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DIUMENGE, 22 DE GENER DE 2023

Catedral de Sant Llorenç (Sant Feliu de Llobregat)

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

DIUMENGE, 22 DE GENER DE 2023

Basílica del Monestir de Montserrat

— A les 18.45 h, celebració solemne de Vespres

DIMARTS, 24 DE GENER DE 2023

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

— A les 18.30 h, celebració de la Paraula: inclourà 
la presentació i la lectura comunitària del llibre  
de Rut (Antic Testament). 

Amb la participació de la professora María Luisa Melero.

DIJOUS, 26 DE GENER DE 2023

Xerrada ecumènica

•  Jaume Triginé, «Veniu a mi tots els qui esteu cansats  
i afeixugats, i jo us faré reposar» (Mt 11,28)

•  Xavier Alegre, sj, «Us anunciem allò que hem vist  
i sentit» (1Jn 1,3)

A les 20.30 h, la sessió serà virtual. 

TOTA LA INFORMACIÓ A  WWW.SETMANADELABIBLIA.CAT

Activitats del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Pregàries dels fidels
per a una celebració de la Paraula de Déu  

en la Setmana de la Bíblia

Nota: totes les activitats estan obertes a tothom.

1.  Perquè els cristians de totes les Esglésies siguem fidels a l’E- 
vangeli amb el nostre testimoniatge de fe davant el món.

2.  Perquè Déu concedeixi a totes les Esglésies cristianes d’enfor- 
tir allò que les uneix i superar allò que les separa.

3.  Perquè aviat arribi el dia en què tots els qui creiem en Crist pu- 
guem compartir el pa i el calze d’una mateixa Eucaristia.

4.  Perquè el món sencer creixi en la pau, la llibertat i la justícia,  
i se superin les divisions i enemistats entre els pobles.

5.  Perquè tots els qui som aquí celebrant l’Eucaristia aprenguem  
cada dia a ser més fidels a la Paraula del Senyor.

•  (Is 55,3) «Estigueu atents, veniu a mi. Es- 
colteu-me i viureu! Pactaré amb vosaltres 
una aliança eterna, els favors irrevocables  
promesos a David.»

•  (Sir 24,19) «Veniu a mi, vosaltres que em 
desitgeu, i sacieu-vos dels meus fruits.»

•  (Pr 8,35) «Qui em troba, troba la vida, i el Se- 
nyor li concedeix el seu favor.»

•  (Jn 1,1) «Al principi existia la Paraula. La Pa- 
raula estava amb Déu i la Paraula era Déu.»

•  (Ac 14,15) «Però què feu? Si som homes  
igual que vosaltres! Per això us anunciem  
la bona notícia que us convertiu d’aquests  
ídols al Déu viu que ha fet el cel, la terra i el  
mar, i tot el que s’hi mou.»

•  (2Co 5,8) «Ens sentim, doncs, plens de con- 
fiança, i preferim emigrar del cos i anar a  
viure amb el Senyor.»

•  (1Te 3,8) «...i ara ens sentim reviure veient  
que us manteniu ferms en el Senyor.»

•  (1Jn 1,1) «Us anunciem allò que existia des  
del principi, allò que hem sentit, que hem vist  
amb els nostres ulls, que hem contemplat,  
que hem tocat amb les nostres mans. Us 
parlem de la Paraula de la vida.»

•  (1Jn 1,2) «...ja que la vida s’ha manifestat:  
nosaltres l’hem vista i en donem testimoni,  
i us anunciem el qui és la vida eterna, el qui  
estava amb el Pare i se’ns ha manifestat.»

•  (1Jn 1,5) «El missatge que hem sentit de Je- 
sucrist i que us anunciem és aquest: Déu  
és llum, i en ell no hi ha foscor de cap mena.»

Es recomana la lectura de la Sagrada Escrip- 
tura. Aquest any podríem fer el propòsit de lle- 
gir la carpeta de l’Evangeli segons Mateu, 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.

Està oberta a tothom, prèvia inscripció.

