


DIUMENGE, 26 DE GENER DE 2020

Església Catedral de Sant Llorenç (Sant Feliu de Ll.)
Plaça de la Vila, s/n

— A les 12 h, entronització de la Bíblia i benedicció
amb la presència del bisbe Agustí i invitació 
a totes les esglésies del bisbat a fer-ho també,  
aprofitant que és el «Diumenge de la Paraula»

Aquest acte es convida que es faci a tot arreu

DILLUNS, 27 DE GENER DE 2020

Parròquia Mare de Déu de Montserrat (Sant Boi de Ll.)
c/ Mn. J. Verdaguer, 151 (prop pl. Catalunya)

— A les 19.15 h, aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina): 
«Els obrí el sentit de les escriptures» (Lc 24,45)

DIMARTS, 28 DE GENER DE 2020

Capella del Santíssim - Basílica Santa Maria 
(Vilafranca del Penedès)
c/ Santa Maria, 12

— De les 18.45 a 19.45 h - Meditació/reflexió, 
amb diversos salms i lectura dels evangelis

Parròquia Sant Pere Apòstol (Sant Boi de Llobregat)
c/ Pau Casals, 9 (Ciutat Cooperativa - Molí Nou)

— A les 18 h, lectura amb 
les «Cartes del Nou Testament»

DIVENDRES, 31 DE GENER DE 2020

Parròquia de Santa Eulàlia (Pallejà)
Passeig Jaume Balmes, 2

Lloc: Sala de la Rectoria de la Parròquia de Santa Eulàlia

— A les 19.30 h, aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina): 
«Els obrí el sentit de les escriptures» (Lc 24,45)

Parròquia de Santa Magdalena 
(Esplugues de Llobregat) 
Plaça Pare Miquel d’Esplugues, 1
t. 933 710 138

Lloc: salons de la Parròquia de Santa Magdalena

— A les 20 h, aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina) obert a tothom que 
vulgui participar

Textos del diumenge 2 de febrer, Presentació del Senyor. Després de la Mis-
sa de 19.30 h

DISSABTE, 1 DE FEBRER DE 2020

Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló)
c/ Claudi Güell, 6

Visita Cripta Colònia Güell, 
prèvia inscripció:
animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat

— A les 10 h, Manuel Medarde 
explicarà la simbologia dels elements 
bíblics que Gaudí va utilitzar 
d’una forma insòlita en la Cripta
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Activitats del Bisbat de Sant Feliu

•  «Però, fins avui, Déu no us havia donat un enteni-
ment capaç de comprendre, ni uns ulls capaços de 
veure-hi, ni unes orelles bones per a sentir-hi» 
(Dt 29,3).

•  «I allí, a la plaça de davant la porta de les Aigües, 
des de l’alba fins al migdia, Esdres va anar lle-
gint el llibre de la Llei davant de tothom: homes, 
dones i infants amb ús de raó. Tot el poble escol-
tava atentament la lectura» (Neh 8,3).

•  «Val més tenir saviesa que or fi, l’enteniment és 
més preciós que la plata» (Pr 16,16).

•  «Però a ells se’ls va ofuscar l’enteniment, i fins al 
dia d’avui, quan llegeixen l’Antic Testament, el vel 
continua encara posat, ja que només desapareix 
gràcies a Crist» (2Co 3,14).

•  Pertany, en primer lloc, al poble convocat per es-
coltar-la i reconèixer-se en aquesta Paraula. So-
vint es donen tendències que intenten monopo-
litzar el text sagrat relegant-lo a certs cercles o 

grups escollits. No pot ser així. La Bíblia és el lli-
bre del poble del Senyor que a l’escoltar-lo pas-
sa de la dispersió i la divisió a la unitat. La Parau-
la de Déu uneix als creients i els converteix en 
un sol poble («Motu proprio» Aperuit Illis, 4).

•  «No hi ha prioritat més gran que aquesta: obrir 
de nou a l’home d’avui l’accés a Déu, al Déu 
que parla i ens comunica el seu amor perquè 
tinguem vida abundant (cf. Jn 10,10)» (Verbum 
Domini, 2).

