, Pare, 
estàs en mi, i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres perquè el 
món cregui que tu m'has enviat "(Jn 17,20-21). Donem gràcies pels 
dons rebuts a favor de la Unitat dels cristians, però també demanant 
avançar en aquest ecumenisme espiritual que, unint-nos en la pregària, 
ens fa caminar per vies diferents però cap a un Orient comú, que és 
Crist ressuscitat. Aquesta esperança ens guia en el nostre pelegrinatge 
en el compromís ecumènic.  

Invocacions 

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

• Vós, que heu mort per reunir els fills de Déu dispersos pel món, 
Crist... 

• Vós, que lliureu a l’Església un sol pa i un sol calze, Senyor... 
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Pregària Universal 
Unim-nos a la pregària del Senyor, que el dia abans de la seva 

mort, va pregar al Pare per la unitat de tots els qui creurien en el seu 
nom. R/ Pare que tots siguin u. 

• Pel Papa Francesc que el Senyor sostingui la seva voluntat 
infatigable per trobar i obrir els camins de la unitat de les Esglésies. 
Preguem el Senyor. 

• Per totes les Esglésies cristianes que, sentint el dolor de la 
desunió, s’acostin les unes a les altres en la confessió de la mateixa fe 
i en el testimoni del mateix Evangeli davant del món. Preguem el 
Senyor. 

• Perquè el Senyor concedeixi al món, afligit per la pandèmia  
solucions justes i equitatives per a la guarició de la Covid i doni salut 
als afectats i coratge als qui atenen els malalt. Preguem el Senyor. 
Preguem el Senyor.  

• Per tots els qui són víctimes de la guerra, els exiliats i refugiats, 
perquè creixi la solidaritat de les nacions envers ells. Preguem el 
Senyor.  

• Per nosaltres, perquè sempre portem al cor la passió, el desig per 
la unitat dels creients i siguem a tot arreu portadors de pau i de 
reconciliació. Preguem el Senyor.  

Pare, vós ens crideu a la unió amb el vostre Fill, concediu-nos tot 
el que us hem demanat per tal que l’Evangeli de l’amor i de la unitat 
sigui predicat a tot el món. Per Crist, Senyor nostre.  

Dia Segon 
Dimarts, dia 19 de gener de 2021 

Madurar interiorment “Estigueu en mi com 
jo estic en vosaltres” 

Missa de la memòria de santa Agnès, verge i màrtir o Missa votiva per la unitat 
dels cristians: (Formulari B) amb el Pref. (Missal Romà p. 877). Es recomana la 
Pregària eucarística de la reconciliació I o II (Missal Romà p. 1002). En el cas que 
se celebri la memòria de santa Agnès es pot dir també el Pref. per la Unitat 
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Monició  
Les diòcesis de Catalunya celebrem avui la memòria de santa 

Agnès. Als màrtirs els fou concedit el do de la fortalesa en el combat 
de la seva fe. Van estimar tant a Crist que preferiren la mort abans que 
negar que Crist era el seu salvador. La gràcia de l’Esperit Sant encara 
resplendeix més en la feblesa de la petita Agnès. Demanem el Senyor 
que, per la intercessió dels sants màrtirs, l’Església retrobi els camins 
de la unitat- Com ha dit el Papa Francesc els màrtirs ens fan entrar en 
l’ecumenisme del martiri. En el cel els sants màrtirs no són d’una 
església o de l’altra, sinó que manifesten l’Església santa i catòlica. El 
Papa Francesc pronuncià aquestes paraules: «Quan els terroristes o les 
potències mundials persegueixen les minories cristianes o els cristians, 
quan fan això no es pregunten:" Però tu ets luterà? ¿Tu ets ortodox? 
¿Tu ets catòlic? ¿Tu ets reformat? ¿Tu ets pentecostal ?, no, pregunten: 
¿Tu ets cristià? Disposem-nos a celebrar l’Eucaristia amb el cor 
penedit i renovem el memorial del Senyor que morí per reunir els fills 
de Déu dispersos per tot el món. 

Si no se celebra santa Agnès i es diu la Missa per a la Unió dels cristians: 

Germans davant del trauma i de l’angoixa que la pandèmia ha 
provocat sense precedent  en el món responguem amb la força que el 
Crist mort i ressuscitat ens concedeix, amb una valentia amarada de 
pau i de solidaritat. Desitgem i preguem perquè el Crist Ressuscitat i 
gloriós il·lumini la vida i guiï les accions de tants homes i dones de 
bona voluntat que es lliuren al servei de les persones i de la societat. 
Que Crist ressuscitat, davant del dolor del món, inspiri a tots el desig 
de fer el bé. Que els cristians donem al món el do de la unitat de la 
nostra caritat. Demanem-ho en silenci al Senyor i que ell ens 
converteixi de tot egoisme. Implorem en aquesta celebració la 
misericòrdia de Déu sobre la humanitat colpejada a tot arreu pel 
coronavirus. 

Invocacions 

• Vós, que ens feu el do de la fe, Senyor... 
• Vós, que sou font de la nostra esperança, Crist... 
• Vós, que feu gran la nostra caritat, Senyor... 
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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 de totes les confessions, obtinguem la plena 
comunió en Crist, el nostre únic Senyor.  Preguem el Senyor. 

