


Actes del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Pelegrinatge bíblic a Montserrat
Diumenge 3 de desembre de 2017: «La Paraula de Déu és viva i eficaç»

DILLUNS, 27 DE NOVEMBRE

20.30 h – Xerrada-col·loqui: «La Paraula de Déu és viva i eficaç», amb:

•  Lluís Brull, evangèlic, coordinador del Grup Bíblic Ecumènic de la 
Parròquia de Sant Pere de Gavà

•  Xavier Artigas, diaca catòlic, delegat d’Ecumenisme i Relacions 
interreligioses al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Parròquia de Sant Pere de Gavà
c/ Raval de Molins, 36 – Gavà

DIMARTS, 28 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 – Diàleg ecumènic al voltant de la Bíblia
Experiències bíbliques: «La Paraula de Déu és viva i eficaç», 
amb:

•  Daniel Rodríguez Ramos, pastor protestant, president de la Fe-
deració d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE)

•  Javier Velasco-Arias, laic catòlic, coordinador del Secretariat 
d’Animació Bíblica de la Pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat

•  Moderador: Xavier Artigas, diaca, delegat d’Ecumenisme i Re-
lacions interreligioses al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Parròquia de Santa Magdalena
Pl. Pare Miquel d’Esplugues, 1 – Esplugues de Llobregat

 
DIMECRES, 29 DE NOVEMBRE

20.30 h – Xerrada-debat: «La Paraula de Déu és viva i eficaç», amb:

•  Jaume Triginé Prats, membre de la Junta Directiva del Cen-
tre Ecumènic de Catalunya i del Grup de Diàleg Interreligiós 

d’AUDIR (UNESCO), professor de Teologia a diverses institu-
cions evangèliques

•  Xavier Artigas, diaca, delegat d’Ecumenisme i Relacions inter-
religioses al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Catedral de Sant Feliu de Llobregat
Pl. de la Vila, s/n – Sant Feliu de Llobregat

DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE

20.00 h –  Lectio divina: Lluc 21,29-33, organitzada pel Grup bíblic parro-
quial

Parròquia de Santa Eulàlia
Passeig Jaume Balmes, 2 – Pallejà

20.00 h –  Lectio divina: Marc 13,33-37, organitzada pel Grup bíblic par-
ro quial

Parròquia Sant Josep
c/ Girona, 2 – Sant Vicenç dels Horts

DIUMENGE, 3 DE DESEMBRE

Pelegrinatge bíblic a Montserrat: 

 11.00 h  Eucaristia monacal
 12.30 h  Cantem la Paraula
 15.30 h  Visita al Museu Bíblic
 17.30 h   Conferència de Ramon Ribera: «Què aporta la Bíblia al 

lector del s. XXI?»
 18.45 h  Vespres 

19.00 h –  Entronització de la Bíblia i benedicció

A la Catedral de Sant Feliu (Pl. de la Vila, s/n – Sant Feliu de Llo-
bregat), amb la presència del bisbe Agustí i invitació a totes les 
esglésies del bisbat a fer-ho també, aprofitant el començament 
d’un nou any litúrgic i ser el «Diumenge de la Paraula»

10.00 h   Rebuda a la Plaça de Santa Maria. S’hi pot arribar a peu, amb 
cremallera, autocar, cotxes particulars, etc.

11.00 h    Missa conventual, amb menció especial de la Paraula de Déu. 

12.30 h    Cantem la Paraula. Pels organitzadors de les trobades d’ani-
madors de cant a Montserrat. A la sala de la façana.

15.30 h   Visita al Museu Bíblic i Dipòsit de Sant Millan (guia: P. Antoni 
Pou, monjo de Montserrat i biblista). 3 grups de 15 persones i 
cada grup entrarà a una hora diferent: 15.30, 16.00 i 16.30 h.

17.30 h   Conferència de Ramon Ribera: «Què aporta la Bíblia al lector 
del s. XXI?»

18.45 h   Vespres 

Comunicar la vostra assistència individual, de grup, parròquia, etc. a l’e-mail: 
jornadabiblicasantfeliu@gmail.com, indicant nom, cognoms i població (per 
a l’entrada al Museu és necessari conèixer amb temps els interessats, 
ja que l’aforament és limitat, 3 grups de 15 persones cadascun).
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Per segon any consecutiu se celebra a 
totes les diòcesis de Catalunya la «Set -
mana de la Bíblia», que culmina el «Diu -

menge de la Paraula», coincidint amb el Primer 
Diumenge d’Advent, inici de l’Any Litúrgic. 
Aquest curs serà del 27 de novembre al 3 de 
desembre.

El lema d’enguany és «La Paraula de Déu 
és viva i eficaç» (He 4,12). El text de la Carta 
als Hebreus subratlla la força de la Paraula 
de Déu. Una Paraula que ens interpel·la, ens 
dona vida, amb una eficàcia personal i comu-
nitària indiscutible.

