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Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians
«Hem vist aparèixer la seva estrella a
l’Orient i venim a adorar-lo» (Mt 2:2)
El Consell d’Esglésies de l’Orient Mitjà,
amb seu a Beirut (Líban), ha convocat
el grup de preparació de textos per a la
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 2022.
Procedents de diferents cultures, races i llengües, els
cristians compartim la recerca comuna de Crist i el
desig comú d’adorar-lo. Tot i que les esglésies i el poble
del Líban han patit les conseqüències diàries d’una
persistent crisi política i econòmica, i s’han enfrontat a
la tragèdia de l’explosió a Beirut l’agost de 2020, que
va causar centenars de morts i va deixar centenars de
milers de persones ferides o sense llar, cristians de
diferents esglésies del Líban i països veïns han trobat
la força espiritual per unir-se i preparar els materials de
reflexió i pregària.
Segons l’Evangeli de Mateu (2,1-12), l’aparició de
l’estrella en el cel de Judea és un signe de l’esperança
que durant tant de temps el poble havia esperat. És el
senyal que va portar els Reis Mags i tots els pobles de la
terra al lloc de la manifestació del veritable Rei i Salvador.
Aquesta estrella és un do, un signe de la presència de
l’amor de Déu per
tota la humanitat.
«L’estrella d'Orient Així mateix, la reens segueix cridant a cerca incansable
del nounat per part
acudir al pessebre, dels Reis Mags és
on Crist neix» una expressió de la
fam de veritat, de
bondat i de bellesa
de tota la humanitat que, des del principi de la creació, ha experimentat
en el seu cor l’anhel de Déu.
Així, doncs, quan els cristians ens unim i obrim el cor per
retre homenatge a Crist, tots ens enriquim compartint
els dons de les nostres confessions.
En aquesta setmana d’Oració per la Unitat dels Cristians
tots som conscients que el món comparteix moltes
de les afliccions i dificultats que nosaltres mateixos
experimentem, i que anhela una llum que el guiï en

Imatge d’un petit altar improvisat en plena natura.

el camí cap al Salvador, que és l’únic que venç les
tenebres. L’estrella que va brillar a Orient fa dos mil anys
ens segueix cridant a acudir al pessebre, on Crist neix.
Ens condueix allà on l’Esperit de Déu és viu i operant, a
la realitat del nostre baptisme, i a la transformació dels
nostres cors.
Després de trobar-se amb el Salvador i adorar-lo junts,
els mags van tornar als seus països per un camí
diferent, havent estat advertits en un somni. Igualment,
la comunió que experimentem en la nostra oració
compartida ha d’inspirar-nos a tornar a la nostra vida,
a les nostres esglésies i al nostre món també per un
nou camí. Ens cal cooperar per consolar els afligits, per
acollir els desplaçats, i per construir una societat justa i
fraterna. Això ens demana que les Esglésies treballem
conjuntament per construir un futur en què tots els
éssers humans puguin experimentar la vida, la pau, la
justícia i l’amor. El camí entre les nostres Esglésies és
el camí de la unitat visible que cerquem amb abnegació,
valentia i audàcia, fins el dia que Déu sigui sobirà de
tots.
Aquesta setmana preguem per la unitat dels cristians!

GUSPIRES
D’EVANGELI

PARAULA DE DÉU
Lectures del segon diumenge de durant l’any

Jesús, l’alegria en el cor
de la humanitat

Primera Lectura
Lectura del llibre del profeta Isaïes, 62, 1-5
Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jerusalem fins que aparegui com un raig de llum el seu bé, i la seva salvació com una torxa encesa.
Els altres pobles veuran el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria i et
donaran un nom nou que els llavis del Senyor designaran. Serà una corona
magnífica a les mans del Senyor, i una diadema reial a les mans del teu Déu.
No et podran dir mes «L’abandonada», no podran dir «La desolada» a la teva
terra: a tu et diran «Jo-me-l’estimo», i a la teva terra, «Té marit», perquè el
senyor t’estimarà, i tindrà marit la teva terra. El qui t’haurà reconstruït et
prendrà per esposa com un jove esposa una donzella; el teu Déu estarà
content de tenir-te com el nuvi està content de tenir la núvia.

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint, 12, 5-11
Germans, els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a
qui servim. Són diversos els miracles, però tot són obra d’un sol Déu, que
els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l’Esperit
distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a l’Esperit, rep el do
d’una paraula profunda; un altre, per obra d’aquest mateix Esperit, rep el do
de desglossar les veritats; un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do de
la fe; un altre, el do de donar la salut als malalts; en virtut de l’únic Esperit,
un altre el do de fer miracles; un altre el do de profecia, el de distingir si un
esperit és fals o autèntic; un altre, el do de parlar llenguatges misteriosos;
un altre, el do d’interpretar-los.

