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Activitats del Bisbat de Sant Feliu
DIUMENGE, 23 DE GENER DE 2022

DIJOUS, 27 DE GENER DE 2022

Catedral de Sant Llorenç (Sant Feliu de Llobregat)

Basílica del Monestir de Montserrat

—A les 12,h, Missa del Diumenge de la Paraula
amb l’entronització de la Bíblia

—A les 18.45 h, celebració solemne
de Vespres

DIMARTS, 25 DE GENER DE 2022

DIVENDRES, 28 DE GENER DE 2022

Basílica de Santa Maria (Vilafranca del Penedès)
c/ Santa Maria, 12

Parròquia de Santa Eulàlia (Pallejà)
Pg. Jaume Balmes, 2

—A les 18.30 h, celebració de la Paraula: inclourà
la presentació i la lectura sencera del llibre del
Càntic dels Càntics. Amb la professora María Luisa Melero

—A les 19.30 h, aprofundir en el text bíblic
(Lectio Divina): «La Paraula, font de consol
i esperança» (Rm 15,4)

DIMECRES, 26 DE GENER DE 2022
Parròquia Sant Pere de Gavà
c/ del Raval de Molins, 36

Nota: aquestes activitats, obertes a tothom,
es realitzaran sempre amb
les mesures de seguretat establertes.

—A les 18.30 h, a la capella del Santíssim.
Organitzat pel Grup de Bíblia Ecumènic

Pregàries dels fidels
per a una celebració de la Paraula de Déu
en la Setmana de la Bíblia

1. Perquè la Paraula de Déu tingui el relleu i el valor que li escauen en la vida i la missió de l’Església, a través de la seva lectura, estudi, reflexió i
oració. PREGUEM.
2. Perquè la Paraula de Déu sigui viva i eficaç per esclarir les intencions i els
pensaments del cor de tots els cristians. PREGUEM.
3. Perquè els qui han rebut a l’Església el do de proclamar i anunciar la Paraula de Déu siguin testimonis amb la seva paraula i il·luminin la vida
dels oients. PREGUEM.
4. Perquè la Paraula de Déu compartida pels fidels de les diferents confessions cristianes estrenyi els seus llaços i els ajudi a avançar vers la unitat. PREGUEM.
5. Perquè la bellesa i el bagatge cultural de la Bíblia ajudi els no creients a
pouar en els valors que la Paraula de Déu aporta a la societat. PREGUEM.
6. Perquè l’opció pels pobres i el manament de l’amor que Déu proposa en
la Sagrada Escriptura siguin una bona notícia per als necessitats i els desvalguts del nostre món. PREGUEM.

• «Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem coses dolentes, tal com ells van desitjar» (1Co 10,6).
• «Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar,
corregir i educar en el bé» (2Tm 3,16).
• «I si bé nosaltres, que ens sentim encoratjats pels nostres llibres
sants, no necessitem aquestes aliances» (1M 12,9).
• «Judes els encoratjava amb paraules tretes dels llibres de la Llei i
dels Profetes. També els recordava els combats que havien sostingut fins ara, i així els omplia d’entusiasme» (2M 15,9).
• «L’arbre conserva una esperança: si el tallen, torna a brotar, no para
de treure llucs» (Jo 14,7).
• «Senyor, ets la meva esperança, he confiat en tu des de jove. Tu em
tragueres de les entranyes de la mare; acabat de néixer em vas
aixoplugar. No he deixat mai de lloar-te» (Sl 71,5).
• «Per ell, vosaltres creieu en Déu, que l’ha ressuscitat d’entre els morts
i li ha donat la glòria. Per això teniu posades en Déu la fe i l’esperan
ça» (1Pe 1,21).
• «Déu, que crea i conserva totes les coses per mitjà del seu Verb (cf.
Jn 1,3), dona a la humanitat a través de les coses creades, [...].
Després de la caiguda, amb la promesa de la redempció, els aixecà
a l’esperança de la salvació» (cf. Gn 3,15)... (DV 3).
• «El sant és capaç de viure amb alegria i sentit de l’humor. Sense perdre el realisme, il·lumina a la resta amb un esperit positiu i esperan
çat» (GE 122).
Es recomana la lectura de la Sagrada Escriptura. Aquest any podríem
fer el propòsit de llegir la carpeta de l’Evangeli segons Lluc, en format
digital, de la col·lecció de l’Associació Bíblica de Catalunya, «Llegir
la Bíblia en Grup». Es podrà descarregar, sense cost, des del web:
www.setmanadelabiblia.cat. Material molt útil per a l’estudi en grup
del text sagrat.