• Perquè fidels a l’Evangeli, donem testimoniatge de la nostra fe 
comuna davant del món afligit per la pandèmia. Preguem el Senyor. 

• Perquè Déu ens concedeixi d’enfortir tot allò que mútuament ens 
uneix i d’ultrapassar el que ens separa. Preguem el Senyor. 

• Perquè  Déu concedeixi a tots els qui participen en les reunions 
ecumèniques el seu Esperit de veritat i caritat. Preguem el Senyor. 

• Per tots els qui celebrem aquesta Eucaristia perquè ens unim 
intensament amb la nostra existència a la creu de Crist que morir per 
reunir tots els fills de Déu dispersos pel món. Preguem el Senyor. 

Pare de bondat, enderroqueu els murs de separació que hi ha entre 
els cristians i feu de tots nosaltres un sol poble que proclami a tot el 
món la bona nova de la Resurrecció de Jesucrist, el vostre Fill, que 
viu i regna pels segles dels segles. Amén. 

 

Dia tercer 
Dimecres, dia 20 de gener de 2021 

Formar un sol cos “Estimeu-vos els uns als altres 
com jo us he estimat 

Es pot celebrar de les memòries dels sants d’avui (sant Sebastià, màrtir o sant 
Fabià, bisbe i màrtir) o bé per la unitat dels cristians (Es pot dir el Pref. Per la 
unitat dels cristians, Missal Romà p. 876) o bé, Missa votiva per la Unitat dels 
cristians. Formulari B (Missal Romà p. 878). 

Monició Inicial 
Germans i germanes,  som testimonis d’una tràgica manca 

d’esperança,  agreujada per la pandèmia de corona virus: Quantes 
ferides, quants buits, quant de dolor sense consol!.Fem-nos intèrprets 
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de el consol de l'Esperit, transmetent esperança, i el Senyor obrirà 
noves vies al llarg del nostre camí.  

L’Octavari ens fa descobrir que, com a cristians,  hem d’estar 
encara més i més units i esdevenir testimonis de misericòrdia per a la 
humanitat durament provada. Demanem a l'Esperit el do de la unitat 
perquè només difondrem fraternitat si vivim com a germans entre 
nosaltres. Necessitem tornar a caminar cap a Déu i cap al proïsme 
sense estar separats, sense estar anestesiats davant el crit dels oblidats 
i de la planeta ferit. Necessitem estar units per fer front a les pandèmies 
que ens aguaiten: la de virus, però també la de la fam, la de les guerres, 
la del menyspreu a la vida, la de la indiferència. Demanem perdó al 
Senyor dels nostres pecats i implorem la seva indulgència sobre 
nosaltres. 

Invocacions 

• Vós, que heu donat la vida per nosaltres, Senyor... 
• Vós, que ens heu donat l’Esperit de la unitat, Crist... 
• Vós, que ens convoqueu en una sola Església, Senyor... 

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

R/ Escolteu-nos, Senyor. 

• Per 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 malalts de coronavirus, per tots els qui els atenen, per les 
residències de la gent gran, i per tots els qui experimenten la 
preocupació de la manca de treball: que experimentin l’amor i la 
misericòrdia dels cristians, preguem el Senyor. 

• Per les comunitats cristianes que viuen en les regions més pobres 
de la terra: que rebin la solidaritat i la comunió fraterna de totes les 
Esglésies i no se sentin ni abandonades ni oblidades, porguem el 
Senyor.  
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• Pels governants: que prenguin decisions justes i solidàries per 
superar la pandèmia mundial i no s’oblidin dels més pobres, preguem 
el Senyor. 

• Per nosaltres: que experimentem com a propi el dolor dels altres 
i el Senyor ens concedeixi un cor capaç de compassió, preguem el 
Senyor. 

Escolteu, oh Pare, les pregàries que unànimament us hem adreçat, 
no mireu els pecats de la vostra Església i concediu-li la pau i la 
unitat. Per Crist Senyor nostre. Amén 

 
 

   Dia quart 
Dijous, dia 21 de gener de 2021 

Pregar junts “Ja no us dic servents... a vosaltres 
us he dit amics” 

 
Missa de la festa de sant Fructuós, (a l’arxidiòcesi de Tarragona, Pref. prop.). 
Glòria. (vermell).  

Monició Inicial 
Sant Fructuós, amb els seus diaques, Auguri i Eulogi, en el moment 

suprem del martiri, pronuncià les paraules: En aquesta hora cal que 
tingui present l’Església catòlica estesa de l’orient fins a occident. En 
el temps de sant bisbe màrtir l’Església era indivisa i la sol·licitud d’un 
pastor d’una Església particular s’estén per la pregària a tota l’Església 
universal,. Animats amb el mateix esperit preguem per totes les 
comunitats cristianes del món, de totes les latituds. A tot arreu les 
Esglésies anuncien que Crist és el Redemptor del món. A tot arreu 
volen donar testimoni de la caritat de Crist. A tot arreu el Pare nostre 
es resat i Déu és invocat com a Pare de tots.  

