
 
 
 

 
 
 

 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT 

3. La Paraula de Déu i els sagraments, centre de la vida de l’Església  
3.5. Les Escoles de la Paraula  
En relació a la Paraula de Déu, ens plantegem de reprendre i desenvolupar 
la resolució 57 del Concili Provincial Tarraconense, on es parla de la 
necessitat de potenciar «la lectura espiritual i eclesial de la Sagrada 
Escriptura». La Paraula és, per ella mateixa, evangelitzadora, missionera. 
Conté la presència del Senyor i la difon. La Paraula fa sobreeixir la 
misericòrdia del Pare, l’amor del Fill i el do de l’Esperit Sant, de manera 
que en participen els qui l’escolten de cor. La Paraula és l’alfabet diví, i per 
això cal rebre-la dins la comunitat, que l’escolta i la comparteix. Per això, 
cal que a les nostres diòcesis sorgeixin escoles de la Paraula o de 
l’Evangeli, que siguin espais on les persones puguin dur a terme un 
itinerari espiritual que les apropi al Senyor i als germans. A l’interior de les 
parròquies i comunitats, la creació de grups que promoguin la lectura 
espiritual de la Paraula, serà un instrument decisiu de cara al coneixement i 
la familiaritat del Poble de Déu amb el tresor de les Escriptures, que són el 
cor de la vida i l’espiritualitat cristianes.  
La fe no pot ser viscuda a distància, individualment. Cal trobar-se, veure’s 
i escoltar plegats la Paraula, que és «llum» i «claror» (Salm 119,105). Cal 
que l’escolta compartida de l’Escriptura es converteixi en quelcom 
habitual. La pregària personal, la que es fa «a la cambra més retirada» 
(Mateu 6,6), en el secret del propi cor, demana l’escolta orant en 
comunitat. L’escolta compartida de la Paraula de Déu contribuirà al 
reforçament de la vida espiritual de les nostres parròquies i comunitats, 
l’aprofundiment de la fe en el Crist, la consolidació del seu Evangeli, la 
solidesa de l’amor fratern. Concretament, cal promoure en el teixit eclesial 
les escoles de la Paraula —adoptin la modalitat metodològica que 
adoptin— com a eines imprescindibles del present i futur de les nostres 
Esglésies diocesanes. Cal fer de la Paraula el cor de la vida cristiana. A 
això hi contribuiran persones formades bíblicament però sobretot persones 
experimentades en l’escolta de la Paraula de Déu que hagin après a 
assaborir-la i sàpiguen comunicar-la des de la fe i la vida.■      (continuarà) 
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DIUMENGE XXVII (B) 
 

 “EL QUE DÉU HA UNIT” 
 

emblaria, a primer cop d’ull, que avui tocaria parlar del 
divorci. Però si mirem bé els textos que acabem d’escoltar, 
no són una desqualificació del divorci o de qualsevol altra 
mena de separació. Més aviat són una gran defensa de la 

unitat i de la indissolubilitat del matrimoni. 
“El que Déu ha unit –hem escoltat– que l’home no ho separi”. 
Aquestes paraules pronunciades pel mateix Jesús ens fan 
comprendre que el matrimoni és una unió sagrada realitzada pel 
mateix Déu. Cal posar l’accent en la primera part de la frase: “El que 
Déu ha unit”.  
Déu és l’autor de la unió matrimonial. És ell el qui ha posat en el cor 
dels esposos la llavor de l’Amor. Déu mateix és Amor. Ell és el 
fonament i el nucli del lligam dels esposos. Per això el matrimoni 
cristià esdevé sagrament, signe, de l’amor amb que Déu ens estima. 
Déu ens ha creat a imatge i semblança seva. I justament per això 
tenim la capacitat d’estimar. Precisament quan més ens assemblem a 
Déu és quan estimem. Llavors l’amor dels esposos és donació total, 
com Déu estima totalment a tots i a cada un dels homes i dones que 
ell ha creat. Com Jesucrist que estima la seva Església, fins a donar 
la seva vida. 
Per això, pel lligam del matrimoni, els esposos cristians es 
comprometen per tota la vida a viure l’amor, com a donació total, 
fins a l’extrem. 
N’hi ha que neguen la possibilitat de compromisos definitius i 
estables. Però en realitat és aquest compromís definitiu l’únic que 
respon autènticament a les aspiracions humanes més profundes. És 
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aquest, i no altre, el camí que arriba a satisfer el fons més íntim de 
les persones. I és el que assegura amb més eficàcia el progrés 
individual, la felicitat de les famílies i l’estabilitat de la mateixa 
societat. Ja que a la base de la societat hi ha la família. 
Preguem, doncs, avui per tots els esposos. Que se sentin 
acompanyats per Déu en la realització d’aquest ideal de vida. 
Preguem també per totes aquelles parelles que es preparen per al 
matrimoni, perquè no tinguin por d’emprendre un camí per a tota la 
vida. Preguem encara pels joves, nois i noies, que estan projectant el 
seu futur: per què descobreixin els valor dels compromisos 
definitius, enfront del fals camí d’una llibertat estèril. I encara, 
preguem per l’Església, per què en presentar el missatge evangèlic al 
món d’avui, sàpiga fer-ho com un oferiment d’un camí 
incomparablement més gran i valuós (per què és diví) que no pas 
d’altres que s’ofereixen des d’altres instàncies. 
Crist s’ha entregat totalment a la seva Església. Que el seu exemple 
de donació total, fins a la fi, sigui estímul per tots nosaltres, per tal 
que comprenguem que estimar vol dir lliurar-se totalment a Aquell i 
a aquells que estimem.■ 
 
 

 

DIUMENGE, 10 d’octubre de 2021  
 

FESTA DE  
LA MARE DE DÉU DEL REMEI  

 

10è ANIVERSARI de la BASÍLICA  
 

L’horari de Misses com cada diumenge:  
Vigília: 18’30.  

Diumenge: 12’00 i 18’30  
 

La Missa de les 12  
serà presidida pel Sr. Bisbe 

  
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 2:  18,30: Àngel Goy 
Diumenge, 3:  12,00: Pel poble 
  18,30: Intenció particular 
Dilluns, 4:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 5:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dimecres, 6:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 7:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 8:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 9:  18,30: Francisco Boix i Maria Vila 
Diumenge, 10:  12,00: Pel poble 
  18,30: Josefina Cané Pallí 
 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 
CATEQUESI PER A LA PRIMERA COMUNIÓ 
Inscripcions: Els dijous de 12 a 13 o bé de 17 a 18. 

 
HAN REBUT EL BAPTISME 

Alma i Saga Säbb Roure 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
El dia 12 d’octubre a les 10’30, Missa a la capella del Pilar de 

Pedret, presidida pel nostre Bisbe Francesc. 
 