Oh Déu, vós que alimenteu els vostres fidels amb la Paraula i amb els sagraments, concediu-nos que progressem de tal manera amb els dons del
vostre Fill estimat, que meresquem de compartir la seva mateixa vida. Ell,
que viu i regna amb vós en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles. (Potscomunió del Diumenge XXXIII de durant l’any).

TOTA LA INFORMACIÓ A

WWW.SETMANADELABIBLIA.CAT
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L’escriptura profètica

R

ealment, en el context social i
personal que vivim, resulta ben
oportú centrar la nostra atenció
en l’Escriptura pensant que és veritablement «Font de consol i esperança». Però és una mica perillós anar
buscant solament el que volem.
Recordava una queixa que feia una
jove, fa uns quaranta anys, en temps
de reivindicació, de lluita i compromís, en el sentit de denunciar l’ús que
feien els cristians de trobar en l’Escriptura un refugi davant el sofriment,
un consol, que els excusava de l’acció compromesa per canviar el món.
«Menys refugiar-se en Déu i més unirse, denunciar i actuar per canviar les
causes del sofriment.»
Des d’aleshores es va despertar
en mi la sensibilitat respecte la qüestió de la vivència de Déu com a refugi.
En el fons hi havia la crítica marxista
a la religió com alienació.
L’Escriptura, però, és plena de l’experiència de cercar Déu com a refugi,
especialment en la pregària dels salms.
Calia aprofundir el sentit autèntic del
consol que donen les Escriptures.
Hi havia, a més, l’afirmació explícita
de sant Pau en la seva Carta als Cristians de Roma i que inspira el lema de
la jornada d’avui. «En efecte, tot el que
fou escrit en altre temps, va ser es-

crit per a instruir-nos; així, gràcies a la
constància i al consol que ens donen
les Escriptures, mantenim l’esperança» (15,4). Què vol dir que les Escriptures són consoladores? L’Apòstol es
trobava davant un conflicte que amenaçava la pau en la comunitat: cristians «més madurs» menjaven lliurement carn immolada als ídols pagans,
i cristians procedents del judaisme,
recentment convertits, que rebutjaven
aquesta pràctica com una mena de
pecat d’idolatria. Sant Pau reivindica

la llibertat dels cristians, però, per sobre de tot, hi ha la caritat vers els germans més dèbils en la fe: defensa, per
tant, l’abstinència de menjar aquesta
carn. Aquest criteri de fer prevaldre
l’amor al proïsme dèbil (evitar l’escàndol), neix per a ell precisament de l’Escriptura. De quina Escriptura? Lògicament dels escrits de l’Antic Testament,
que, des de la fe, veu acomplerts en
Jesucrist.
Heus aquí una manera d’apropar-
se a l’Escriptura que dona consol, pe-

rò també compromet seriosament: la
crida que hi trobem a viure l’amor concret al germà (dèbil en la fe) ens demana renunciar a quelcom (el dret de
ser lliures) per tal de no escandalitzar.
Potser qui buscava només consol no
comptava amb aquesta exigència.
L’Escriptura consola, precisament,
perquè es veu acomplerta en Jesucrist: en Ell s’acompleix la figura del
Servent de Jahvè que carrega damunt
les seves espatlles els sofriments
i els pecats de tota la humanitat (cf.
Rm 15,3).
Aleshores cal apropar-se a l’Escriptura amb total i confiada obertura
al que Déu ens vulgui dir. L’Escriptura és, per sobre de tot, profètica. I la
profecia ens desestabilitza: consola,
estimula, il·lumina, però també denuncia i interpel·la. Més encara, consola
perquè tota ella és testimoni de la Veritat.
Aquest testimoni ens diu que certament tot acaba en consol, però quan
s’han travessat totes les exigències
de l’amor de Déu, tal com el va viure
Jesucrist. Avui, en el context de sofri
ment, la millor medicina segueix sent
aquest amor, exigent i encoratjador,
realista i esperançador alhora.
† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