Per poder accedir a la trobada al correu:  
animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat

DIVENDRES, 27 DE GENER DE 2023

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

— A les 19.45 h, aprofundir en el text bíblic

(Lectura compartida): «Us anunciem allò que hem vist  
i sentim» (1Jn 1,3)

DISSABTE, 28 DE GENER DE 2023

Visita al Santuari de la Cova de Manresa per fer una visita 
guiada dels mosaics de Rupnik i una xerrada sobre els Exerci- 
cis de sant Ignasi.

—A les 10 h, visita

— A les 12.30 h, xerrada de Xavier Melloni, sj,  
«Transfons bíblic dels Exercicis de sant Ignasi»

Demanar entrada per poder accedir a la trobada al correu: 
animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat

DILLUNS, 30 DE GENER DE 2023

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

—A les 18.30 h, a la capella del Santíssim.

Organitzat pel Grup de Bíblia Ecumènic
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https://www.bci.cat/biblia/capitol/400#verse-400-3
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1076#verse-1076-19
https://www.bci.cat/biblia/capitol/781#verse-781-35
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1187#verse-1187-1
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1222#verse-1222-15
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1276#verse-1276-8
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1312#verse-1312-8
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1367#verse-1367-1
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1367#verse-1367-2
https://www.bci.cat/biblia/capitol/1367#verse-1367-5
http://www.setmanadelabiblia.cat
mailto:animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat
mailto:animaciobiblica@bisbatsantfeliu.cat
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Encetem la celebració de la «VII Setmana de la  
Bíblia», que enguany serà del 22 al 28 de ge-
ner. Precedida pel Diumenge de la Paraula de 

Déu, dia 22 de gener, és un diumenge dedicat a  
la Paraula de Déu. En paraules del Papa: «El fet de  
dedicar un diumenge de l’any litúrgic a la Paraula  
de Déu ens permet fer que l’Església revisqui el gest  
del Ressuscitat que obre per a nosaltres el tresor  
de la seva Paraula perquè puguem anunciar arreu 
aquesta riquesa inexhaurible», que aquest any té el  
lema: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixu- 
gats, i jo us faré reposar... feu-vos deixebles meus 
i la vostra ànima trobarà repòs, perquè el meu jou 
és suau, i la meva càrrega lleugera» (Mt 11,28), tal  
com ho va instituir en la Carta Apostòlica en forma  
de «Motu Propio» Aperuit Illis.

El lema d’enguany de la VII Setmana de la Bíblia és:  
«Us anunciem allò que hem vist i sentit» (1Jn 1,3).

Els actes estan organitzats per l’Associació Bí-
blica de Catalunya, els diversos Secretariats d’Ani-
mació Bíblica de la Pastoral dels bisbats (allà on n’hi  
ha), l’Abadia de Montserrat, les diferents delegacions  
diocesanes (litúrgia, mitjans de comunicació, evan-
gelització...), i també a iniciativa d’arxiprestats, parrò - 
quies, editorials, mitjans de comunicació, etc. Aquest  

—«Us anunciem». Aquest és un text,  
un escrit, que forma part del que ano-
menem «la Bíblia» i conté un missatge,  
més concretament «un anunci». 

—El que s’anuncia és «la Paraula de  
la vida». Però una paraula especial, 
perquè més que una paraula escrita o 
parlada, es tracta d’una persona («el  
qui és la Paraula»). Una persona que és 
paraula, comunicació de vida. En rea- 
litat tota l’Escriptura només és una pa- 
raula: Jesucrist.

—«Us anunciem... a vosaltres». Par- 
la en plural perquè és una comunitat  
de cristians qui escriu, i s’adreça al seu  

interlocutor en plural, perquè és tam-
bé una comunitat qui rep el missatge.  
Els llibres de l’Escriptura no són pròpia- 
ment escrits individuals, sinó que te- 
nen al darrere una comunitat, un grup,  
una escola, identificada amb una ma- 
teixa o semblant vivència de fe. Aques- 
tes comunitats miren de viure la fe, 
tal com nosaltres, il·luminant la vida, 
les vicissituds de l’existència des de 
Déu i la seva voluntat. 

