
 

Ordre de Culte 27-02-22 
Últim diumenge després d’Epifania  

Preludi musical 

Benvinguda i pregària 

Crida a la lloança: Salm 99 

Himne: Canteu un càntic al Senyor (23CG) 
Lletra Benjamí Planes Música: Salteri de Ginebra, segle XVI 

Lectures bíbliques: 
Èxode 34: 29-35 

2 Cortintis 3: 12- 4: 2 

Himne: Engrandecido sea Dios (178 HC) 
Henry C. Turrall – James Ellor 

Proclamació de la paraula 
Lectura evangeli: Lluc 9: 28-36 (37-43) 

Pregària per la il·luminació 

Interludi musical 

Resposta a la Paraula 

Himne: Un Amic com cap mes altre (92 CG) 
Lletra: Antoni Almudèvar Música: Hubert P. Main 

Vida Comunitària: 
Presentació de les ofrenes 

Anuncis 

Himne: Doxologia 60 (CG)  
Lletra: Àngel Cortès 

Benedicció 

Postludi 

 

Litúrgia: Anna Guinot 
Predicació: Alexandre Pallàs Capó 
Música: David Melenchón 
Lectures: Elisabeth Cortés 
Escola Dominical: Alícia Pallàs 
Diaques: Anna Plantada i Marta Huch
Butlletí: Rubèn Pallàs 
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Església Protestant de Barcelona – Centre  

Nº 1812 de 27 de febrer de 2022 

EL BUTLLETÍ  

L’APÒSTOL DE LA UNITAT 

La paraula unitat, com català i protestant que sóc, em genera certa malfiança. No en va, 
vivim en un país –i no és l'únic- que ha confós unitat amb uniformitat. Amb l'objectiu de 
crear, a partir d'un objecte polític (estat), una sola nació, han volgut destruir totes les 
altres , sota la idea d'"un sol rei, una sola llengua, una sola religió". Per aconseguir aquesta 
unitat, no hi ha hagut gaires escrúpols en utilitzar qualsevol estratagema fins al punt de 
promoure l'odi entre poblacions. Els catalans i protestants d'aquest país ho hem patit per 
partida doble. Espanya ha sigut especialment dura amb la diversitat religiosa i ha viscut 
d'esquena a la realitat cultural i religiosa fins al punt que una gran part de la població 
ignora aquesta realitat. En el llibre El Hereje de Miguel Delibes es descriu com va ser de 
dura la repressió religiosa en el nostre país en el segle XVI. En un article, en Josep Carod 
Rovira esmentava la ignorància actual que hi ha sobre el protestantisme amb diversos 
exemples que, si no fos per la pena que fa, faria riure. 

A França, va tenir fins a vuit guerres de religió amb el trist episodi de la Nit de Sant 
Bartomeu on van assassinar 10.000 protestants. La matança va ser celebrada pel rei Felip 
II i per un Tedèum per part del Papa Gregori XIII. 

Per revertir aquesta situació sagnant, cada any del 18 al 25 de gener es celebrar la setmana 
de pregària per la unitat dels cristians. Aquesta setmana va ser promoguda pel capellà 
Paul Couturier que neix a Lió 29 juliol i mor a Lió 24 març 1953. Conegut com l'apòstol de 
la unitat, Couturier és ordenat sacerdot el 9 de juny de 1906. Estudia ciències físiques i 
serà professor fins a 1946. 

El 1923, se li demana d'ajudar els refugiats que han fugit de la Revolució Russa de 1917. 
Amb el contacte amb els refugiats aprendrà a conèixer i a estimar el cristianisme ortodox i 
la seva rica herència espiritual. El metropolità Platon Gorodetsky (1803-1891) de Kíev 
tenia un refrany que deia que «les parets de separació no s'aixequen fins al cel», que es va 
convertir en un principi de la perspectiva ecumènica de Couturier. Molt influenciat també 
per l'ensenyament de Dom Lambert Beauduin, va col·locar, en la litúrgia de l'Església, la 
celebració de la pregària en el cor de la seva vida espiritual. 

El juliol de 1932, fa un retir espiritual als benedictins de Amay a Bèlgica. Allà descobrirà el 



 
testament espiritual del cardenal Desiré-Joseph Mercier i els seus treballs de Dom 
Lambert, fundador de l'abadia de Chevetogne, tots dos precursors de l'ecumenisme en el si 
de l'Església catòlica. Aquestes lectures estimulen el seu interès pel moviment ecumènic. 
L'any següent es farà oblat d'aquest priorat sota el nom de Benoît-Irénée. 

Al seu retorn, el gener de 1933, organitza un tríduum de pregària per la unitat dels 
cristians a Lió. És una octava (celebració de vuit dies) d'oració que s'estén del 18 al 25 de 
gener i s'inscriu en el si de l'octava per a la unitat creada per dos anglicans el 1908. 
Aquesta octava lionesa va presentar en principi un caràcter exclusivament catòlic, 
Paul Couturier l'orientà a partir de 1935 cap a la unitat dels cristians batejats, sobretot 
catòlics, ortodoxes, anglicans i reformats, i ho fa relacionant-se amb els membres de les 
diverses Esglésies. Aquesta setmana esdevindrà la setmana de pregària per la unitat dels 
cristians. 