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

E

ncetem el sisè any de la celebració de la «Setmana de la Bíblia», que enguany serà del 23
al 29 de gener. Començarà amb el tercer
diumenge del Temps Ordinari, que es dedica cada
any a la Paraula, tal com ho va instituir el papa
Francesc amb la Carta Apostòlica en forma de «Motu Propio» Aperuit Illis. El lema del Diumenge de
la Paraula és: «I qui són els altres que haig d’estimar?» (Lc 10,29); inspirat en la Carta Encíclica
Fratelli Tutti.
El lema d’enguany de la VI Setmana de la Bíblia
és: «La Paraula, font de consol i esperança» (Rm
15,4).
Els actes estan organitzats per l’Associació Bíblica de Catalunya, els diversos Secretariats d’Animació Bíblica de la Pastoral dels bisbats (allà on n’hi
ha), l’Abadia de Montserrat, les diferents delega
cions diocesanes (litúrgia, mitjans de comunicació,
evangelització...), i també a iniciativa d’arxiprestats,
parròquies, editorials, mitjans de comunicació, etc.
Per la situació que estem vivint es faran actes de manera presencial allà on es pugui, amb totes les mesures que marca CatSalut, així com actes virtuals.

És important fer una lectura compartida de les
Escriptures per al seu enteniment, a través de
grups de lectura-reflexió i estudi de la Bíblia que ja
existeixen, i pensar en crear-ne de nous allà on
hi hagi l’interès i l’oportunitat de fer-ho; també té
molta importància la tasca ecumènica i de diàleg
interreligiós, que es vol continuar duent a terme,
amb un reconeixement pel gran valor dels esforços
fets fins ara en aquest sentit.
Igual que en l’edició passada, des del web de la
Setmana de la Bíblia oferirem materials, reflexions
i accés en directe o en diferit, segons els casos,
d’alguns dels actes que s’organitzaran en els diferents bisbats. Els podreu trobar en el següent enllaç:
www.setmanadelabiblia.cat
Us recordem que la raó de ser d’aquest Secretariat, com diu en els objectius el decret de constitució, és: «Afavorir totes les iniciatives pastorals que
apropin la Paraula de Déu al major nombre de persones possibles». Així, doncs, tots els actes que es
faran a la nostra diòcesi i a la resta de diòcesis de
la Tarraconense són una oportunitat excel·lent per
apropar la Bíblia al nostre poble.

De totes aquestes activitats fem publicitat en els
mitjans de comunicació, en les xarxes socials, de
boca a boca... i les podeu trobar a la plana web
del Secretariat d’Animació Bíblica de la Pastoral i al bloc del mateix Secretariat.
M. Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariat
d’Animació Bíblica de la Pastoral
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
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La escritura profética
Cristianos de Roma y que inspira el
lema de la jornada de hoy. «En efecto,
todo el que fue escrito en otro tiempo, fue escrito para instruirnos; así,
gracias a la constancia y al consuelo
que nos dan las Escrituras, mantenemos la esperanza» (15,4). ¿Qué quiere decir que las Escrituras son consoladoras? El Apóstol se encontraba
ante un conflicto que amenazaba la
paz en la comunidad: cristianos «más
maduros» comían libremente carne inmolada a los ídolos paganos, y cristianos procedentes del judaísmo, recién convertidos, que rechazaban esta
práctica como un tipo de pecado de
idolatría. San Pablo reivindica la libertad de los cristianos, pero, por encima
de todo, está la caridad hacia los hermanos más débiles en la fe: defiende, por tanto, la abstinencia de comer
esta carne. Este criterio de hacer prevalecer el amor al prójimo débil (evitar
el escándalo), nace para él precisamente de la Escritura. ¿De qué Escritura? Lógicamente de los escritos del
Antiguo Testamento, que, desde la fe,
ve cumplidos en Jesucristo.
He aquí una manera de acercarse
a la Escritura que da consuelo, pero
también compromete seriamente: el
llamamiento que encontramos a vivir

el amor concreto en el hermano (débil
en la fe) nos pide renunciar a algo (el
derecho de ser libres) para no escandalizar. Quizás quien buscaba solo
consuelo no contaba con esta exigencia. La Escritura consuela, precisamente, porque se ve cumplida en Jesucristo: en Él se cumple la figura del
Sirviente de Yahvé que carga sobre
sus hombros los sufrimientos y los pecados de toda la humanidad (cf. Rm
15,3).
Entonces hay que acercarse a la
Escritura con total y confiada apertura a lo que Dios nos quiera decir. La
Escritura es, por encima de todo, pro-