L’Evangeli

Joaquim Malé i Ribera

SALM 95

Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 2, 1-12
En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare
de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.
Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi». Jesús li
respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora».
Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui». Hi havia
allí sis piques de pedra destinades a la purificació usuals entre els jueus.
Cada una tenia una cabuda de quadre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu
d’aigua aquestes piques». Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara
traieu-ne i porteu-ne al cap de servei». Ells n’hi portaren. El cap de servei
tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap
de servei, doncs, cridà el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins
i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has
guardat fins ara el vi millor».
Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la
seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.
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El llenguatge metafòric del quart evangeli ens vol mostrar una cosa extraordinària: Jesús és l’encarnació de Déu
que ha vingut a omplir-nos d’alegria.
Però això és més fàcil d’entendre si
ho il·lustrem, com fa l’evangeli d’avui.
Com? Doncs amb la imatge d’unes noces, en què la gent és feliç i el cor de
les persones se sent joiós de compartir taula amb els nuvis. El miracle del vi
és un signe que ens parla d’una altra
realitat: la sobreabundància del fruit de
la vinya és la revelació de la glòria de
Jesús, de la presència de Déu en el Fill.
Vet aquí el miracle: el qui és la Paraula
s’ha fet home! L’ensenyament de Joan
és que Jesús ens duu el do de la vida
en plenitud que, si bé roman oculta als
ulls del món (el cap de servei no coneix
l’origen del vi), tothom hi és invitat.
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R. Conteu a tots els pobles els prodigis
del Senyor.
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra;
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.
Anuncieu de dia en dia que ens ha
salvat;
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus
prodigis.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor honor i majestat,
tributeu al Senyor l’honor del seu nom.
Adoreu el Senyor, s’apareix la seva
santedat.
Que tremoli davant d’ell tota la terra.
Digueu a tots els pobles: «El Senyor és
rei!».
Sentencia amb raó les causes dels
pobles.

Vivència ecumènica

MIRADOR

Aquests dies de pregària per a la Unitat dels Cristians sempre
m’evoquen unes vivències ecumèniques puntuals que han
marcat la meva vida. Concretament són tres: el centre d’espiritualitat Anàfora de l’Església Copta d’Egipte, les «Marxes
Ecumèniques» pel desert del Sinaí i el contacte directe amb
algunes comunitats cristianes no catòliques del nostre país.
Vaig descobrir el centre Anàfora l’any 2003 en una expedició
per conèixer directament l’Església Copta Ortodoxa d’Egipte.
El centre d’espiritualitat ecumènica Anàfora en fou el camp
base. El lema d’Anàfora és: «Tota persona que entra a Anàfora és benvinguda i acceptada, igual que el qui hi entra també accepta de bon principi les persones i la infraestructura que hi troba dins». És un centre obert a totes les mentalitats i creences, les que siguin, a condició del respecte i enriquiment mutus. El Bishop Thomas,
persona carismàtica i fundador d’Anàfora, ens comentava: «Anàfora ofereix pau, ordre i descans al visitant, i el visitant ofereix a Anàfora la seva persona».
He tingut ocasió de participar en tres «Marxes Ecumèniques» pel desert del Sinaí.
L’acte vespertí de cada dia anava a càrrec d’una de les esglésies presents a la marxa.
Recordo molt particularment el dia que els protestants de l’església francesa dirigiren
aquest acte del captard. Es va llegir el text evangèlic del lavatori de peus al darrer sopar.
Feta l’exhortació, uns amb altres repetírem mútuament el gest de Jesús, amb la consigna que els d’una mateixa església no tanquessin la cerimònia entre ells mateixos.
Després vingué el moment de demanar-nos perdó mútuament per les errades històriques que les esglésies respectives havien comès tot oblidant el manament de Jesús.
La tercera vivència ecumènica de la meva vida han estat alguns contactes amb les
comunitats cristianes no catòliques del nostre país. He constatat la bona disposició
a l’acolliment per fomentar relacions d’educació i pregària, però cadascú és a casa
seva, com fan les nostres parròquies unes amb altres. Un punt d’unió destacable és
la preocupació i acció socials mútues per alleugerir el sofriment humà.
El Bishop Thomas d’Anàfora en una ocasió ens comentava que això de l’ecumenisme
està com una mica sobrepassat ja que tots els qui vivim la fe cristiana tenim el mateix
ADN, que és Jesucrist. Les diferències històriques han estat causades per cultures, interessos, poders, economies, polítiques,
etc. Avui, els entesos
en història i teologia
treballen per retrobar
la situació de l’Església abans de tantes
divisions. Ens cal distingir amb claredat el
que és essencial en
la fe cristiana del que
no ho és. Tot amb tot,
discussions i baralles
encara hi són...
El centre Anàfora, a Egipte

P. Anton M.
Vilarrubias i Codina

Trobareu l’article complet al n. 216 de la revista diocesana El Senyal.