La Bíblia no és un text buit o uns llibres del 
passat. És Paraula de Déu. Una Paraula que 
vol entrar en diàleg amb les persones d’avui i 
de sempre. És un mitjà privilegiat pel qual Déu 
ens parla. Esbrinar el missatge de Déu en 
el llenguatge humà que conté la Bíblia, és el 
que expressem quan diem que «hem de des-
cobrir la sacramentalitat de la Sagrada Es-
criptura».

Ens sumem a la invitació que ens feia el papa 
Francesc de dedicar un diumenge a la difusió, 
coneixement i aprofundiment de la Sagrada Es-
criptura: «un diumenge dedicat enterament a 
la Paraula de Déu per tal de comprendre la ri-
quesa inesgotable que prové del diàleg cons-
tant de Déu amb el seu poble» (Misericordia et 
mi sera, 7).

Por segundo año consecutivo se cele-
bra en todas las diócesis de Cataluña 
la «Semana de la Biblia», que culmina 

el «Domingo de la Palabra», coincidiendo con 
el Primer Domingo de Adviento, inicio del Año 
Litúrgico. Este curso será del 27 de noviembre 
al 3 de diciembre.

El lema de este año es «La Palabra de Dios 
es viva y eficaz» (Hb 4,12). El texto de la Carta 
a los Hebreos subraya la fuerza de la Palabra 
de Dios. Una Palabra que nos interpela, nos 
da vida, con una eficacia personal y comuni-
taria indiscutible.

La Biblia no es un texto vacío o unos libros 
del pasado. Es Palabra de Dios. Una Palabra 
que quiere entrar en diálogo con las personas 
de hoy y de siempre. Es un medio privilegiado 
por el que Dios nos habla. Averiguar el men-
saje de Dios en el lenguaje humano que con-
tiene la Biblia, es lo que expresamos cuando 
decimos que «debemos descubrir la sacra-
mentalidad de la Sagrada Escritura».

Nos sumamos a la invitación que nos hacía 
el papa Francisco de dedicar un domingo a la 

El Pla Pastoral que regeix el camí que enguany 
anem fent a la Diòcesi és il·luminat per la cri-
da que ens fa Jesús: «us he confiat la missió 
d’anar per tot arreu i donar fruit» (Jn 15,16). So-
vint a la Sagrada Escriptura els fruits de vi-
da cristiana són presentats com la fecunditat 
d’una terra que ha rebut eficaçment la llavor 
i la pluja. Aleshores, la Paraula de Déu és com 
aquesta llavor o aquesta pluja. La Paraula de 

difusión, conocimiento y profundización de la 
Sagrada Escritura: «un domingo dedicado en-
teramente a la Palabra de Dios para com-
prender la riqueza inagotable que proviene 
del diálogo constante de Dios con su pueblo» 
(Misericordia et misera, 7).

El Plan Pastoral que rige el camino que este 
año vamos haciendo en la Diócesis está ilu-
minado por la llamada que nos hace Jesús: 
«os he confiado la misión de ir por todas par-
tes y dar fruto» (Jn 15,16). A menudo en la Sa-
grada Escritura los frutos de vida cristiana son 
presentados como la fecundidad de una tie-
rra que ha recibido eficazmente la semilla y la 
lluvia. Entonces, la Palabra de Dios es como 
esta semilla o esta lluvia. La Palabra de Dios 
nos llega, sobre todo, mediante la Biblia. Es 
por ello que quisiéramos que todos supié ra-
mos escuchar los mensajes contenidos en la 
Sagrada Escritura con la frecuencia y disposi-
ción que pide su condición de Palabra de Dios. 
Es el camino seguro para dar fruto abundan te.

En este sentido, todo acto de oración o toda 
iniciativa formativa que se haga en la Dióce-

Déu ens arriba, sobretot, mitjançant la Bíblia. 
És per això que voldríem que tots sabéssim es-
coltar els missatges continguts en la Sagrada 
Escriptura amb la freqüència i disposició que 
demana la seva condició de Paraula de Déu. 
És el camí cert per donar fruit abundant.

En aquest sentit, tot acte de pregària o to-
ta iniciativa formativa, que es faci a la Diòce-
si, al voltant de la Sagrada Escriptura seran 
benvingudes. 

Des del Secretariat d’Animació Bíblica de la 
Pastoral s’han programat diversos actes du-
rant la Setmana de la Bíblia. A la catedral de 
Sant Feliu de Llobregat, tot celebrant el Primer 
Diumenge d’Advent, es farà l’entronització 
solemne de la Sagrada Escriptura en la pro-
cessó d’entrada de l’Eucaristia, per col·locar- 
la en lloc destacat, significant la veneració que 
es mereix. Igualment hi haurà el mateix diu-
menge un pelegrinatge bíblic a Montserrat on, 
a més de participar en l’Eucaristia mona cal, 
es podrà visitar el Museu Bíblic i el Dipòsit de 
Sant Millan, així com escoltar una conferèn-
cia bíblica.