fética. Y la profecía nos desestabiliza:
consuela, estimula, ilumina, pero también denuncia e interpela. Más toda
vía, consuela porque toda ella es testigo de la Verdad.
Este testigo nos dice que ciertamente todo acaba en consuelo, pero
una vez haber atravesado todas las
exigencias del amor de Dios, tal como
lo vivió Jesucristo. Hoy, en el contexto de sufrimiento, la mejor medicina
sigue siendo este amor, exigente y
alentador, realista y esperanzador a la
vez.
† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

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

I

niciamos el sexto año de la celebración de la «Semana de la Biblia», que este año será del 23 al
29 de enero. Comenzará con el tercer domingo
del Tiempo Ordinario, que se dedica cada año a la
Palabra, tal y como lo instituyó el papa Francisco
con la Carta Apostólica en forma de «Motu Propio»
Aperuit Illis. El lema del Domingo de la Palabra es:
«¿Y quiénes son los demás que debo amar?» (Lc
10,29); inspirado en la Carta Encíclica Fratelli
Tutti.
El lema de este año de la VI Semana de la Biblia
es: «La Palabra, fuente de consuelo y esperanza»
(Rm 15,4).
Los actos están organizados por la Asociación
Bíblica de Cataluña, los diversos Secretariados de
Animación Bíblica de la Pastoral de los obispados
(donde los hay), la Abadía de Montserrat, las diferentes delegaciones diocesanas (liturgia, medios de
comunicación, evangelización...), y también según
la iniciativa de arciprestazgos, parroquias, edito
riales, medios de comunicación, etc. Por la situa
ción que estamos viviendo se harán actos de forma
presencial donde sea posible, con todas las medi
das que marca CatSalut, así como actos virtuales.

Es importante hacer una lectura compartida de
las Escrituras para su entendimiento, a través de
grupos de lectura-reflexión y estudio de la Biblia
que ya existen, y pensar en crear otros nuevos donde exista el interés y la oportunidad de hacerlo; también tiene mucha importancia la labor ecuménica
y de diálogo interreligioso, que se quiere seguir llevando a cabo, con un reconocimiento por el gran valor de los esfuerzos realizados hasta ahora en este sentido.

Al igual que en la pasada edición, desde la web
de la Semana de la Biblia ofreceremos materiales,
reflexiones y acceso en directo o diferido, según los
casos, de algunos de los actos que se organizarán
en los obispados. Se podran encontrar en el enla
ce: www.semanadelabiblia.cat
Les recordamos 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 realizarán en nuestra diócesis y en
el resto de diócesis de la Tarraconense son una oportunidad excelente para acercar la Biblia a nuestro
pueblo.
De todas estas actividades hacemos publicidad
en los medios de comunicación, en las redes sociales, de boca a boca... y se pueden encontrar en la
página web del Secretariado de Animación Bíblica de la Pastoral y en el blog del mismo Secreta
riado.
M. Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariado
de Animación Bíblica de la Pastoral
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
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R

ealmente, en el contexto social
y personal que vivimos, resulta
muy oportuno centrar nuestra
atención en la Escritura pensando que
es verdaderamente «Fuente de consuelo y esperanza». Pero es un poco peligroso ir buscando solo el que queremos.
Recordaba una queja que hacía
una joven, hace unos cuarenta años,
en tiempos de reivindicación, de lucha
y compromiso, en el sentido de denunciar el uso que hacían los cristianos
de encontrar en la Escritura un refu
gio ante el sufrimiento, un consuelo,
que les excusaba de la acción comprometida para cambiar el mundo.
«Menos refugiarse en Dios y más unirse, denunciar y actuar para cambiar
las causas del sufrimiento.»
Desde entonces se despertó en mí
la sensibilidad respeto la cuestión de
la vivencia de Dios como refugio. En el
fondo era la crítica marxista a la reli
gión como alienación.
Pero la Escritura está llena de la
experiencia de buscar Dios como refugio, especialmente en la oración de
los salmos. Había que profundizar el
sentido auténtico del consuelo que
dan las Escrituras.
Estaba, además, la afirmación explícita de san Pablo en su Carta a los