El Papa als
matrimonis
El diumenge 26 de desembre es va celebrar la festa de la Sagrada Família. Us
oferim uns fragments seleccionats de la
carta que el Papa va fer pública aquell dia i
que ha dedicat als matrimonis amb motiu
de l’Any Família Amoris Laetitia.
• «Benvolguts esposos, sapigueu que els
vostres fills –i especialment els joves– us
observen amb atenció i cerquen en vosaltres el testimoni d’un amor fort i confiable».
«Que important és que els joves vegin
amb els seus propis ulls l’amor de Crist viu
i present en l’amor dels matrimonis, que
testimonien amb la seva vida concreta que
l’amor per sempre és possible!». Els fills
són un regal, sempre, i canvien la història
de cada família. Estan assedegats d’amor,
de reconeixement, d’estima i de confiança. La paternitat i la maternitat us criden a
ser generatius per donar als vostres fills el
goig de descobrir-se fills de Déu, fills d’un
Pare que ja des del primer instant els ha
estimat tendrament i els pren de la mà
cada dia. Aquest descobriment pot donar
als vostres fills la fe i la capacitat de confiar
en Déu».
• «Per tant, us exhorto, estimats esposos,
a participar en l’Església, especialment en
la pastoral familiar. Perquè “la corresponsabilitat en la missió crida […] els matrimonis i els ministres ordenats, especialment els bisbes, a cooperar de manera
fecunda en la cura i la custòdia de les
Esglésies domèstiques”. Recordeu que la
família és la “cèl·lula bàsica de la societat” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 66).
El matrimoni és realment un projecte de
construcció de la “cultura del trobament”
(Carta enc. Fratelli tutti, 216). És per això
que les famílies tenen el repte d’estendre ponts entre les generacions per a la
transmissió dels valors que conformen la
humanitat. Es necessita una nova creativitat per expressar en els desafiaments
actuals els valors que ens constitueixen
com a poble en les nostres societats i en
l’Església, Poble de Déu».
• «Recordeu que el perdó guareix tota
ferida. Perdonar-se mútuament és el resultat d’una decisió interior que madura
en la pregària, en la relació amb Déu, com
a do que brota de la gràcia amb la qual
Crist omple la parella quan el deixen actuar, quan s’adrecen a Ell. Crist “habita” en
el vostre matrimoni i espera que li obriu
els vostres cors per sostenir-vos amb el
poder del seu amor, com els deixebles a
la barca. El nostre amor humà és feble,
necessita de la força de l’amor fidel de
Jesús. Amb Ell podeu construir de debò
la “casa sobre roca” (Mt 7,24)».

agenda
DIMECRES, 19 DE GENER
Presentació del llibre Guia visual
de la Catedral de Girona. Autors:
Ramon Bosch, Pere Codina i Antoni
Manyé. A dos quarts de 8 del vespre
a l’auditori Viader de la Casa de la Cultura de Girona.

santoral i lectures
loma de Farners. A les 7 del matí,
missa del pare Pelegrí a la capella de
Sant Sebastià.
Festa de Sant Sebastià a Tossa de
Mar. A l’entorn de les 6 de la tarda,
de fosc, arribada del pare Pelegrí. Presidirà el bisbe Francesc.

DIJOUS, 20 DE GENER
Festa de Sant Sebastià a Santa Coloma de Farners. A les 11 del matí,
missa a la capella de Sant Sebastià. A
l’entorn de les 6 de la tarda, de fosc,
arribada del pare Pelegrí. Presidirà el
bisbe Francesc.

DIVENDRES, 21 DE GENER
Festa de Sant Sebastià a Santa Co-

DISSABTE, 22 DE GENER
Trobada sobre el Sínode a Calella.
A un quart de set de la tarda a l’església parroquial.

DIUMENGE, 23 DE GENER
Missa a l’església de la Immaculada de Figueres. A les 11 del matí.
Presidirà el bisbe Francesc.

