
 
 
 

 
 
 

 

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  
3.2. L’Escriptura conté el tresor de la Paraula de Déu  
La Paraula-revelació de Déu queda continguda en la Paraula escrita, que la 
reflecteix si bé mai no l’exhaureix. Déu parla mitjançant la seva Paraula però 
mitjançant la mateixa història amb les seves realitzacions i mitjançant la natura, 
l’obra creada sortida de les mans de Déu, de la qual hem de tenir tota la cura, com 
el Papa Francesc ens ha recordat a l’encíclica Laudato si’. Ara bé, el gran llibre de 
la revelació de Déu és l’Escriptura, i per això aquesta ocupa un lloc central en la 
vida de l’Església. La Bíblia és el llibre dels llibres, ja que Déu ha volgut 
expressar-s’hi per mitjà del seu Esperit, el qual ha guiat els llenguatges humans i 
els ha ennoblit perquè poguessin narrar les meravelles de Déu, les seves gestes 
poderoses i el seu amor fidelment mantingut. Val a dir que des de molt antic els 
textos revelats s’han expressat també en llengua catalana. Es conserven 
traduccions bíbliques parcials al català del segle XIII, i una traducció completa de 
la Bíblia (Antic i Nou Testament) realitzada el segle XIV a partir de la Vulgata 
llatina.  
L’Esperit Sant inspira constantment l’Església i, de manera particular, la 
interpretació del text bíblic en cada moment de la història. Per tant, l’acció de 
l’Esperit no es va limitar a moure els autors del text perquè, treballant d’acord amb 
«les seves facultats i capacitats», escrivissin «com a veritables autors tot allò i 
només allò» que Déu mateix volia (Dei verbum 11). Des del primer moment 
l’Esperit suscita i acompanya la comprensió de les Escriptures, proclamades i 
llegides, celebrades i viscudes, i guia d’aquesta manera la comunitat de fe a l’hora 
de veure i viure la voluntat de Déu sobre ella. L’Esperit és el gran mestre interior 
de l’Església i de cada batejat. Aquest llegeix les Escriptures en comunió amb tot 
el poble de Déu i en el marc de la Tradició eclesial, garantida pels bisbes, els 
successors dels apòstols (vegeu Dei verbum 9-10). Tota l’Església rep el tresor de 
la Paraula i el venera «com el Cos mateix del Senyor» (Dei verbum 21). Aquesta 
és la idea que batega sota el Diumenge de la Paraula, que el Papa Francesc ha 
disposat que se celebri a tota l’Església (vegeu la seva carta apostòlica Aperuit 
illis, del 30 de setembre de 2019), i al qual els nostres bisbats afegeixen la 
celebració de la Setmana de la Bíblia. Acollim amb goig la celebració del 
Diumenge de la Paraula, promoguda en motiu dels mil-sis-cents anys de la mort de 
Sant Jeroni, exegeta i traductor de la Bíblia.■               (continuarà)  
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DIUMENGE XXI (B) 
 

“¿VOSALTRES TAMBÉ EM VOLEU DEIXAR?” 
 

vui arribem al desenllaç de les narracions evangèliques 
d’aquests dies.  
El que més crida l’atenció és que, després que Jesús 
s’hagués compadit d’aquella gentada, que eren com 

ovelles sense pastor, i després d’alimentar-los amb el pa multiplicat i 
amb la llarga instrucció, ara l’abandonin: “Aquest llenguatge és molt 
difícil! ¿Qui és capaç d’entendre’l? ” 
Però encara sobta més la pregunta de Jesús als seus deixebles: 
“¿Vosaltres també em voleu deixar?” Abans havia afirmat: “Entre 
vosaltres n’hi ha alguns que no creuen” 
¿No diria el mateix ara i aquí, Jesús? ¿No ens faria la mateixa 
pregunta? ... 
¿Què respondríem? ... 
Sorprèn i entendreix la resposta valenta i decidida de Pere: “Senyor, 
¿a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna ”. 
Si som aquí és perquè també nosaltres hem fet nostra la resposta de 
l’apòstol Pere. Sí, també nosaltres estem convençuts que només 
trobem paraules vivificants en llavis de Jesús, el nostre Mestre. 
Sabem que només ell és el camí i volem seguir-lo. Sabem que només 
en ell es troba la veritat i volem creure’l. Sabem que només ell pot 
donar-nos vida i volem obtenir-la. 
Cal decidir-se. Cert que hi ha molts cristians que no acaben de 
creure’s el missatge de Jesús. També és cert que molts de nosaltres 
no acabem de viure amb plena coherència l’evangeli de Jesús. 

A 



Hi ha moltes desercions en la pràctica religiosa. Massa llocs buits en 
les nostres esglésies. 
Sovint el nostre món també troba molt difícil el llenguatge de Jesús. 
No el troben atractiu. Els sembla passat de moda, coaccionador, 
intolerant, ... Però, és aquest el veritable missatge de Jesús. 
Com ho podem fer per fer-lo més atractiu, més engrescador, més 
dinàmic, més evangèlic? 
Només hi ha una forma: vivint-lo amb convicció i practicant-lo amb 
coherència. Cal una nova evangelització. 
Sempre serem el petit ramat, però la salvació de Jesús és per a 
tothom. Cal que tothom pugui escoltar les paraules de vida que 
surten dels llavis de Jesús. Només ell té paraules de vida etern.  
Cal que les nostres vides reflecteixen que “també nosaltres hem 
cregut i sabem que Jesús és el Sant de Déu”.■ 

 

* * * * * * * 
 

 
MARIA, REINA DE CELS I TERRA 
 
«Finalment la Verge Immaculada que havia estat preservada de 
qualsevol taca del pecat original, acabat el curs de la vida terrenal, 
fou emportada amb cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per 
Déu en qualitat de Reina de l’univers, perquè tingués una més plena 
semblança amb el seu Fill, Senyor de senyors i vencedor del pecat i 
de la mort». (LG 59; Cf. la proclamació del dogma de l’Assumpció 
de la benaurada Verge Maria pel papa Pius XII el 1950: DS 3903.) 
L’Assumpció de la Mare de Déu és una participació singular a la 
Resurrecció del seu Fill i una anticipació de la resurrecció dels 
altres cristians: 
«A l’hora de l’infantament heu guardat la virginitat; a l’hora de la 
dormició no heu deixat el món, oh Mare de Déu! Us heu unit a la 
font de la Vida, vós que heu concebut el Déu vivent i que, amb les 
vostres pregàries, deslliurareu les nostres ànimes de la mort.» 
(Litúrgia bizantina, Tropari de la festa de la Dormició, 15 d’agost).   
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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, 21:  18,30: Família Masó Aragó 
Diumenge, 22:  12,00: Intenció particular  
  18,30: Pel poble 
Dilluns, 23:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 24:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 25:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 26:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 27: 18,30: Intenció particular 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
 

* * * * * * * 
 

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. 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Miranda Martínez Palomino 

 

PREPAREN EL SEU MATRIMONI 
Aleix Viñolas Puig i Clara Garcia Agulló. 

 
 

PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU, REINA 
Salve, Reina del cel, salve, Senyora dels àngels, 

salve, arrel sagrada, salve, porta santa, 
d’on va sortir la llum del món. 

Gaudiu, Verge Maria, la més bella de totes, 
i pregueu el Crist per nosaltres. 

  
 