•  Es recomana la lectura de la sagrada Escrip-
tura. «... freqüent lectura de les divines Escrip-
tures. “Perquè la ignorància de les Escriptures 
és ignorància de Crist” [...]. Recordar que la lec-
tura de la sagrada Escriptura ha d’anar acompa-
nyada de la pregària a fi que hi hagi diàleg entre 
Déu i l’home; perquè “parlem amb ell quan pre-
guem, i l’escoltem quan llegim les paraules divi-
nes”» (Verbum Domini, 25).

Es convida aquesta setmana a tots el grups: catequesi, joves, animació bíblica, estudi de la Bíblia... a qualsevol trobada a començar o acabar 
amb una lectura bíblica d’una manera especial.
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Des de fa molts anys sentim a l’Església ca-
tòlica una necessitat urgent de tornar a la 
Sagrada Escriptura, per a alimentar-nos i 

créixer com a cristians. Va ser la necessitat que 
motivà en el Concili Vaticà II la Constitució sobre 
la Paraula de Déu Dei Verbum. Va ser la inquietud 
que feu que el papa Benet XVI convoqués l’any 
2008 una Assemblea del Sínode dels Bisbes so-
bre el tema «La Paraula de Déu en la vida i mis-
sió de l’Església», publicant a continuació l’Exhor-
tació Apostòlica Verbum Domini. Entre nosaltres 
s’ha celebrat la Setmana de la Bíblia durant tres 
anys. Recentment el papa Francesc ha publicat la 

Aquest serà el quart any que 
celebrarem a totes les diòce-
sis catalanes la «Setmana de 

la Bíblia». Començarà amb el tercer 
diumenge de durant l’any dedicat a 
la Paraula, instituït pel papa Fran-
cesc amb la Carta Apostòlica en for-
ma de «Motu proprio», Aperuit Illis, en-
guany 26 de gener, i acabaran els 
actes l’1 de febrer de 2020. El le-
ma és: «Els obrí l’enteniment perquè 
comprenguessin el sentit de les Es-
criptures» (Lc 24,45).

Els actes estan organitzats per 
l’Associació Bíblica de Catalunya, 
els diversos Secretariats d’Animació 
Bíblica de la Pastoral dels bisbats 
—on n’hi ha—, l’Abadia de Montser-
rat, les diferents delegacions dioce sa-
nes (litúrgia, mitjans de comunicació, 

Carta Apostòlica en forma de «Motu proprio», Ape-
ruit Illis, on ha instituït de manera oficial la cele-
bració de la setmana i el dia de la Sagrada Escrip-
tu ra (enguany, del 26 de gener a l’1 de febrer).

Gràcies a Déu existeixen moltes iniciatives que 
ajuden a tornar a la Sagrada Escriptura com a font 
de vida. Però no són suficients. Participem de la 
mateixa inquietud del Papa.

Però, si volem copsar el que el Papa i l’Església 
esperen de nosaltres en aquest punt, hem de re-
cordar una cosa fonamental: la Sagrada Escrip-
tura, en si mateixa, als ulls de qualsevol, és un con-
junt de textos humans antics. Uns l’han tractat 

evangelització...), i també a iniciativa 
d’arxiprestats, parròquies, editorials, 
mitjans de comunicació, etc.

És molt important que es faci una 
lectura compartida de les Escriptu-
res per al seu enteniment, a través 
de grups de lectura de la Bíblia que 
ja existeixen, i pensar en crear de 
nous allí on ens ho demanin; també 
té molta importància i s’ha de fer un 
reconeixement pel seu valor a la tas-
ca ecumènica i de diàleg interreli-
giós que s’està portant a terme. To-
tes les persones ens hem d’implicar 
en els actes d’aquesta Setmana de la 
Bíblia.

Aquest dies han d’anar acompa-
nyats d’una manera especial amb la 
Paraula de Déu en la vida, l’espiritua-
litat i l’acció de l’Església.

només com un text històric i cultural, com una 
peça literària, un conjunt de narracions més o 
menys atractives, una poesia, o un text que sen-
zillament confirma les pròpies opinions (fins i tot 
opinions religioses). La Sagrada Escriptura no 
és això.