Novena a sant Sebastià - Santa Coloma de Farners
En el marc de la consulta sinodal, i en relació amb la segona pregunta (Quins
passos ens convida a fer l’Esperit per créixer en el nostre «caminar junts»?), la
Novena a sant Sebastià se centra, aquest any, en els set dons de l’Esperit (cf.
Is 11,1-3).
La Novena va començar el dimarts 11 de gener i finalitzarà aquest dimecres 19
de gener. A les 7 de la tarda té lloc el rés del rosari i segueix la Novena. A dos
quarts de 8 del vespre se celebra la missa amb predicació. Fins ara hi han participat com a ponents Mn. Josep Casellas, Mn. Esteve Sureda, Mn. Jordi Pascual,
Mn. Eduard de Ribot i el G. Santiago Peribáñez. Els propers temes i ponents són
els següents:
• Diumenge 16 de gener: la ciència. Mn. Antoni Coll, rector de Caldes de
Malavella i de Sant Andreu Salou.
• Dilluns 17 de gener: el consell. Germana Clara Fernández, de la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d’Onyar.
• Dimarts 18 de gener: el temor de Déu. P. Santiago Thió de Pol, jesuïta.
• Dimecres 19 de gener: conclusió de la Novena. Mn. Josep Casellas, rector de Santa Coloma.
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Diumenge segon de durant l’any, 16 de
gener de 2022. St. Fulgenci (+ 633), bisbe
d’Écija. Sts. Bernat, Otó, Pere, Arcusi i Adjut, primers màrtirs franciscans (+ 1226).
St. Marçal I (+ 309), Papa. Sta. Priscil·la (+
s. III), matrona. Lectures: Is 62, 1-5 / Sl 95
/ 1C 12, 4-11 / Jo 2, 1-12.
Dilluns, 17. St. Antoni Abat (+ 360), patró
del animals, de la ramaderia i dels cistellers.
Amb ell, finalitza la Setmana dels Barbuts.
Sta. Rosalina (+ 1329), religiosa cartoixana
coneguda per la seva austeritat. Lectures:
1S 15, 16-23 / Sl 49 / Mc 2, 18-22.
Dimarts, 18. St. Jaume Hilari (+ 1937),
germà de la Salle. Sta. Priscil·la, màrtir
(s. IV). Sta. Margarida d’Hongria (+ 1270),
princesa i religiosa. Lectures: 1S 16, 1-13 /
Sl 88 / Mc 2, 23-28.
Dimecres, 19. St. Canut (+ 1086), rei de
Dinamarca i màrtir. Sts. Màrius, Marta, Audifàs i Abacuc, màrtirs (s. IV). Sta. Pia (s. IV),
pietosa africana i màrtir. Beat Marçal Espínola (+ 1906), periodista. Lectures: 1S 17,
32-33.37.40-51 / Sl 143 / Mc 3, 1-6.
Dijous, 20. St. Sebastià (+ 250). Cavaller i
màrtir, patró dels arquers i invocat contra
la pesta. Lectures: 1S 18, 6-9; 19, 1-7 / Sl
55 / Mc 3, 7-12.
Divendres, 21. St. Fructuós (+ 529), bisbe de Tarragona i els seus diaques, Augur
i Eulogi, màrtirs. Sta. Agnès (+ 304), noia
màrtir a Roma, invocada per obtenir la puresa. Lectures: He 10, 32-36 / Sl 33 / Jo
17, 11b-19.
Dissabte, 22. Sts. Oronci, Vicenç i Víctor
de Girona (+ 303), segons la tradició, màrtirs a Juià. St. Vicenç, diaca màrtir a València (+ 304). Beata Laura Vicuña (+ 1904),
jove cristiana. Lectures: 2S 1, 1-4.1112.19.23-27 / Sl 79 / Mc 3, 20-21.
Litúrgia de les Hores. Diumenge, de la
festa. Te Deum. Dilluns i dimecres, del
propi. Dimarts, de la fèria. Dijous, de la fèria o de una de les memòries. Divendres,
de la festa. Te Deum. Dissabte, pròpia del
dissabte.

Per un any ( 6 números )

Tarifa normal: 18 euros

Població:

Tarifa de suport: 25 euros
Data i signatura

Les vostres dades seran incorporades a un fitxer creat pel Bisbat de Girona per
administrar les subscripcions de la revista El Senyal, fitxer que compleix totes les
exigències establertes a la normativa de protecció de dades. Podreu exercir el dret
d’accés, modificació i cancel·lació de les esmentades dades a l’adreça que figura en
aquesta butlleta o adreçant-vos a: comunicacio@bisbatgirona.cat