Una pandèmia universal implica una pregària universal, també una 
solidaritat universal. El món sofrent crida a les Esglésies cristianes: 
Uniu-vos i doneu testimoni de l’amor de Déu manifestat de Crist. Que, 
avui, dia de sant Fructuós, sentim el dolor per la desunió de les 
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Església i experimentem la nostàlgia de la unitat perduda. Amb 
aquesta pregària sant Fructuós, acompanyat dels seus diaques, feia 
ofrena de la seva vida per la unitat de l’Església. 

Invocacions 

• Vós, fortalesa dels màrtirs, Senyor... 
• Vós, causa i fonament de tot martiri en l’Església. Crist... 
• Vós, que féreu participar els màrtirs del calze de la vostra 

passió. Senyor... 

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/. 
Concediu-nos, Senyor, pau i unitat. 

• 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 les Esglésies s’obrin el diàleg entre elles i s’abracin en la 
joia de la mateixa fe i es comprometin a donar testimoni de la justícia 
envers els més pobres. Preguem el Senyor.    

• Perquè els cristians, enmig d’un món que oblida Déu, siguin 
forts a donar testimoni com els sants  màrtirs,  de la fe en Crist, 
Redemptor del món. Preguem el Senyor.  

• Perquè nosaltres mateixos siguem signes de reconciliació i ens 
manifestem plens de bondat i de comprensió els uns pels altres. 
Preguem el Senyor. 

No mireu, Senyor, els pecats de l’Església, sinó la seva fe i 
concediu pau i concòrdia a tots els qui creuen que Jesucrist ha 
ressuscitat d’entre els morts, ell que viu i regna pels segles dels segles. 
Amén. 
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   Dia cinquè 
Divendres, dia 22 de gener de 2021 

Deixar-se transformar per la paraula “Vosaltres ja 
sou nets gràcies a la paraula...” 

Missa de la memòria de Sant Vicenç, diaca i màrtir (vermell). (Es pot dir el 
Pref. per la unitat dels cristians, Missal Romà p. 876) o bé, Missa votiva per 
la Unitat dels cristians. Formulari C (Missal Romà p. 878) (verd). 

Monició Inicial 
Germans i germanes, tots els divendres de l’any són 

commemoració de la Mort del Senyor a la creu. Ell és el nostre 
redemptor. Totes les confessions cristianes creuen que Crist ha mort 
pels nostres pecats i per portar-nos amb la seva resurrecció a Déu. Ell 
ha mort per  reunir els fills de Déu. Els braços de Jesús, oberts a la 
creu, marquen un punt d’inflexió, perquè ell no senyala a ningú, sinó 
que els abraça a tots. Només l’amor apaga l’odi, només l’amor venç la 
injustícia. Només l’amor deix espai a l’altre. Només l’amor és el camí 
per a retrobar la plena comunió entre nosaltres. Només units a l’amor 
de Crist donarem els fruits d’amor i d’unitat per a un món marcat pel 
sofriment. Acollim, en aquesta Eucaristia que ens disposem a celebrar 
tot l’amor del Crist Redemptor i demanem-li que ens redimeixi dels 
pecats contra la unitat. 

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

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 
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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 
exerceixen  el seu ministeri com un servei humil a la caritat i a la unitat. 
Preguem el Senyor.  

• Per les santes Esglésies Ortodoxes, que continuïn nodrint la seva 
fe en la litúrgia i en la devoció a Maria i en les hores de persecució es 
mantinguin fermes en la fe i tinguin pau als llocs on viuen en la guerra. 
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 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 
Dissabte, dia 23 de gener de 2021 

Acollir els altres “Anar per tot arreu i donar fruit, un 
fruit que duri per sempre” 

Missa de la memòria de Sant Ildefons, bisbe. (Es pot dir el Pref. per la unitat 
dels cristians (Missal Romà p. 876) o bé Missa votiva per la Unitat dels cristians. 
Formulari C (missal Romà p. 878). (verd) 

Monició Inicial 
Per la gràcia del baptisme tots som fills i filles de Déu, membres 

de la família de Déu ***. Som els qui mirem a Déu Pare font de tot 
consol i ens esforcem per guarir les ferides del passat, a superar 
divisions prejudicis, a donar esperança a tots caminant uns al costat 
dels altres. Els membres d’una família no es poden mirar com estranys. 
Ens hem de conèixer per estimar-nos i si ens estimem encara ens 
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voldrem conèixer més i més. Tant de bo la celebració de l’octavari per 
la unitat de cristians sigui a tot arreu ocasió perquè les Esglésies es 
coneguin més i s’estimin més. Sempre junts no ens hem de canar mai 
d’implorar a Déu Pare el do de la unitat. Totes les comunitats 
cristianes, àdhuc les més petites, si experimentem el do de l’Esperit, 
tenen un missatge de vida i d’esperançada per oferir al món. 

Invocacions 

•  Vós, llum del món i esperança de tots els pobles, Senyor... 
•  Vós, germà i amic del pobres, Senyor... 
•  Vós, consol dels desvalguts, Senyor... 

Pregària Universal 
Preguem germans perquè tots els cristians del món es reconeguin 

com a ciutadans del Regne de Déu i cridats a participar de la salvació 
de Crist i això els faci superar els obstacles per retrobar la unitat de 
totes les Esglésies en Crist. R/ Vingui el vostre Regne, Senyor. 