L’Església té i ofereix l’Escriptura com una CAR-
TA DE DÉU a tots i cadascun de nosaltres. L’Es-
criptura a l’Església està al servei del diàleg que 
ella i cadascun dels fidels manté amb Déu. Forma 
part d’aquestes realitats humanes que, des de 
l’Encarnació, són a l’Església al servei del diàleg i 
la comunió de vida.

Així, aquest fragment que dona títol al missat-
ge del Papa (Aperuit Illis) es troba en el passatge 
conegut com dels deixebles d’Emaús (Lc 24,45). 
Els deixebles estaven decebuts i tristos. Però Je-
sús els va obrir el sentit de les Escriptures de l’An-
tic Testament, en els passatges en què aquests 
parlen de la necessitat del sofriment per amor, 
que havia de patir el Messies.

Què buscava Jesús? Que els deixebles arribes-
sin a establir, mitjançant la fe, una relació de co-
munió amb la seva persona i amb l’Església. Ho 
va aconseguir, i per aquest motiu els deixebles 
sentiren una profunda alegria i es llançaren a 
anunciar i compartir amb els germans que Jesús 
estava viu i que la creu i el sofriment ja no eren es-
càndol per a ells.

Quantes coses descobriríem si Jesús ressus-
citat ens obrís l’enteniment en llegir la Sagrada 
Escriptura! Què rica seria la nostra oració i què 
fecunda la nostra vida!

Déu ens parla mitjançant l’Escriptura i nosal-
tres li responem mitjançant la nostra confessió 
de fe, la vida i l’oració. Si ho fem així, trobarem 
realitzats els anhels més profunds de l’ésser hu-
 mà.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Us recordem que la raó de ser d’a-
quest Secretariat, com diu en els ob-
jectius el decret de constitució és: 
«Afavorir totes les iniciatives pas-
torals que apropin la Paraula de 
Déu al major nombre de persones 
possibles». Així, doncs, tots els ac-
tes que es faran a la nostra diòcesi 

i a la resta de diòcesis de la Tarra-
conense són una oportunitat excel-
lent per apropar la Bíblia al nostre 
poble.

M.a Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariat

d’Animació Bíblica de la Pastoral
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

Exhortació a redescobrir 
la Sagrada Escriptura

Setmana de la Bíblia i Secretariat 
d’Animació Bíblica de la Pastoral
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Este será el cuarto año que ce-
lebraremos en todas las dióce-
sis catalanas la «Semana de la 

Biblia». Comenzará con el tercer do-
mingo del tiempo ordinario dedicado 
a la Palabra, instituido por el papa 
Francisco con la Carta Apostólica en 
forma de «Motu proprio», Aperuit Illis, es-
te año 26 de enero, y acabarán los 
actos el 1 de febrero de 2020. El le-
ma es: «Les abrió el entendimiento 
para que comprendieran el sentido 
de las Escrituras» (Lc 24,45).

Los actos están organizados por 
la Asociación Bíblica de Cataluña, 
los diversos Secretariados de Ani-
mación Bíblica de la Pastoral de los 
obispados —donde los hay—, la 
Abadía de Montserrat, las diferen-
tes delegaciones diocesanas (litur-
gia, medios de comunicación, evan-

geli zación...), y también a iniciati-
va de arciprestazgos, parroquias, 
editoriales, medios de comunica-
ción, etc.

Es muy importante que se haga una 
lectura compartida de las Escrituras 
para su entendimiento, a través de 
grupos de lectura de la Biblia que ya 
existen, y pensar en crear nuevos allí 
donde nos lo pidan; también tiene 
mucha importancia y se debe hacer 
un reconocimiento por su valor a la 
tarea ecuménica y de diálogo interre-
ligioso que se está llevando a cabo. 
Todas las personas nos tenemos que 
implicar en los actos de esta Semana 
de la Biblia.

Estos días deben ir acompañados 
de una manera especial con la Pala-
bra de Dios en la vida, la espirituali-
dad y la acción de la Iglesia.

