Setmana de la Bíblia: set dies per aprofundir, dialogar i conèixer encara més la Paraula de Déu
07/11/2016 - Redacció

Els bisbes catalans, en la seva reunió del mes de juliol passat, ratificada en la del mes d’octubre, van instituir el Diumenge de la
Paraula coincidint amb el primer diumenge d’Advent amb l’objectiu que es ponderi la dimensió de la Paraula en la litúrgia de
l’Església. Igualment es proposa que la setmana anterior esdevingui a totes les diòcesis la Setmana de la Bíblia de manera que
es promoguin actuacions amb vista a conèixer el text sagrat i copsar-ne el seu abast de manera existencial.

En la reunió dels bisbes de la Tarraconense tinguda el mes de juliol passat, instituïren el Diumenge de la Paraula, coincidint
amb el primer diumenge d’advent (enguany el dia 27 de novembre). Prèviament, la setmana anterior, els bisbats, parròquies,
altres comunitats i entitats diverses estan cridades a promoure el coneixement del text bíblic en el que serà la Setmana de la
Bíblia.
En el comunicat n. 220 de la reunió de la CET tinguda el dia 25 d’octubre passat, indicaven: «Els bisbes recorden que el proper
27 de novembre, primer diumenge d’Advent, dia d’inici de l’Any Litúrgic, han volgut que se celebri el “Diumenge de la Paraula”,
de tal manera que aquell dia es posi en relleu la centralitat de la Paraula de Déu en la vida, l’espiritualitat i l’acció de l’Església.
Així mateix, exhorten les parròquies i comunitats a promoure iniciatives que destaquin el valor eclesial i espiritual de la Paraula
de Déu, així com també a participar en les diverses activitats que es portaran a terme durant la “Setmana de la Bíblia” del 21 al
26 de novembre.»
Les diòcesis catalanes han promogut o organitzat actes per a la Setmana de la Bíblia.
A tall d’exemple, aquests són es actes previstos a l’arxidiòcesi de Barcelona:
Dilluns, 21 de novembre: Pregar amb la Bíblia
Pregària a les basíliques de Barcelona
(horari proposat per cada basílica)
Dimarts, 22 de novembre: La Bíblia i la literatura
«Ramon Llull i Arnau de Vilanova davant la Bíblia»
Lola Badia i Jaume Mensa. Modera: Albert Sole
(Fundació Catalunya – La Pedrera) 19,00 h
Dimecres, 23 de novembre: La Bíblia i el cinema
Projecció de la pel·lícula «El Cant dels Ocells»
Diàleg amb Albert Serra, director del film
(Cinemes Verdi) 22,15 h
Dijous, 24 de novembre: La Bíblia i l’art
«I la Paraula s’ha fet pedra»
Meditació bíblica sobre la façana del Naixement
Mn. Armand Puig. Orgue: Juan de la Rubia
(Basílica de la Sagrada Família) 19,30 h
Divendres, 25 de novembre: La Bíblia i la seva interpretació
«Ortodoxos, protestants i catòlics llegeixen la Bíblia»
Taula rodona. P. Joan Garcia, Daniel Rodríguez, Margarita Mauri
Modera: Concepció Huerta
(Ateneu Universitari Sant Pacià, Seminari diocesà de Barcelona) 19,00 h
Dissabte, 26 de novembre: La Bíblia i el seu text
«Lectura del Càntic dels Càntics»
Ester Romero i Tomàs Molina, Orgue: Bernat Ballbé
Presentació: Mn. Joan Guiteras
Cloenda: Mons. Joan-Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona
(Catedral de Barcelona) 20,00 h
Amb ocasió de la celebració de la Setmana de la Bíblia, les entitats promotores, l’Associació Bíblica de Catalunya, l’Editorial
Claret, el Centre de Pastoral litúrgica i l’Abadia de Montserrat han editat un tríptic titulat Com llegir la Bíblia. Els infants. Aquest
tríptic i les informacions sobre els actes de cada bisbat els trobareu a
www.setmanadelabiblia.cat . En aquesta mateixa
adreça es poden reservar les entrades per assistir el dijous dia 24 a l’acte previst a la Sagrada Família.
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