—«Allò que hem vist i sentit». L’a-
nunci de l’Evangeli no neix d’una ment  
il·lustrada, capaç de bastir les seves 
idees i utopies, sinó de l’experiència  

any les activitats seran presencials i una virtual que  
serà una xerrada i diàleg ecumènic. 

És important fer una lectura compartida de les Es- 
criptures per a la seva comprensió, a través de grups  
de lectura-reflexió i estudi de la Bíblia que ja existei-
xen. Aquest any s’han creat de nous i s’ha de pensar  
en crear-ne més allà on hi hagi l’interès i l’oportuni-
tat de fer-ho; també té molta importància la tasca  
ecumènica i de diàleg interreligiós, que es vol conti-
nuar 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 VII 
Setmana de la Bíblia oferirem materials, reflexions  
i accés en directe o diferit, segons els casos, d’alguns  
dels actes que s’organitzaran en els diferents bis-
bats. Es poden trobar a l’enllaç: www.setmanade-
labiblia.cat

Us recordem que la raó de ser d’aquest Secreta-
riat, com consta als objectius del decret de constitu-
ció és: «Afavorir totes les iniciatives pastorals que 
apropin la Paraula de Déu al major nombre de perso- 
nes possible». Així, doncs, tots els actes que es fa- 
ran a la nostra diòcesi i a la resta de diòcesis de la Tar- 
raconense són una oportunitat excel·lent per apropar  
la Bíblia al nostre poble.

De totes aquestes activitats fem publicitat en els 
mitjans de comunicació, a les xarxes socials, pel bo- 
ca-orella... i les podeu trobar a l’enllaç del Bisbat de  
Sant Feliu de Llobregat https://bisbatsantfeliu.cat/ 
delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/se- 
cretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/ i al bloc 
https://animaciobiblicasf.blogspot.com/

M. Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariat

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

«Allò que hem vist i sentit,  
us ho anunciem»

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

compartida d’haver rebut, «veure i sen- 
tir», la Paraula. Una experiència que in- 
clou la vivència d’ésser enviat. Una ex- 
periència que subratlla l’Encarnació, 
és a dir, que el Verb de Déu ha esde-
vingut veritablement home i s’ha po-
gut tocar, veure, sentir...

—«Us anunciem perquè vosaltres 
tingueu comunió amb nosaltres». L’e- 
vangelització, i el text bíblic que n’és 
instrument, és un veritable diàleg en-
tre dos subjectes, que hi impliquen to- 
ta la persona: el que hem viscut... per- 
què visqueu vosaltres també. Quan  
posem a les mans d’algú la Bíblia,  
el que volem és que ell arribi a viure el  
gaudi de la comunió de fe i d’amor amb  
nosaltres.

—«Que estem en comunió amb el 
Pare i el Fill...». Una comunió que és 
participació en la vida de la Trinitat.

Es produeix una experiència apas-
sionant. La comunitat no només «es-
colta» el que Déu els vol dir, sinó que 
«rep, acull, creu i viu en el cor el mis-
satge de Déu, fent-lo propi». Tot d’una  
allò viscut esdevé paraula per als altres.  
Tot un esdeveniment de comunicació,  
que es realitza quan l’Escriptura se’ns  
posa a l’abast i que acaba que «la joia  
sigui completa».

† Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

La iniciativa de celebrar el Diumen- 
ge de la Paraula de Déu, de la 
Setmana de la Bíblia, neix d’una 

voluntat clara d’ajudar a viure. Davant 
un panorama de foscor i de mort es 
pretén posar a l’abast del major nom-
bre de persones la Paraula de la Vida.  
Així sintonitzem amb la pràctica del cris- 
tians des dels inicis.