• Per l’Església santa i catòlica, que, mostrant-se humil i senzilla, 
sigui una llar oberta a tots els cristians.  

• Per totes les Esglésies i comunitats cristianes: que l’Esperit Sant 
ens faci viure amb més intensitat cada dia el sofriment de la divisió 
mútua.  

• Pels qui es troben abandonats en la seva aflicció a causa de la 
pandèmia: que troben en els cristians amistat, ajuda i comprensió. 
Preguem el Senyor.  

• Perquè s’acabin per tot arreu els odis i les discriminacions 
religioses, racials, ideològiques i polítiques. Preguem el Senyor.  

• Per nosaltres mateixos i per la nostra comunitat (/parròquia), 
que, acollint la Paraula de Déu, superem tota divisió i visquem 
l’esperit de caritat. 

Us demanem Senyor que s’acabi la desunió dels cristians i que 
aplegueu la vostra Església en la unitat amb els mitjans i els temps 
que vós teniu establerts, Per Crist, Senyor nostre.  
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Dia setè 
Diumenge, dia 24 de gener de 2021 

Créixer en la unitat “Jo soc el cep i vosaltres les 
sarments” 

DIUMENGE III DEL TEMPS ORDINARI  

Monició Inicial 
Germans i germanes totes les Esglésies cristianes celebren el 

diumenge ja que totes les Esglésies cristianes professen que Crist ha 
ressuscitat. A les acaballes de l’Octavari per a la unitat dels cristians 
unim-nos aquest diumenge amb esperit de comunió a totes les 
Esglésies cristianes, no només de l’Església Catòlica sinó a totes lles 
confessions. Totes es reuneixen per escoltar la Paraula i la seva 
predicació, per pregar unànimement pel món i viure la fraternitat dels 
fills i filles de Déu. A l’Evangeli d’avui escoltarem l’anunci del Regne 
de Déu i la crida a la conversió. Convertir-se a Crist significa també 
convertir-se a la unitat que ell va demanar, a tots els qui creuen en el 
seu Nom.  

Que l’Eucaristia que avui celebrem sigui penyora de la unitat de 
tots en el Regne de Déu i de l’Església consumada en la glòria. 
Demanem el Senyor perdó pel pecat de divisió de les Esglésies, pecat 
que ofèn realment a Déu i supliquem la gràcia de la reconciliació per 
totes les Esglésies.  

Invocacions 

•  Dels nostres pecats, Senyor tingueu pietat 
•  De les infidelitats dels fills de l’Església, Crist tingueu pietat 
•  Dels pecats de tot el món, Senyor tingueu pietat 

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. 
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• Preguem pel Papa i pels seus germans bisbes de tot el món que 
visquin sempre en comunió de caritat amb els cristians de les altres 
Esglésies i confessions. Preguem el Senyor. Preguem el Senyor.  

• Pels bisbes, pels preveres i diaques de les Esglésies de l’Orient, 
pels pastors de les comunitats reformades i anglicanes, perquè menin 
també ells els fidels amb desinterès i fermesa vers la unitat en la 
veritat. Preguem el Senyor.  

• Perquè el Senyor concedeixi al món, afligit per la pandèmia  
solucions justes i equitatives per a la guarició de la Covid i doni salut 
als afectats i coratge als qui atenen els malalt. Preguem el Senyor 

• Preguem pels responsables de la justícia social i de la unió de les 
nacions en la pau: perquè amb l’ajut de Déu puguin establir entre els 
pobles relacions d’amor, de justícia i de pau. 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. I actuïn 
sempre amb justícia i contra tota injustícia. Preguem el Senyor.  

Senyor, Déu nostre, compadiu-vos de la divisió dels vostres fills, 
vesseu el vostre Esperit i atreu-los a la comunió de l’Església, santa, 
universal i apostòlica. Per Crist Senyor nostre.  

Dia vuitè 
Dilluns, dia 25 de gener de 2021 

Reconciliar-se amb tota la creació “Perquè la meva joia 
sigui en vosaltres, i la vostra joia sigui completa” 

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

Monició Inicial 
Fem memòria avui de sant Pau apòstol i de la seva conversió. 

L’aigua del sant baptisme obrí els ulls de la fe a l’apòstol Pau, 
confirmant i segellant el seu trobament amb Crist ressuscitat. Des 
d’ara esdevenia un cristià i un membre de l’Església. Tots hem de 
donar gràcies a Déu pel baptisme que ens salva i per l’Esperit que ens 
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ha estat donat. Formar part de l’Església no vol dir estar simplement 
uns al costat dels altres i, menys, estar uns contra als altres. És estar 
els uns pels altres en comunió de pregària i de caritat. El nostre món 
afligit per la pandèmia demana a crits la unitat dels cristians, aquesta 
no es construeix, es troba. Només és possible trobar-la en Crist, com 
Pau en el camí de Damasc. Si tots estem en Crist trobarem la unitat 
perduda com un do que ve del Senyor. Alegrem-nos de formar part de 
l’Església, fonamentada en el testimoni dels apòstols. Demanem perdó 
a Déu per les infidelitat i cantem, després, l’himne de lloança. 

