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Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia
Aquestes paraules del profeta Isaïes (Is 1,17) són 
les escollides enguany com a lema de la 
Setmana de pregària per la Unitat dels Cristians. I 
han estat seleccionades precisament per una 
església que coneix prou bé la manca de justícia: 

ies de Minnesota que, al llarg 
de la seva història ha viscut en la seva pròpia 
carn la injusta i inhumana divisió creada per la 
segregació racial i, més 
recentment, 

el jove afroamericà George 
tots 

plegats vàrem veure en directe 
per les televisions, amb les 
repercussions que va portar. 

La manca de justícia provoca 
sempre una forta reacció social 
i crida a la consciència dels 
cristians i ens estimula a 
treballar junts per ser font 

món i també entre les diverses 
confessions cristianes. Com ha 
manifestat diverses vegades el 
Papa Francesc: «És urgent 
deixar-nos de personalismes i 
avançar amb pas ferm vers la 
unitat, ja que no hi res que pugui justificar la 
divisió dels deixebles de Crist. El món clama per 
un Crist no esquarterat, ja que el futur de la 
humanitat anhela el testimoni viu dels cristians 

Papa Francesc està convençut de la necessitat 
de convergir en una sola fe per part de tots els 
cristians, ja que «el món no creurà pels bons 
arguments que li donem, sinó pel testimoniatge 

 i ens fa germans». Ens 
ressonen, amb les paraules del bisbe de Roma, 
les de Mahatma Gandhi en reunió de 
cristians de diverses esglésies: «Jo seria cristià, si 
els cristians estiguessin units» i, pensant en la 
seva societat hindú, fermament fragmentada en 
classes i castes, lamenta amargament: «Què hi 

faig jo enmig de les divisions dels seguidors de 
Jesús?» 

Les paraules del profeta ens fan entendre, 
també, que la vivència de la fe ha d anar sempre 

 coherent i viva amb 
allò que hom professa. És en aquest sentit que la 
justícia esdevé clau de volta de la comunió entre 
totes les esglésies. «El culte a Déu diu el Papa  

esdevé buit i estèril si no va 
acompanyat de la 
compassió i la misericòrdia» 
que fa brollar la justícia. El 
mateix profeta ho recorda: 
«No vull ofrenes ni festes 
mentre tingueu les mans 
tacades de sang... apreneu a 
fer el bé, cerqueu la justícia, 
doneu socors a l oprimit, 
protegiu i defenseu les 
vídues i els orfes.» 

En el temps del profeta 
Isaïes la manca de justícia i 
la desigualtat portaren a la 
fragmentació i desunió 

denunciar les estructures 
polítiques, socials i 
religioses, la hipocresia dels 

sacrificis i el culte que al
dels pobres. El profeta clama per la justícia que 

convida a pregar en una doble dimensió, 
espiritual i social. La primera ens porta a 
compartir entre tots els cristians el mateix 
baptisme que ens fa fills de Déu, i la segona ens 

hem rebut en aquest sagrament, reflex de l
de Crist vers el proïsme. 

Preguem doncs, amb confiança, en aquesta 
l 

que la justícia ens meni a la unitat, i la unitat 
sigui ferment i testimoni de justícia. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Setmana de pregà-
ria per la unitat dels 

cristians 
Pregàries ecumèniques 

conjuntes 
 

Dijous, 19 de gener, 19:30 h 
 

(passatge Gaiolà 9) 
 

Dijous, 26 de gener, 18:30 h 
A la cripta de la Sagrada Família 

Tingueu present que aquesta sego-
na pregària ha hagut de canviar de 
data respecte a la que havíem 
anunciat inicialment. 

Trasllat de Mn. Rafael 
Per raons personals i familiars, Mn. 
Rafael Sánchez, que des del 2019 
estava nomenat diaca adscrit a la 
Sagrada Família, no hi podrà seguir 
col·laborant s-
signat a una altra parròquia de 
l arquebisbat de Barcelona. 

Li agraïm el servei que ha fet al llarg 
erem que pugui 

tenir un ministeri molt fructífer allà 
on serveixi a partir  

 

Conferència  
Setmana de la Bíblia 
Dimarts, 24 de gener, 18:30 h 
Cripta de la Sagrada Família 

Meditació biblicoteològica «La Sa-
grada Família: un santuari dins la 
ciutat», a càrrec del Dr. Armand Puig 
i Tàrrech. Amb intervencions musi-

Rubia. 
 
Es podrà seguir presencialment prè-
via inscripció al web: 
http://www.setmanadelabiblia.cat/, 
on es podrà seguir també en directe 
per streaming. 
Les inscripcions es poden fer també 

habitual del despatx parroquial. 

http://www.setmanadelabiblia.cat/