La Primera Carta de sant Joan s’ini- 
cia amb aquest extraordinari pròleg 
(1Jn 1,1-4). El seu contingut és tan ric  
que donaria per a tota una gran cate-
quesi sobre l’Escriptura, la Paraula de  
Déu i la tasca evangelitzadora de l’Es-
glésia. Veiem que en poques paraules  
expressa tot el que voldríem viure com  
a evangelitzadors:

«Us anunciem allò que existia des del  
principi, allò que hem sentit, que hem 
vist amb els nostres ulls, que hem con- 
templat, que hem tocat amb les nos-
tres mans. Us parlem del qui és la Pa- 
raula de la vida, ja que la vida s’ha  
manifestat: nosaltres l’hem vist i en do- 
nem testimoni, i us anunciem el qui és  
la vida eterna, que estava amb el Pa-
re i se’ns ha manifestat. A vosaltres, 
doncs, us anunciem allò que hem vist i  
sentit, perquè també vosaltres tingueu  
comunió amb nosaltres, que estem en  
comunió amb el Pare i amb el seu Fill 
Jesucrist. Us escrivim tot això perquè 
la vostra joia sigui completa.»
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http://www.setmanadelabiblia.cat/
http://www.setmanadelabiblia.cat/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://animaciobiblicasf.blogspot.com/
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Iniciamos la celebración de la «VII Semana de la  
Biblia», que este año será del 22 al 28 de enero.  
Precedida por el Domingo de la Palabra de Dios, 

día 22 de enero, es un domingo dedicado a la Pa-
labra de Dios. En palabras del Papa: «El hecho de 
dedicar un domingo del año litúrgico a la Palabra de 
Dios nos permite hacer que la Iglesia reviva el ges-
to del Resucitado que abre para nosotros el tesoro 
de su Palabra para que podamos anunciar a todo 
el mundo esta riqueza inagotable», que este año 
tiene el lema: «Venid a mí todos los que estáis can-
sados y agobiados, y yo os aliviaré... aprended de 
mí y encontraréis descanso para vuestras almas.  
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera» (Mt 
11,28), tal y como lo instituyó en la Carta Apostóli-
ca en forma de «Motu Propio» Aperuit Illis.

El lema de este año de la VII Semana de la Biblia  
es: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos»  
(1Jn 1,3).

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 dife-
rentes delegaciones diocesanas (liturgia, medios de  
comunicación, evangelización...), y también a inicia-
tiva de arciprestazgos, parroquias, editoriales, me-

—Lo que se anuncia es «el Verbo de la vida». Pero  
una palabra especial, porque más que una palabra 
escrita o hablada, se trata de una persona («quien es  
la Palabra»). Una persona que es palabra, comuni-
cación de vida. En realidad, toda la Escritura es sólo  
una palabra: Jesucristo.

—«Os anunciamos... a vosotros». Habla en plural  
porque es una comunidad de cristianos quien escribe,  
y se dirige a su interlocutor en plural, porque es tam- 
bién una comunidad quien recibe el mensaje. Los li-
bros de la Escritura no son propiamente escritos in-
dividuales, sino que tienen detrás una comunidad,  
un grupo, una escuela, identificada con una misma  
o similar vivencia de fe. Estas comunidades tratan  
de vivir la fe, como nosotros, iluminando la vida, las  
vicisitudes de la existencia desde Dios y su voluntad.

—«Lo que hemos visto y oído». El anuncio del Evan- 
gelio no nace de una mente ilustrada, capaz de cons- 
truir sus ideas y utopías, sino de la experiencia com- 

dios de comunicación, etc. Este año las actividades 
serán presenciales y habrá una que será virtual:  
una charla y diálogo ecuménico.

Es importante realizar una lectura compartida de  
las Escrituras para su comprensión, a través de gru- 
pos de lectura-reflexión y estudio de la Biblia que ya  
existen. Este año se han creado nuevos y hay que 
pensar en crear más allá, donde haya interés y la 
oportunidad de hacerlo; también tiene mucha impor- 
tancia la tarea ecuménica y de diálogo interreligioso,  
que se quiere seguir llevando a cabo, con un recono- 
cimiento por el gran valor de los esfuerzos realiza-
dos hasta ahora en este sentido.