Invocacions 

• Vós, que amb la vostra resurrecció heu destruït la mort, Senyor... 
• Vós, que amb la vostra resurrecció heu renovat la creació, 
Crist... 
• Vós, que amb la vostra resurrecció heu donat l’alegria i la vida 
als morts, Senyor...  

Pregària Universal 
Tinguem presents, germans estimats, en la nostra pregària les 

necessitats del món i de l’Església. R/. Us ho demanem, Senyor. 

• Preguem pel Papa Francesc, que presideix en la caritat les 
Esglésies catòliques, pel Patriarca ecumènic de Constantinoble, 
Bartomeu, i els altres Patriarques 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. 

• Pel Consell Ecumènic de les Esglésies, pel Secretariat romà per 
la unitat i per totes les organitzacions i moviments que treballen per la 
unió: perquè llurs esforços pacients siguin compresos i ajudats per les 
Esglésies i comunitats. Preguem el Senyor.  

• 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. 
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• Preguem per l’Arquebisbe de Canterbury, Justin Welby i tota 
Comunió Anglicana de les Esglésies, perquè el Senyor l’acompanyi 
en el seu camí i l’ajudi a discernir els signes dels temps, promogui 
arreu la justícia i la pau, i li sigui concedida la plenitud dels dons de 
l’Esperit Sant. Preguem. 

• Preguem per les comunitats cristianes evangèliques i 
reformades, que la Paraula de Déu que tant estimen, els mogui a 
proclamar amb confiança i sense por que Crist és el Senyor, 
Redemptor de tots els homes i que tots els qui creuen en el seu nom 
són salvats. Preguem.  

• Preguem perquè nosaltres que avui celebrem l’Eucaristia 
tinguem desig que arribi el dia en què tots els cristians compartir el 
Calze de la unitat. 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 
Dilluns, dia 18 de gener de 2021 

Cridats per Déu “Soc jo qui us ha escollit a vosaltres” 
Jn 15,16a 

Gn 12,1-4 La crida d’Abraham 
Jn 1,35-51 La crida dels primers deixebles 

Reflexió 
L’inici d’aquest itinerari és un trobament entre els ser humà i Déu, 

entre la creatura i el Creador, entre el temps i l’eternitat.  

Abraham escoltà la crida: “Ves-te‘n al país que jo t’indicaré”. 
Com Abraham som cridats a deixar el que ens és familiar per anar al 
lloc que Déu ha disposat en el més pregon del nostre cor. Al llarg del 
camí, esdevenim més i més nosaltres mateixos, retornem al que Déu 
havia pensat de nosaltres de bon començament. I en escoltar la crida 
que Déu ens adreça esdevenim una benedicció per als nostres estimats, 
el nostre veïns i tot el món.  

L’amor de Déu ens busca. Déu s’humanitza en Jesús, en Ell trobem 
la mirada de Déu. En les nostres vides, com en l’Evangeli de Joan, 
Déu crida al cor de diferents maneres. Tocats pel seu amor, ens posem 
a caminar. En aquest trobament, fem un camí de transformació – el 
començament lluminós d’una relació d’amor que sempre es renova.  

Un dia vau comprendre que, sens haver-vos-en fet conscients, 
un sí ja estava escrit en el profund del vostre ser. I així optàreu 
per anar endavant en el seguiment de Crist...  
En silenci, en la presència de Crist, escolteu la seva veu, 
“Vine, segueix-me”, et daré un lloc on podràs reposar”.  

Les fonts de Taizé (2000) p.52 
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Pregària 
Jesucrist, vós ens busqueu per oferir-nos la vostra amistat i 

guiar-nos a una vida cada dia més plena. Doneu-nos confiança per 
respondre a la vostra crida per tal que puguem ser transformats i 
esdevenir testimonis de la vostra tendresa per a tot el món.  

 
 

Dia Segon 
Dimarts, dia 19 de gener de 2021 

Madurar interiorment “Estigueu en mi com jo estic 
en vosaltres”Jn 15,4a 

Ef, 3,14-21 Que Crist creixi en els nostres cors 
Lc 2,41-52 Maria conservava tot això en el seu cor 

Reflexió 
El trobament amb Jesús desperta en nosaltres el desig d’estar amb 

Ell i de quedar-nos amb Ell: és el temps de la maduració dels fruits.  

Ser plenament humà, com Jesús que va créixer i madurar. Jesús 
portava una vida simple, fonamentada en les pràctiques de la seva fe 
jueva. En la vida oculta de Natzaret, durant la qual aparentment res 
fou extraordinari, la presència del Pare el nodria,  

Maria contemplava les accions de Déu en la seva vida i en la vida 
del seu fill. Ella ho guardava tot en el cor. Així, a poc a poc, es feia 
amb el misteri de Jesús.  

Nosaltres també necessitem un temps per madurar, de fet, tota la 
vida, per sondejar la profunditat de l’amor de Crist i deixar que Ell 
sigui en nosaltres i nosaltres en Ell. Sense que sapiguem com, l’Esperit 
fa que Crist habiti en els nostres cors. I això és possible gràcies a la 
pregària, a l’escolta de la paraula, compartida amb els altres, mirant 
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de portar a la pràctica el que hem escoltat, que així s’enforteix els 
nostre mon interior.  