Confiem en els fruits abundants de vida que 
ens portarà el diàleg amb Jesucrist, en escol-
tar-lo i respondre-li per mitjà de la Sagrada Es-
criptura.

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat 

sis en torno a la Sagrada Escritura serán bien-
venidas. 

Desde el Secretariado de Animación Bíbli ca 
de la Pastoral hay programados varios even-
tos durante la Semana de la Biblia. En la ca-
tedral de Sant Feliu de Llobregat, celebrando 
el Primer Domingo de Adviento, se hará la en-
tronización solemne de la Sagrada Escritura 
en la procesión de entrada de la Eucaristía, 
para colocarla en un lugar destacado, signifi-
cando la veneración que se merece. Igualmen-
te habrá el mismo domingo una peregrina-
ción bíblica a Montserrat donde, además de 
participar en la Eucaristía monacal, se podrá 
visitar el Museo Bíblico y el Depósito de San Mi-
llán, así como escuchar una conferencia bí-
blica.

Confiamos en los frutos abundantes de vi-
da que nos llevará el diálogo con Jesucristo, 
al escucharlo y responderle a través de la Sa-
grada Escritura.

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu 

de Llobregat 

II Setmana de la Bíblia

II Semana de la Biblia
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Aquest any serà el segon en 
el qual celebrarem a totes 
les diòcesis catalanes la 

«Setmana de la Bíblia» que culmi-
narà amb el «Diumenge de la Pa-
raula», el primer diumenge d’Ad-

vent. Les dates seran del 27 de novembre al 
3 de desembre.

L’any passat, amb el suport de la Tarraconen-
se, es va celebrar, per primera vegada, amb ac-
tes a totes les diòcesis catalanes. Molts d’a -
quests actes foren organitzats per l’Associació 
Bíblica de Catalunya, els diversos Secreta riats 
d’Animació Bíblica de la Pastoral dels bisbats 
on existeix, l’Abadia de Montserrat, les dife-
rents delegacions diocesanes (litúrgia, mitjans 
de comunicació, evangelització, etc.), i tam-
bé a iniciativa d’arxiprestats, parròquies, edito-
rials, mitjans de comunicació, etc.

El ventall d’actes va ser també molt ampli: 
pregària amb la Bíblia, lectio divina, conferèn-
cies, xerrades, taules rodones ecumèniques, 
de diàleg interreligiós i cultural, lectura públi-
ca d’algun llibre bíblic, música d’inspiració bí-
blica, exposicions bíbliques, actes al Museu 
Bíblic Tarraconense, relacions de la Bíblia amb 
la literatura, el cinema, l’art, etc., presentació 
pública del Concurs Bíblic, entronització de la 
Paraula de Déu a les diferents catedrals i mol-
tíssimes parròquies i centres de culte, i un llarg 
etcètera.

Ara tenim el repte d’aquest segon any de 
la «Setmana de la Bíblia». El papa Francesc va 

TOTA LA INFORMACIÓ A  WWW.SETMANADELABIBLIA.CAT

Setmana de la Bíblia

demanar que es facin iniciatives similars a to-
tes les diòcesis del món (Carta apostòlica Mi-
sericordia et misera, 7).

Ens hem d’implicar, molt més que l’any pas-
sat, tots els bisbats, parròquies, comunitats, 
moviments... a mostrar la centralitat de la Pa-
raula de Déu en la vida de l’Església, de les co-

munitats i de tots els cristians. La «Setmana de 
la Bíblia» és una excel·lent oportunitat, que ha 
de tenir continuïtat en el temps.

Javier Velasco-Arias
Coordinador del Secretariat 

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

•  «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» 
(He 4,12).

•  «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» (1Tm 2,13).

•  «Seria oportú que cada comunitat, en un diumenge de l’any litúrgic, re-
novés el seu compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofun-
diment de la Sagrada Escriptura: un diumenge dedicat enterament a 
la Paraula de Déu per a comprendre l’inesgotable riquesa que prové 
d’aquest diàleg constant de Déu amb el seu poble. Caldria enriquir 
aquest moment amb iniciatives creatives, que animin els creients a 
ser instruments vius de la transmissió de la Paraula» (Papa Francesc, 
Misericordia et misera, n. 7).

•  «Crist, realment present en les espècies del pa i del vi, és present de ma-
nera anàloga també en la Paraula proclamada en la litúrgia. Per tant, 
aprofundir en el sentit de la sacramentalitat de la Paraula de Déu pot afa-
vorir una comprensió més unitària del misteri de la Revelació en “obres 
i paraules íntimament lligades, afavorint la vida espiritual dels fidels i 
l’acció pastoral de l’Església”» (Benet XVI, Verbum Domini, n. 56).


