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Hem aprovat que el 1r Diumenge d’Ad-
vent d’aquest any, data en què comen-
ça l’Any Litúrgic i sempre s’inicia la lec-

tura d’un nou leccionari per a la celebració 
de l’Eucaristia dominical, es promogui la in-
tensificació del valor de la Paraula de Déu 
en tota la vida de l’Església. 

Els bisbes acullen així la petició de l’Associa-
ció Bíblica de Catalunya per tal que entorn d’a-
quella data se celebri una Setmana d’Anima-
ció Bíblica. 

Comunicat de la reunió n. 219 
de la CET, 13 de juliol de 2016, n. 4

La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’afegeix a 
la iniciativa de la Associació Bíblica de Catalu-
nya, avalada i feta seva pels bisbes de la Tar-

raconense, de celebrar el primer diumenge d’Ad-
vent com «Dia de la Paraula» i tota la setmana que 
el precedeix com la «Setmana de la Bíblia», aprofi-
tant l’inici de un nou any litúrgic.

L’objectiu és que es facin actes al voltant de la 
Bíblia en totes les diòcesis catalanes, per tal que 
el Poble de Déu s’entusiasmi amb la Paraula de 
Déu, i que la Bíblia sigui el llibre per excel·lència 
de tots els fidels. Volem que sigui coneguda, lle gi -
 da, meditada, estudiada, compartida i estimada per 
tothom, sense excepció.

Com afirma el Concili Vaticà II: «L’Església ha ve-
nerat sempre les divines Escriptures com també ha 
venerat el cos mateix del Senyor. Per això, espe-
cialment en la sagrada litúrgia, no deixa mai de pren-
dre el pa de vida de la taula, de nodrir-se’n i de dis-
tribuir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de Déu 
com el cos de Crist» (Constitució Dei Verbum, n. 21). 
Després de més de cinquanta anys de la cloenda 
del Concili, encara es fa necessari insistir en la cen-
tralitat de la Bíblia en les nostres celebracions, pe-
rò també en les nostres cases, en les nostres vides, 
en la nostra pregària quotidiana.

I hem de començar pels nostres centres de culte. 
Per això al començament del nou any litúrgic, a la 
Catedral de Sant Feliu de Llobregat es farà una en-
tronització solemne de la Bíblia, on les Sagrades 
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Escriptures seran portades en processó i diposita-
des en un lloc visible i permanent, com signe que 
afavoreixi l’amor i la reverència dels fidels per la 
Paraula de Déu. Convidem que aquest gest simbò-

lic es faci a tots els centres de culte del Bisbat. Ja 
el Sínode sobre La Paraula de Déu en la vida i en 
la missió de l’Església ho va recomanar, i l’Exhorta-
ció Apostòlica postsinodal Verb um Domini, de Be-
net XVI, se’n féu ressò: «Els Pares sinodals sug-
ge reixen que a les esglésies es destini un lloc de 
relleu on es col·loqui la Sagrada Escriptura també 
fora de la celebració. En efecte, cal que el llibre que 
conté la Paraula de Déu tingui un lloc visible i d’ho-
nor en el temple cristià» (n. 68).

La resta d’actes que celebrarem al llarg de la Set -
mana Bíblica, coordinats pel Secretariat d’Anima-
ció Bíblica de la Pastoral de la nostra diòcesis, se 
situen en la mateixa perspectiva d’apropar la Bíblia 
a tothom, de dinamitzar el coneixement i estima 
de les Sagrades Escriptures, de crear realitats no-
ves de lectura compartida de la Bíblia, d’aconse-
guir que aquesta es converteixi en l’ànima de tota 
la pastoral de la diòcesi.

Esperem que aquestes iniciatives serveixin per 
un augment del coneixement i una més profunda 
estimació de la Sagrada Escriptura i, sobretot, que 
redundin en un creixement en la fe i en la santedat 
del nostre poble.

L’Esperit Sant, que assistia els autors del text 
sagrat, us il·lumini quan el llegireu, fins a trobar Je -
sucrist viu que us parla i espera vostra resposta. 
Que Ell us beneeixi.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

Setmana de la Bíblia
Del 21 al 27 de novembre de 2016

Actes del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Dimarts, 22 de novembre 

•  18.30 h –  Pregària amb la Bíblia, organitzada pel Grup de Bíblia parroquial
Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès 
(Pl. Jaume I, s/n -  Vilafranca del Penedès) 

• 20.00 h –  Taula rodona ecumènica al voltant de la Bíblia.
Experiència i aportacions en l’ecumenisme.
Casal parroquial Santa Magdalena (Pl. Santa Magdalena, 12 - Esplugues de Llobregat)

Dissabte, 26 de novembre

• 20.00 h –  Entronització de la Bíblia a la Catedral de Sant Feliu (Pl. de la Vila, 2B - Sant Feliu de Llobre-
gat) i invitació a totes les esglésies del Bisbat a fer-ho també, aprofitant el començament d’un 
nou any litúrgic (26 de novembre, vespre). Una cerimònia litúrgica (pot ser abans de l’euca ris -
tia o integrada a la mateixa) on la Bíblia seria portada en processó i després dipositada en un 
lloc visible i permanent, per fomentar l’amor dels fidels per la Paraula de Déu. 