Si deixem que Crist descendeixi en la pregonesa del nostres 
ser... Ell penetrarà en la nostra ment i el nostre cor i abastarà 
fins el més íntim del nostre ser, de tal manera que també 
nosaltres experimentem un dia la profunditat de la seva 
misericòrdia. 

 Les fonts de Taizé (2000), p.134.  

Pregària 
Esperit Sant, feu que rebem en els nostres cors la presència de 

Crist, i l’estimem com un secret d’Amor. Nodriu la nostra 
pregària, il·lumineu-nos quan llegim l’Escriptura, actueu a través 
nostre de manera que el fruit del vostres dons pugui amb paciència 
créixer en nosaltres. 
 
 
Dia tercer 
Dimecres, dia 20 de gener de 2021 

Formar un sol cos “Estimeu-vos els uns als altres 
com jo us he estimat Jn 15,12b 

Col 3,12-17  Revestiu-vos de sentiments de compassió 
Jn 13,1-15,34-35 Estimeu-vos els uns altres 

Reflexió 
El vespre abans de la seva mort, Jesús s’agenollà per rentar els peus 

dels seus deixebles. Sabia com era de difícil de viure junts i com era 
d’importat el perdó i servir-se mútuament. “Si no et rento”, digué a 
Pere, “tu no tindràs part en mi”.  
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Pere acceptà Jesús als seus peus; deixà que el rentés i el toqués la 
humilitat i la grandesa de Crist. Més endavant seguiria l’exemple de 
Jesús i serviria la bona companyonia dels fidels de la primera església,  

Jesús desitja que la vida i l’amor siguin efectius entre nosaltres com 
la saba en la vinya, de tal manera que les comunitats cristines 
esdevinguin un sol cos. Tanmateix avui com en el temps passat, no és 
fàcil de viure junts. Sovint som enfrontats amb les pròpies limitacions. 
A vegades no estimem prou ni els membres de la nostra comunitat, de 
la nostra parròquia o fins i tot de la família. Hi ha moments en què les 
nostres relacions es trenquen per complet.  

Crist ens invita a revestir-nos de sentiments de compassió, i si és 
necessari, a començar de nou. Conscients que som estimats per Déu 
ens mou a acceptar els altres amb els nostres defectes i virtuts. És quan 
fem Crist present enmig nostre.  

Des de la teva petitesa, ¿ets un creador de reconciliació en la 
comunió d’amor, el Cos de Crist, la seva Església? ¡Alegra’t! 
Estàs sostingut per la comunitat. No estàs sol en totes les 
coses que tires endavant juntament amb els teus germans i 
germanes. Amb ells estàs cridat a viure la paràbola de la 
comunitat.  

Les Fonts de Taizé (2000), pp. 48-49.  

Pregària 
Déu, Pare nostre, vós heu manifestat el vostre amor a través de 

Crist i dels nostres germans i germanes. Obriu els nostres cors de 
manera que acollim els altres amb les seves diferències i visquem 
reconciliats. Concediu-nos de viure units en un sol cos, per tal que 
resplendeixi la llum de cada persona. Que junts siguem un reflex 
de la vida de Crist. 
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Dia quart 
Dijous, dia 21 de gener de 2021 

Pregar junts “Ja no us dic servents... a vosaltres 
us he dit amics” Jn 15,15 

Rm 8,26-27 L’Esperit ajuda en la nostra feblesa 
Lc 11,1-4 Senyor, ensenyeu-nos a pregar 

Reflexió 
Déu té set de relacionar-se amb nosaltres. Ens busca, com buscà 

Adam, cridant-lo en el jardí. “¿On ets?” (Gn 3,9).  

En Crist, Déu ve a trobar-nos. Jesús visqué en pregària, íntimament 
unit al Pare, mentre establia relacions d’amistat amb el seus deixebles 
i tothom que trobava. Els va introduir en el que considerava el més 
important: la relació d’amor amb el seu Pare que és el nostre Pare. 
Jesús i els seus deixebles, fidels a la riquesa de la seva tradició jueva, 
cantaven els salms junts. En altres ocasions Jesús es retirava per pregar 
en la soledat. 

Pregar és pot fer en solitari o bé compartint amb els altres. Pot 
expressar meravella, plany, intercessió, acció de graciés o simplement 
silenci. Sovint el desig de pregar hi és, però es té la sensació de no 
estar prou disposat. Adreçar-se a Jesús i demanar-li “ensenyeu-me’n”, 
pot preparar el camí. El nostre desig és ja pregària.  

Reunir-se junts en grup és un suport. Amb himnes, paraules i 
silenci, es crea comunió. Si preguem amb cristians d’altres 
confessions, serem sorpresos de sentir-nos units per un lligam 
d’amistat provinent d’Aquell que està per damunt de tota divisió. Les 
formes poden ser diverses, però és el mateix Esperit que ens reuneix.  

En la quotidianitat de la nostra pregària, l’amor de Jesús 
brolla dins nostre no sabem com. La pregària en comú no pot 
eximir-nos de la nostra pregària personal; una sosté l’altra. 
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Dediquem un temps cada dia per renovar la personal intimitat 
amb Jesús.  

