PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRTISTIANS
CENTRE BORJA 19/01/2017

EL SERVEI DE LA RECONCILIACIÓ
Introducció
En la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, alhora que anhelem la plena reconciliació, tots hem de fer
penitència a causa de les divisions. Els cristians ens hem dividit al llarg de la història en múltiples confessions. I
quanta divisió no hi ha dins la pròpia Església local! I quantes vegades nosaltres no sentim la divisió dins nostre, i
voldríem fer una cosa i en fem una altra! Tanmateix, alhora que experimentem el fang del nostre camí, sabem que
hem estat reconciliats amb Déu. Preguem al Senyor que alhora que experimentem la nostra debilitat siguem
portadors de reconciliació.
PREGÀRIA UNIVERSAL
Que l’amor de Crist ens empenyi a una veritable reconciliació. Demanem al Senyor que entre nosaltres i amb tots els
cristians de les diverses confessions hi floreixi l’anhelada reconciliació.
Kirie, Kirie, eleison
 Per la santa Església catòlica: que ofereixi als germans cristians de les altres Esglésies i confessions el
gest de la reconciliació a fi que avancem tots cap a la unitat. Preguem.
 Pel papa Francesc i per tots els altres bisbes de l’Església, els quals, essent portadors de l’amor de
Crist, encaminin el seu ministeri devers el servei de la caritat i de la unitat. Preguem.
 Per les santes Esglésies de l’orient, que continuïn nodrint la seva fe en la litúrgia i en la devoció a
Maria; que en tota dificultat es mantinguin fermes en la fe. Preguem.
 Pels cristians luterans, en el 5è centenari de la reforma, i per totes les comunitats reformades; que
Déu nostre Senyor els ajudi en el seu desig de viure segons l’Evangeli. Preguem.
 Per les nostres comunitats cristianes d’Europa; que no defalleixin, es renovin, i que portades per
l’Esperit de la unitat donin testimoni de la presència del Déu vivent. Preguem.
 Per nosaltres i per tots els qui preguem per la unitat de les esglésies; que l’amor del Crist ens
empenyi a una profunda reconciliació entre nosaltres
Escolteu, oh Pare, la pregària de la vostra Església i reconcilieu‐nos
en l’amor de Crist, el vostre Fill, que viu i regna pels segles dels
segles. Amén!
Josep es reconcilia amb els seus germans
El punt central de la nostra fe
cristiana és la reconciliació de
Déu amb la humanitat. Pau té el
convenciment que l’amor de
Crist ens empeny a portar la llum
de la reconciliació de Déu a tots
els aspectes de la nostra vida.
Avui som cridats, per
consegüent, a examinar‐nos a
consciència sobre les nostres
divisions. Com la història de
Josep ho demostra, Déu sempre
ofereix la gràcia que necessitem
per refer les relacions malmeses.

Un cop mort el seu pare, els germans de Josep es deien entre ells: Potser ara
Josep ens perseguirà i ens tornarà tot el mal que li vam fer. I van enviar a Josep
aquest missatge: El teu pare, abans de morir, va donar aquesta ordre: Parleu a
Josep i digueu‐li: Digna't perdonar el crim i l'ofensa dels teus germans. Et vam
fer molt de mal, però ara digna't perdonar el nostre crim, ja que som servidors
del Déu del teu pare. Josep plorava mentre escoltava aquestes paraules.
Després els seus germans van anar personalment a trobar Josep. Se li van tirar
als peus i li digueren: Som els teus esclaus. Però Josep els va respondre: No
tingueu por. ¿És que m'haig de posar al lloc de Déu? Cert que vosaltres em
volíeu fer mal, però Déu n'ha volgut treure un bé. Déu es proposava de salvar la
vida d'un poble nombrós, i avui ho compleix. Per tant, no tingueu cap por: jo us
mantindré a vosaltres i mantindré els vostres fills. Els va consolar i els parlava al
cor.
Gn 50,15‐21
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El regne de Déu porta la justícia i la pau
Déu meu, dóna al rei el teu dret,
dóna‐li la teva rectitud.
Que governi amb justícia el teu poble,
que sigui recte amb els humils.
Que les muntanyes duguin pau al poble,
que li duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres.
Que desfaci els opressors!
Que duri com el sol i la lluna,
segles i més segles.
Que sigui com la pluja que amara l'herbei,
com els ruixats que assaonen la terra.
Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país.
Els reis de Tarsis i de les illes
li portaran obsequis;
els reis d'Aràbia i de Sebà
li oferiran presents.
Li faran homenatge tots els reis,

se li sotmetran tots els pobles.
Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;
els rescatarà d'enganys i violències,
estimant com un tresor la seva vida.
Que visqui i li donin l'or d'Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir‐lo!
Que els camps de blat abundin al país,
i pels cims onegin les espigues com al Líban;
que les ciutats floreixin com l'herba del camp.
Que es perpetuï el seu nom
i creixi mentre duri el sol.
Que els pobles es valguin del seu nom per a beneir‐
se
i li augurin la felicitat.
Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
l'únic que fa meravelles!
Sigui beneït per sempre el seu nom gloriós,
que la seva glòria ompli la terra!
Amén, amén!
Ps 72