Se recuerda que la razón de ser de 
este Secretariado, como dice en los 
objetivos el decreto de constitución 
es: «Favorecer todas las iniciativas 
pastorales que acerquen la Palabra 
de Dios al mayor número de personas 
posibles». Así pues, todos los actos 
que se harán en nuestra diócesis y 

en el resto de diócesis de la Tarraco-
nense son una oportunidad exce-
lente para acercar la Biblia a nues-
tro pueblo.

M.a Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariado

de Animación Bíblica de la Pastoral
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat

Semana de la Biblia y Secretariado 
de Animación Bíblica de la Pastoral

Desde hace muchos años sentimos en la Igle-
sia católica una necesidad urgente de vol-
ver a la Sagrada Escritura, para alimentar-

nos y crecer como cristianos. Fue la necesidad que 
motivó en el Concilio Vaticano II la Constitución 
sobre la Palabra de Dios Dei Verbum. Fue la in-
quietud que hizo que el papa Benedicto XVI con-
vocara en el año 2008 una Asamblea del Síno-
do de los Obispos sobre el tema «La Palabra de 
Dios en la vida y misión de la Iglesia», publicando 
a continuación la Exhortación Apostólica Verbum 
Domini. Entre nosotros se ha venido celebrando 
la Semana de la Biblia durante tres años. Recien-

temente el papa Francisco ha publicado la Carta 
Apostólica en forma de «Motu proprio», Aperuit Illis, 
donde ha instituido de manera oficial la celebración 
de la semana y el día de la Sagrada Escritura (este 
año, del 26 de enero al 1 de febrero).

Gracias a Dios existen muchas iniciativas que 
ayudan a volver a la Sagrada Escritura como fuente 
de vida. Pero no son suficientes. Participamos de 
la misma inquietud del Papa.

Pero, si queremos captar lo que el Papa y la Igle-
sia esperan de nosotros en este punto, hemos de 
recordar algo fundamental: la Sagrada Escritura, 
en sí misma, a los ojos de cualquiera, es un con-

junto de textos humanos antiguos. Unos la han tra-
tado sólo como un texto histórico y cultural, como 
una pieza literaria, un conjunto de narraciones 
más o menos atractivas, una poesía, o un texto 
que sencillamente confirma las propias opinio-
nes (incluso opiniones religiosas). La Sagrada 
Escritura no es eso.

La Iglesia tiene y ofrece la Escritura como una 
CARTA DE DIOS a todos y cada uno de nosotros. 
La Escritura en la Iglesia está al servicio del diálo-
go que ella y cada uno de los fieles mantiene con 
Dios. Forma parte de esas realidades humanas 
que, desde la Encarnación, están en la Iglesia al 
servicio del diálogo y la comunión de vida.

Así, este fragmento que da título al mensaje del 
Papa (Aperuit illis) se encuentra en el pasaje cono-
cido como de los discípulos de Emaús (Lc 24,45). 
Los discípulos estaban decepcionados y tristes. 
Pero Jesús les abrió el sentido de las Escrituras del 
Antiguo Testamento, en los pasajes en que éstos 
hablan de la necesidad del sufrimiento por amor, 
que tenía que padecer el Mesías.

¿Qué buscaba Jesús? Que los discípulos llega-
ran a establecer, mediante la fe, una relación de 
comunión con su persona y con la Iglesia. Lo consi-
guió, de ahí que los discípulos sintieran una pro-
funda alegría y se lanzaran a anunciar y compartir 
con los hermanos que Jesús estaba vivo y que 
la cruz y el sufrimiento ya no eran escándalo pa-
ra ellos.

¡Cuántas cosas descubriríamos si Jesús resu-
citado nos abriera el entendimiento al leer la Sa-
grada Escritura! ¡Qué rica sería nuestra oración y 
qué fecunda nuestra vida!

Dios nos habla mediante la Escritura y nosotros 
le respondemos mediante nuestra confesión de 
fe, la vida y la oración. Si lo hacemos así, halla re -
mos realizados los anhelos más profundos del ser 
humano.

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Exhortación a redescubrir 
la Sagrada Escritura