La Regla de Taizè en francès i en anglès.  
Societat per a la Promoció del Coneixement Cristià, 

 Gran Bretanya, pp. 19 i 21. 

Pregària 
Jesús, la vostra vida fou enterament pregària amb harmonia 

perfecta amb el Pare. Pel vostre Esperit, ensenyeu-nos a pregar 
segons la vostra voluntat d’amor. Feu que el fidels de tot el món 
s’uneixin en intercessió i lloança; feu que vingui a nosaltres el 
vostre regne d’amor. 
 
 

Dia cinquè 
Divendres, dia 22 de gener de 2021 

Deixar-se transformar per la paraula “Vosaltres ja 
sou nets gràcies a la paraula...” Jn 15,3 

Dt 30,11-20 La paraula de Déu és molt a prop teu 
Mt 5,1-12 Benaurat ets tu 

Reflexió 
La paraula de Déu és molt a prop nostre. És una benedicció i una 

promesa de felicitat. Si obrim els nostres cors, Déu ens parla i 
pacientment transforma el que està morint en nosaltres. Elimina el que 
impedeix el creixement de la vida real com el vinyater que poda la 
vinya.  

Meditar normalment sobre un text bíblic, sol o en grup, canvia la 
nostra perspectiva. Molts cristians fan pregària cada dia sobre les 
Benaurances. Les Benaurances revelen una felicitat oculta del que 



40 

encara no s’ha complert, una felicitat que ve darrera del sofriment: 
benaurat el que, tocat per l’Esperit, no s’avergonyeix de les seves 
llàgrimes, les deixa fluir, així troba consol. A mesura que en sap la 
font oculta en el seu interior, creix en ell la fam de justícia i la set de 
comprometre’s amb altres per un món en pau.  

Estem constantment cridats a renovar el nostre compromís per la 
vida a través del pensament i l’acció. Hi ha moments en què ja fruïm, 
ara i aquí: la benedicció arribarà a la seva plenitud als temps finals. 

Prega i treballa perquè Déu regni tot el dia. Que la paraula 
de Déu vivifiqui l’obra i el descans. Fes silenci interior en tot 
per tal que habitis en Crist. Que siguis plena de l’esperit de 
les benaurances, joia, senzillesa, misericòrdia.  
Aquestes paraules són diàriament recitades per les germanes 
de la comunitat de Grandchamp. 

Pregària 
Beneït sigueu, Déu Pare nostre, pel do de la vostra paraula en 

la Sagrada Escriptura. Beneït sigueu pel seu poder de 
transformació. Ajudeu-nos a escollir en la vida i a guiar-nos pel 
vostre Esperit de manera que puguem experimentar la felicitat que 
tant desitgeu de compartir amb nosaltres. 
 
 
Dia sisè 
Dissabte, dia 23 de gener de 2021 

Acollir els altres “Anar per tot arreu i donar fruit, un 
fruit que duri per sempre” Jn 15,16b 

Gn 18,1-5 Abraham acull els àngels a les alzines de Mambré 
Mc 6,30-44 Jesús es compadia de les multituds 
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Reflexió 
Quan deixem de ser transformats per Crist, el seu amor creix i dóna 

fruit. Acollir l’altre és una forma concreta de compartir l’amor que hi 
ha dins nostre.  

Al llarg de la seva vida, Jesús acollia tothom que trobava. Ell 
escoltava i deixava que el toquessin sense témer els seus sofriments.  

En el relat evangèlic de la multiplicació dels pans, Jesús té 
compassió d’aquella multitud famolenca. Ell sap que tota la humanitat 
necessita ser alimentada, i que solament ell pot satisfer realment la fam 
de pa i la set de la vida. Però no desitja fer-ho sense els seus deixebles, 
sense comptar amb el poc que ells li poden oferir, cinc pans i dos 
peixos.  

Fins als nostres dies ens crida a ser col·laboradors seus en la seva 
incondicional sol·licitud. Sovint una cosa insignificant com una 
mirada amable, una escolta atenta o la nostra presència, és prou perquè 
un persona se senti acollida. Quan li oferim les nostres pobres 
possibilitats, Jesús les usa de manera sorprenent.  

Llavors nosaltres farem l’experiència d’Abraham: que és quan 
donem que rebem, i quan donem acollida als altres, rebem 
benediccions en abundància.  

És el mateix Crist a qui rebem com a hoste.  
La Regla de Taizé en francès i en anglès (2012) p. 103.  

¿Descobriran la gent, que dia rere dia acollim, homes i dones  
irradiant Crist la nostra pau? 

Les Fonts de Taizé (2000) p.60. 

Pregària 
Jesucrist, desitgem d’acollir els germans i germanes que hi ha 

amb nosaltres. Vós sabeu que sovint som incapaços de comprendre 
els seus sofriments. Però Vós sempre ens aneu davant i els rebeu 
sempre en la vostra compassió. Parleu amb ells a través de les 
nostres paraules, doneu-los suport a través de les nostres accions. 
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Dia setè 
Diumenge, dia 24 de gener de 2021 

Créixer en la unitat “Jo soc el cep i vosaltres les 
sarments” Jn15,15a 

1Co 1,10-13, 3,21-23 Crist està dividit? 
Jn 17,20-23 Com vós, Pare, esteu en mi i jo en vós 

Reflexió 
A la vigília de la seva mort, Jesús pregà per la unitat d’aquells que 

el Pare li havia confiat “que tots siguin u... per tal que el món cregui”. 
Units a ell, com el sarment al cep, nosaltres compartim la mateixa saba 
que circula entre nosaltres i ens vitalitza.  

