vant del seu Ramat als Apòstols presidits per Pere, als quals els confià la missió
de congregar a tots els pobles en aquesta unitat del Poble de Déu. Aquesta unitat no és uniformitat, ja que conté una gran diversitat dels dons i carismes que
Déu li ha comunicat així com una gran multiplicitat de persones de tota raça,
llengua i cultura; però tampoc una unitat contradictòria, sinó orgànica, ja que
en ella tot ha de conspirar cap a la plena unió amb Crist. Per això, hi ha uns
elements essencials que mantenen aquesta veritable unitat donada per Crist a
la seva Església: aquests són, la professió de la mateixa fe rebuda dels apòstols
per la predicació oral i pels escrits sagrats, la celebració de la mateixa Eucaristia i dels altres sagraments, i la unitat de règim entorn als bisbes i al Papa que,
com a successors dels apòstols i de Pere, sota la guia de l’Esperit Sant, custodien aquests béns salvífics i els comuniquen als fidels perquè visquin en la plena
comunió amb Crist i amb el Pare i l’Esperit Sant.
Aquesta unitat de l’Església és un do de Crist, però també una missió dels cristians. Crist garanteix pels seu Esperit en tot temps aquesta unitat, així com la
santedat i la veritat, a l’Església universal, però no la garanteix en totes les seves parts, en tots els seus membres. Per això encarregà als apòstols de vetllar i,
sobre tot, pregar per la unitat. Ell mateix, al final del Sant Sopar pregà al seu
Pare pels seus deixebles amb aquestes paraules: “Pare sant, conserveu-los en el
vostre nom... perquè siguin u com també nosaltres som u... Que tots siguin u,
perquè el món cregui que Vós m’heu enviat” (Jn 17,21). En aquesta unitat de
l’Església de Crist tots hi hem de col·laborar, amb la nostra pregària, amb la
nostra fe i la nostra caritat. Serà un bon testimoniatge davant el món.

PER ALS JOVES
Xerrada amb el P. Atef, sobre la situació dels cristians a Egipte
Aquests dies és a la nostra diòcesi el P. Atef Keryakes, prevere copte-catòlic
d’Egipte. Ell porta unes parròquies prop d’Al-Faioun, zona bastant pobra, i on
els cristians sovint pateixen persecució. Aquest proper divendres 28 de gener
vindrà a Sant Cebrià, i donarà una xerrada-testimoni als joves. Serà a les
21:00h. Molt interessant. Acabarem amb un pica-pica... No us ho perdeu!
Preparant un viatge per a anar a la beatificació de Joan Pau II
Els joves de la parròquia estem organitzant un viatge per assistir a la Beatificació del papa Joan Pau II, que tindrà lloc el dia 1 de maig a Roma, a la plaça
Sant Pere del Vaticà. Els joves volem agrair al Sant Pare tot el bé que ens va
fer. Els qui volgueu venir, parleu amb els Mossens, o escriviu un e-mail a
jpg.santcugat@gmail.com .
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SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT
“Pare, que tots siguin u… perquè el món cregui” (Jn 17,21)
Cada any del 18 al 25 de gener celebrem la
setmana de pregària per la unitat dels cristians. La unitat de l’Església de Crist és un
tema d’especial importància, sobre tot des
que al segle XX es consolidà el moviment
ecumènic, amb la intenció de treballar per
la unió de les diverses esglésies i comunitats cristianes. La nostàlgia per la unitat va
creixent en molts sectors tant catòlics, com
protestants i ortodoxes. En aquests dies els cristians ens reunim per pregar a
l’Esperit Sant mogui els cors de tots els cristians, i especialment dels qui ténen
especial responsabilitat, per tal de treballar per la unitat de Església de Crist.
En aquesta tasca ecumènica s’imposa una doble missió: en primer lloc,
“l’ecumenisme de la caritat”, que cerca apropar-nos cordialment els cristians
separats i tractar-nos amb amor fratern, conscients que creiem en el mateix Jesús i que pel baptisme hem rebut el mateix Esperit Sant que ens ha fet fills de
Déu. El coneixement i l’apreci mutu, el tracte i, sobre tot, la oració en comú, ajuden molt a apropar-nos veritablement.
Però en segon lloc, és essencial també “l’ecumenisme de la veritat”, que consisteix en el diàleg doctrinal per cercar la veritable unitat que Crist volgué per a la
seva Església. No seria veritable fidelitat a Crist si nosaltres busquéssim arribar
a un “acord fàcil” en el què tots ens hi sentíssim a gust. Aleshores, la pregunta
que ens cal fer és la següent: quina és la unitat que Crist donà a la seva Església.
Crist va fundar la seva Església, reunint entorn d’Ell als deixebles i comunicantlos els béns de la salvació, la seva Paraula, el seu Cos i la seva Sang amb els mèrits de la seva Passió, el seu Esperit Sant com a guia i protector, i posà al capda-