El 1936, va suscitar la primera trobada espiritual interconfessional a Erlenbach, a Suïssa, 
entre pastors reformats i sacerdots catòlics. Aquest és el punt de partida del Grup dels 
Dombes, que reunirà a continuació, cada any, uns quaranta teòlegs, catòlics i protestants, 
per a un diàleg teològic ecumènic. 

El 1937 i 1938 va viatjar a Anglaterra per trobar-se amb responsables de l'Església 
anglicana. El novembre-desembre de 1937 va escriure diversos articles sobre la universal 
Pregària dels Cristians per a la Unitat Cristiana, a la Revista Apologétique. El 1939, coneix 
el pastor Willem Visser 't Hooft que esdevindrà secretari del Consell Ecumènic de les 
Esglésies a Ginebra (1948-1966), i, a la tardor de 1940, la del pastor Roger Schutz que 
considera de crear a Taizé una comunitat monàstica en el marc del protestantisme. El 
1942, publica el primer número de les «Pàgines Documentals», la precursora de la revista 
«Unitat cristiana». L'any següent, proposa en aquesta revista la idea del «monestir 
invisible», que reuneix en l'oració als cristians les diferents confessions que es preocupen 
per la unitat. 

El 1944, acaba el seu text pregària i Unitat cristiana, que serà el seu testament espiritual. 
Després de la guerra, encara que cansat i malalt, organitza sessions de formació ecumènica 
i col·labora en diverses publicacions col·lectives en aquest àmbit: «cristians davant de 
l'Ecumenisme», «Unitat Cristiana i Tolerància Religiosa» i «Diàleg sobre la Verge». 

Mort el 24 de mars de 1953 al seu domicili de Lió. En el seu funeral van assistir pastors 
protestants. (Wikipèdia). 

Hem d'agrair a Paul Couturier al seu treball per la unitat dels cristians. La petició de Jesús 
en el capítol 17 del l'evangeli de Joan, pregant perquè tots siguem u ens interpel·lar a tots 
els cristians. Pau, al capítol 1 de la 1a carta als Corintis ens adverteix de les divisions en la 
comunitat perquè uns afirmen «Jo sóc de Pau»; altres: «Doncs jo, d'Apol·ló»; altres: «Jo, 
de Cefes»; altres: «Jo, de Crist.». i demana que: aneu tots d'acord i que no hi hagi divisions 
entre vosaltres, sinó que estigueu ben units en un sol pensament i en un sol parer. 

Cal preguntar-se si les diferències qüestionen la nostra unitat. 

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 
Tinguem presents a les nostres oracions els germans que tenen problemes de
salut i a les persones que en tenen cura. Que el Senyor els acompanyi cap a una
presta recuperació. 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 
Seguim ajudant en tot el que podem!!!!!hem comprat pel "Chiringuito" formatge,
margarina i una mica de llet....tot el que puguem recollir per ells es molt ben rebut
i amb tot l’agraïment de tot l'equip. No ens oblidem de que podem comprar a la
botiga del "Comerç Just" i l’església afegirà el mateix que comprem i també
podem portar alguna cosa per ells i ells la vindran a buscar...moltes gràcies a tots i
totes per la constància i la generositat i també gràcies a Déu que ens dona
l'oportunitat d'ajudar. 

CANAL DE YOUTUBE  
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de youtube a les 11.00 
https://youtu.be/hRWFCBC6Eq8 
Agenda 

• DIA MUNDIAL DE PREGÀRIA. El divendres 4 de març celebrarem el Dia
Mundial de Pregària preparat per dones d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del
Nord. Aquest any ens acolliran a Saint George’s Church, al carrer Horaci,
38 de Barcelona. La celebració començarà a les 19h. 

El contrari de la unitat és la desunió, l'enemic de la unió és la imposició. 

Si comparem les cartes de l'apòstol Pau i les cartes de l'apòstol Joan, veurem que hi 
ha forces diferències de pensament. Però això no és impediment perquè es sentissin units. 
El fracàs de la unitat és la desunió i la desunió germina amb la imposició. La unitat no és 
una fusió ni s'ha de basar en la uniformitat sinó que la unitat és el respecte a la diferència. 
El que sigui, pensi i actuï diferent no és un pretext d'exclusió, i al mateix temps, la unitat no 
és un pretext per imposar un sol pensament i una sola manera de viure la fe. De la mateixa 
manera que el contacte de Couturier amb l'Església Ortodoxa el va enriquir, el contacte 
amb les diferents confessions cristianes ens pot enriquir a tots. És veritat que els 
protestants no podran acceptar que el Papa es consideri el vicari de Crist. De la mateixa 
manera, ni catòlics ni ortodoxes renunciaran al culte a Maria. Però per sobre de les 
diferències hi ha la unió en Crist. La unió és acceptar-nos tots en les nostres diferències per 
ser un en Crist, i poder pregar i viure units formant l'església invisible i multicolor que 
acull a tot als qui estan units al Crist. Com deia Paul Couturier, la unitat vindrà quan Ell 
voldrà i com Ell voldrà. 

Rubén Pallàs