Cada tradició busca de conduir-nos al cor de la nostra fe, a través 
de Crist, en l’Esperit. Quant més vivim aquesta comunió , més 
connectats estem amb els altres cristians i tota la humanitat. Pau ens 
adverteix contra una actitud que havia ja amenaçat la unitat dels 
primers cristians: absolutitzar la pròpia tradició en detriment de la 
unitat del cos de Crist. Les diferències llavors es converteixen en 
divisió en lloc d’enriquir-nos mútuament. Pau tenia una visió 
verament oberta: “Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és 
de Déu” (1Co 3,22-23).  

La voluntat de Crist ens compromet en un camí d’unitat i 
reconciliació. També ens compromet a unir la nostra pregària a la 
seva: “que tot siguin u... per tal que món cregui”(Jn 17,21)  

No us resigneu mai a l’escàndol de la separació dels Cristians, 
que amb tanta facilitat professen l’amor al seu proïsme, i 
tanmateix encara estan dividits.. Fes de la unitat del cos de 
Crist, pel que en concerneix, la teva passió. 

 La Regla de Taizé en francès i en anglès (2012) p.13. 
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Pregària 
Esperit Sant, foc vivificador i alè suau. Renoveu en nosaltres la 

passió per la unitat, què siguem conscients del vincle d’unitat que 
ens uneix a vós. Que tots els que ens hem lliurat a Crist en el 
baptisme ens unim i donem testimoni junts de l’esperança que ens 
sosté. 
 
 

Dia vuitè 
Dilluns, dia 25 de gener de 2021 

Reconciliar-se amb tota la creació “Perquè la meva joia 
sigui en vosaltres, i la vostra joia sigui completa” Jn 15,11 

Col 1,15-20 En ell totes les coses es mantenen unides 
Mc 4,30-32 Tan petit com un gra de mostassa 

Reflexió 
L’himne a Crist de l’epístola als corintis ens invita a cantar la 

lloança a la salvació de Déu compassada amb tot l’univers. A través 
de Crist crucificat i ressuscitat, s’ha obert un camí de reconciliació: 
també la creació està destinada a un futur de vida i pau.  

Amb els ulls de la fe, veiem que el regne de Déu és una realitat 
molt pròxima i encara que és molt petita, a penes és visible – talment 
un gra de mostassa. Malgrat tot, creix. Fins en les tribulacions que 
passa el nostre món, l’esperit del Ressuscitat segueix actuant. Ens 
encoratja a que ens associem –amb la gent de bona voluntat– en la 
incansable recerca de la justícia i la pau per assegurar que la terra sigui 
una altra vegada la casa de tots.  

Participem en l’acció de l’Esperit, de tal manera que la creació en 
tota la seva plenitud continuï donant lloança a de Déu. Quan la natura 
sofreix, quan els sers humans son esclafats, l’Esperit de Crist 
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ressuscitat –lluny de deixar-nos amb el cor desolat– ens invita a 
esdevenir part activa de la seva obra de salvació.  

La novetat de vida que Crist porta, bé que amagada, és la llum de 
l’esperança per a molts. És la font de reconciliació per tota la creació, 
portadora d’una joia que està per damunt nostre: “de manera que la 
meva joia sigui en vosaltres, i la vostra joia sigui completa”(Jn 15,11).  

¿Desitgeu de celebrar la vida que Crist dóna a través de 
l’Esperit Sant,  
i deixar que visqui en vosaltres, entre nosaltres, en l’església, 
en el món  
i en tot la creació?  
Segona promesa en la professió a la Comunitat de Grandchamp 

Pregària 
Déu tri i sant, us donem gràcies per haver-nos creat i estimat. Us 

donem gràcies per la vostra presència en nosaltres i en la creació. 
Feu que a aprenguem a mirar el món com vós el mireu, amb amor. 
En l’esperança d’aquesta visió, feu-nos capaços de treballar per un 
món en que floreixin la justícia i la pau per a glòria del vostre nom. 
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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. 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tant el tema com el material de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 
de l’any 2021 han estat preparats per la Comunitat de Grandchamp (Neuchatel, 
Suïssa). Sobre la base del document de treball elaborat per les germanes, un grup de 
teòlegs internacional i interconfessional constituït pel Consell Pontifici per a la 
Promoció de la Unitat juntament amb la Comissió Fe i Constitució, del Consell 
Mundial de les Esglésies, del qual formaven part quatre germanes de la Comunitat, 
més endavant procedí a la redacció del text i la subsegüent publicació. La versió de 
l’original anglès i adaptació al català és del Centre Ecumènic de Catalunya. 
La primera part per a les Celebracions Eucarístiques ha estat preparada per la 
l’Arxidiòcesi de Tarragona.  
 


