Un diumenge per la Paraula
El 30 de setembre de 2019, en
la memòria litúrgica de Sant Jeroni -primer traductor de la Bíblia al llatí- i 1600 anys després
de la seva mort, el papa Francesc va fer pública una carta
apostòlica, per la qual instituïa
el tercer diumenge del temps de
durant l’any com a «Diumenge
de la Paraula de Déu». El desig
del Pontífex era dedicar tot un
dia a la celebració, reflexió i divulgació de les Sagrades Escriptures. És una ocasió per aprofundir en la centralitat de la Paraula de Déu, en la vida i la missió de l’Església, com afirmava
també el Concili Vaticà II amb la
seva Constitució Dei Verbum.
Abans, a Catalunya, ja se celebrava aquesta jornada el primer
diumenge d’Advent, coincidint
amb la Setmana de la Bíblia
(iniciativa patrocinada per la
Conferència Episcopal Tarraconense). Amb motiu de la carta

del Papa, les dues celebracions
coincideixen ara en la nova data.
A més, subratllarem la centralitat de la Paraula de Déu dintre
de l’octavari de pregària per la
Unitat dels Cristians. L’escolta
de la Paraula ens ha d’ajudar a
trobar camins que ens apropin
cada dia més a la tan desitjada
unitat de tots els qui creiem en
Jesús com a Senyor i Salvador.
Malauradament, i igual que amb
els actes de la setmana de
pregària per la unitat dels cristians, l’actual estat de la
pandèmia ens impossibilita organitzar activitats o conferències relacionades amb aquestes
jornades. Malgrat això, no hauríem de perdre el desig de viure
i aprofundir cada dia més en el
gran tresor que tenim, que són
les Sagrades Escriptures.
Mn. Carles Cahuana, rector

Informacions
V Setmana de la Bíblia
Del 24 al 29 de gener se celebra
la V Setmana de la Bíblia amb el
lema “Sortim a sembrar la Paraula”. Per aquesta ocasió, l’Associació Bíblica de Catalunya ha
actualitzat la pàgina web de la
Bíblia catalana, traducció interconfesional (BCI) amb un nou
disseny que facilita la lectura del
text bíblic i agilitza la recerca.
També conté el vocabulari i, com
a novetat, inclou els mapes de la
BCI. Tot de forma gratuïta a
www.bci.cat. També hi ha disponible l’app de la BCI, tant pels
sistemes Android com per iOS.
En castellà podeu trobar la tra-

ducció oficial al portal de la Conferència Episcopal Espanyola,
que també disposa d’una app
pròpia. Finalment, teniu altres
versions interconfessionals al
portal Biblija.
www.bci.cat/biblia
www.conferenciapesicopal.es/biblia
www.biblija.net

Via Crucis de Quaresma
Com cada any, celebrarem el Via
Crucis els divendres i diumenges
de Quaresma. Per demanar intencions de pregària, cal que us
adreceu al despatx parroquial, a
la sagristia o bé als portants del
Sant Crist.

Càritas parroquial
Des de Càritas parroquial estem llegums cuits, sucre, caldo, galeajudant 8 famílies, algunes amb tes i llaunes de tomàquet fregit.
infants. Els aliments que ens con- Moltes gràcies per la vostra ajuda.
tinuen fent més falta són llet, oli,

Intencions de missa
Dissabte 23 Diumenge 24 Dilluns 25 - Antonio i Pepita Roca, Jaume Guixà Comas, Enric Argemí Feliu
Dimarts 26 Dimecres 27 - Germanes Caputxines

de la Mare del Diví Pastor
Dijous 28- Glòria Plans Pascual
Divendres 29 -