L’amor de Déu ens empeny a estimar‐nos
Hem conegut l'amor pel fet que Jesucrist ha
donat la seva vida per nosaltres. Per això,
també nosaltres hem de donar la vida pels
germans. Si algú que posseeix béns en
aquest món veu el seu germà que passa
necessitat i li tanca les entranyes, com pot
habitar dintre d'ell l'amor de Déu? Fills meus,
no estimem amb frases i paraules, sinó amb
fets i de veritat. D'aquesta manera
Avui no són poques les Esglésies cristianes que treballen juntes amb coneixerem que som de la veritat i davant de
Déu mantindrem en pau la nostra
mútua confiança i respecte. El diàleg entre la Federació Luterana
Mundial i la Conferència Mennonita Mundial és, en aquest sentit, un consciència. Perquè, encara que la
consciència ens acusi, Déu és més gran que
bon exemple de reconciliació ecumènica. Després de publicar els
la nostra consciència i ell ho sap tot. Ara bé,
resultats del diàleg en el document “Guarir Memòries: Reconciliar‐
estimats, si la consciència no ens acusa,
se en Crist”, ambdues instàncies, l’any 2010, celebraren juntes un
podem estar plens de confiança davant de
culte penitencial al qual s’uniren altres actes similars a Alemanya i
Déu
molts altres països.
Els grans reformadors, com Martí Luter, Ulrich Zwingli i Joan Calví, a
l’igual que Ignasi de Loyola, Francesc de Sales i Carles Borromeo,
catòlics, miraren de renovar l’Església d’Occident. Però, el que havia
de ser una història de la gràcia de Déu, enlletgit pel pecat humà, es
convertí en la història del desbaratament de la unitat del poble de
Déu. La combinació del pecat i la guerra ha aprofundit l’hostilitat
mútua i la suspicàcia al llarg de segles. El servei de la reconciliació
comporta la superació de les divisions entre cristians.

1Jn 3,16b‐21
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Jesús prega per la unitat de la seva Església
m'has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la
meva glòria, la glòria que m'has donat perquè
m'estimaves des d'abans de crear el món. Pare bo, el
món no t'ha conegut, però jo t'he conegut, i ells han
reconegut que tu m'has enviat. Jo els he fet conèixer el
teu nom, i els el faré conèixer més encara, perquè
l'amor amb què m'has estimat estigui en ells, i jo
també hi estigui.

No prego només per ells, sinó també pels qui creuran
en mi gràcies a la seva paraula. Que 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. Jo els he donat la glòria que tu m'has donat,
perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en
ells i tu en mi, perquè siguin plenament u. Així el món
reconeixerà que tu m'has enviat i que els has estimat a
ells com m'has estimat a mi. Pare, vull que els qui

Jn 17,20‐26

Pregària
Déu de bondat infinita,/ us donem gràcies per reconciliar‐nos amb vós,/ juntament amb el món, en Jesucrist./ Feu‐
nos forts,/ les nostres comunitats i les nostres Esglésies,/ en el servei de la reconciliació./ Guariu els nostres cors i
ajudeu‐nos a difondre la vostra pau./ “Que on hi hagi odi, hi posem amor;/ on hi hagi injúria, perdó;/ on hi hagi
dubte, fe;/ on hi hagi desesperació, esperança;/ on hi hagi foscor, llum;/ on hi hagi tristesa, joia”./ Ho demanem, en
nom de Jesucrist,/ pel poder de l’Esperit Sant./ Amén.

CANTS









Resteu aquí/ i vetlleu amb mi/ Vetlleu i pregueu/ vetlleu i pregueu
Déu és veu infinita/ i el cor del meu cor. (2)
Vine Pare dels pobres/ omple tots del teu amor. (2)
Déu, que tot el que penso s’orienti vers tu./ En tu hi ha la llum, no m’oblides mai;/ en tu hi ha l’ajut, en tu hi
ha la paciència./ No comprenc encara els teus camins,/ prô tu coneixes el camí per a mi. (D.Bonhoefer)
Pietat oh Déu, pietat/ tingueu pietat
Quan es reunim en nom del Senyor,/ Crist és enmig de nosaltres
Que n’és de bo confiar en el Senyor/ i esperar en el Senyor
Senyor escolteu, Senyor escolteu/ quan jo us pregui, escolteu. (2)
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