• 21.30 h –  Vetlla de pregària a la Basílica de Montserrat: «La vostra paraula és llum dels meus pas-
sos», organitzada pel Centre de Coordinació Pastoral de Montserrat.

Diumenge, 27 de novembre

• 9.30 h –  Lectio Divina de les lectures de la missa, a càrrec del P. Antoni Pou, organitzat per l’hostatgeria 
del Monestir de Montserrat.

• 12.15 h –  «Cantant la Paraula», cant de salms. Després de la missa conventual de Montserrat, preparats 
pels organitzadors de les Trobades d’Animadors de Cant per a Litúrgia de Montserrat.
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E l Secretariat d’Animació Bíblica 
de la Pastoral de la nostra diò-
cesi ha considerat la proposta 

de la Setmana de la Bíblia i del Diu-
menge de la Paraula com a un rep-
te. La nostra raó de ser, com diu en 
els objectius el decret de constitució 
del Secretariat és: «Afavorir totes les 
iniciatives pastorals que apropin la 
Paraula de Déu al major nombre de 
persones possibles». I els diversos 
actes que es faran a la nostra diòce-
sis i a la resta de diòcesis de la Tar-
raconense són una oportunitat ex-
cel·lent per apropar la Bíblia al nostre 
poble.
  I, per això, hem organitzat, hem pro-
posat o ens hem afegit a les diverses 
iniciatives de la nostra diòce si per a 
aquests dies. 
  Estem fent publicitat en els mit-
jans de comunicació, a les xarxes 
socials, de boca en boca; estem ofe-
rint un elenc d’actes diversos per a 
que tothom pugui participar-hi: actes 
de pregària amb la Bíblia (lectio divi-
na, cant de Salms, etc.); de reconei-
xement públic del valor i centralitat 
de la Paraula de Déu en la vida co-
munitària i personal (processó amb 
la Bíblia, entronització, reservar-li als 
centres de culte un lloc privilegiat i 
permanent, etc.); lectura compartida 
de les Escriptures Sagrades; impuls 

TOTA LA INFORMACIÓ A  WWW.SETMANADELABIBLIA.CAT

Setmana de la Bíblia i Secretariat 
d’Animació Bíblica de la Pastoral

de creació de grups de lectura de la 
Bíblia; reconeixement del seu valor 
en la tasca ecumènica i de diàleg in-
terreligiós; conscienciació de la ne-
cessitat d’entendre la transversalitat 
de la Bíblia en tota la tasca pastoral 

de l’Església, etc. No podem perdre 
el tren d’aquesta oportunitat. Totes i 
tots ens hem d’implicar en els actes 
d’aquesta Setmana de la Bíblia. I, més 
encara, ens hem de responsabilitzar 
en que la Bíblia sigui cada vegada 

més coneguda i estimada entre nos-
altres.

Javier Velasco-Arias
Coordinador del Secretariat 

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

•  «La gent s’apinyava al seu voltant (de Jesús) per escoltar la Paraula de 
Déu» (Lc 5,1).

•  «Quan vau rebre la Paraula de Déu que us anunciàvem, la vau acollir 
no com a paraula humana, sinó com allò que és en realitat: Paraula de 
Déu, que actua eficaçment en vosaltres, els qui creieu» (1Tim 2,13).

•  «La Paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa 
de dos talls: arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions i el 
moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments del cor»
(Heb 4,12).

•  «L’Església ha venerat sempre les divines Escriptures com també ha ve-
nerat el cos mateix del Senyor. Per això, especialment en la sagrada 
litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de nodrir-se’n 
i de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la paraula de Déu com el cos 
de Crist» (Vaticà II, Constitució Dei Verbum, n. 21).

•  «Els Pares sinodals suggereixen que a les esglésies es destini un lloc 
de relleu on es col·loqui la Sagrada Escriptura també fora de la celebra-
ció. En efecte, cal que el llibre que conté la Paraula de Déu tingui un 
lloc visible i d’honor en el temple cristià» (Benet XVI, Exhortació apos-
tòlica Verbum Domini, n. 68).