Al igual que en la pasada edición, desde la web de 
la VII Semana de la Biblia ofreceremos materiales,  
reflexiones y acceso en directo o diferido, según los  
casos, a algunos de los actos que se organizarán en  
los diferentes obispados. Se pueden encontrar en el  
enlace: www.semanadelabiblia.cat 

Os recordamos que la razón de ser de este Secre- 
tariado, como consta en los objetivos del decreto de  
constitución es: «Favorecer todas las iniciativas pas- 
torales que acerquen la Palabra de Dios al mayor  
número de personas posible». Así pues, todos los  
actos que se realizarán en nuestra diócesis y en el  
resto de diócesis de la Tarraconense son una opor- 

tu nidad 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 en boca... y se pueden encontrar en el enlace  
del Obispado de Sant Feliu de Llobregat https://bis- 
batsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i- 
apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de- 
la-pastoral/ y en el blog https://animaciobiblicasf. 
blogspot.com/

M. Pilar Lozano Ferrer
Directora del Secretariado

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

 «Eso que hemos y oído  
os lo anunciamos»

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

La iniciativa de celebrar el Domingo de la  
Palabra de Dios, de la Semana de la Bi- 
blia, nace de una clara voluntad de 

ayudar a vivir. Ante un panorama de oscuri-
dad y muerte se pretende poner al alcance  
del mayor número de personas la Palabra 
de la Vida. Así sintonizamos con la prácti ca 
de los cristianos desde sus inicios.

La Primera Carta de san Juan se inicia con  
este extraordinario prólogo (1Jn 1,1-4). Su  
contenido es tan rico que daría para toda  
una gran catequesis sobre la Escritura, la Palabra de  
Dios y la labor evangelizadora de la Iglesia. Vemos 
que en pocas palabras expresa todo lo que quisiéra- 
mos vivir como evangelizadores:

«Lo que existía desde el principio, lo que hemos 
oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, 
lo que contemplamos y palparon nuestras manos 
acerca del Verbo de la vida; pues la Vida se hizo vi-
sible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y 
os anunciamos la vida eterna que estaba junto al 
Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oí-
do os lo anunciamos, para que estéis en comunión  
con nosotros y nuestra comunión es con el Padre  
y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que  
nuestro gozo sea completo.»

—«Os anunciamos». Éste es un texto, un escrito,  
que forma parte de lo que llamamos «la Biblia» y con- 
tiene un mensaje, más concretamente «un anun-
cio».

partida de haber recibido, «ver y oír», la Pa- 
labra. Una experiencia que incluye la viven- 
cia de ser enviado. Una experiencia que  
subraya la Encarnación, es decir, que el Ver- 
bo de Dios se ha convertido verdadera-
mente en hombre y se ha podido tocar, ver,  
sentir...

—«Os lo anunciamos, para que estéis 
en comunión con nosotros». La evangeliza- 
ción, y el texto bíblico que es instrumento, es  
un verdadero diálogo entre dos sujetos, que  

implican a toda la persona: lo que hemos vivido... 
para que viváis vosotros también. Cuando ponemos  
en manos de alguien la Biblia, lo que queremos es  
que él llegue a vivir el gozo de la comunión de fe y de  
amor con nosotros.

—«Nuestra comunión que es con el Padre y con 
su Hijo...». Una comunión que es participación en la  
vida de la Trinidad.

Se produce una experiencia apasionante. La co-
munidad no sólo «escucha» lo que Dios les quiere de- 
cir, sino que «recibe, acoge, cree y vive en el cora zón  
el mensaje de Dios, haciéndolo propio». De repente 
lo vivido se convierte en palabra para los demás. To- 
do un evento de comunicación, que se realiza cuando  
la Escritura se nos pone al alcance y que termina que  
«la joya sea completa».

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat
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http://www.semanadelabiblia.cat
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://bisbatsantfeliu.cat/delegacions/evangelitzacio-i-apostolat-seglar/secretariat-danimacio-biblica-de-la-pastoral/
https://animaciobiblicasf.blogspot.com/
https://animaciobiblicasf.blogspot.com/
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