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SETMANA  DE  LA  BÍBLIA 
  
Ja és el tercer any que totes les diòcesis de Catalunya dediquem una setmana a vetllar perquè la 
Bíblia sigui coneguda, llegida pel que és, estudiar-la per a comprendre-la més i fer-ne el gran 
instrument per a fer pregària personal i comunitària i adonar-se que és el Llibre que aporta Llum a 
la vida perquè esdevingui més cristiana, ja que és la Paraula de Déu. 
Tot el col·lectiu cristià més adult, hauria de superar la vergonyosa realitat que, anys enrere, 
s’havia sembrat entre els ambients cristians-catò lics de que la Bíblia no es podia llegir. Ara que 
hem avançat en cultura, en maduresa humana i estudis més enriquidors dels diferents llibres que 
la composen;  que en les celebracions litúrgiques és proclamada la Paraula de Déu en la llengua 
vernacle, encara més raó per a llegir-la amb l’esperit disposat a escoltar Déu mateix que es 
dirigeix a nosaltres personalment per il·luminar el sentit, la motivació i l’autenticitat de la vida 
perquè respongui al missatge de Jesús, que és la Paraula de Déu feta carn. 
La Bíblia, per tant, és el llibre que Déu ens posa a les nostres mans perquè el coneguem més a 
Ell; i això  observant-lo en el seu recorregut de l’Antic Testament, a través de la història del poble 
d’Israel, i sobre tot del Nou Testament seguint el camí de Jesús, que, com a Fill de Déu, ha 
encarnat enmig del nostre món la manera de viure la humanitat com a fills i filles de Déu amb el 
sentit que Ell ho ha fet en quant a valors, sentit, orientació i la meta vers la qual tot lo creat es 
dirigeix. 
La Bíblia no és un llibre de decoració, de contemplació d’imatges fotografiades o peces de 
museu...cal que la llegim a través d’edicions més crítiques en la traducció y de segura 
interpretació dels textos. Cal assessorar-se prèviament a fi de no tenir un llibre molt bonic, però, 
sense la finalitat que ha de pretendre que és: ajudar-nos a copsar el seu missatge viu, espiritual i 
lluminós per a una vida amb sentit, constructiva, orientadora i plena d’esperança. 
Aquesta “Setmana de la Bíblia” no és un “màrqueting” més dels molts que sorgeixen. És entrar en 
la dinàmica d’una  vida que Jesús ens va ensenyar a viure-la amb valors de Déu mateix. Aquests 
valors, en la mesura que es comparteixen ens afavoreixen a tothom. Dignifiquen la persona i ens 
fan comprendre el viure en comú com un projecte que entre tots l’hem de tirar endavant i sense 
perjudicar el món en el que estem i agermanats tots els humans. 
Fer camí amb la Bíblia és comprendre que la Paraula (nom de Jesús) és molt a prop de cadascú 
de nosaltres i la millor guia per a fer la nostra ruta de la vida. 
 
                                                                                                                 Mn. Joaquim Rius 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn18, 33b-37 
 

El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato cuando 
acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año 30 un reo indefenso llamado 
Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma. 
  

El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad, más que un interrogatorio, parece 
un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que interesan mucho al evangelista. En un 
determinado momento Jesús hace esta solemne proclamación: "Yo para esto nací y para esto he 
venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad, escucha mi 
voz". 

  

Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de 
Jesús: su voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, 
sino que busca la verdad y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más 
humano para todos sus hijos. 
  

Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con 
sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos, que tratan de 
imponer su verdad. Tampoco como los funcionarios, que la defienden por 

obligación, aunque no crean en ella. No se siente nunca guardián de la verdad, sino testigo. 
  

Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho propio sino en 
defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de las injusticias. No soporta las 
manipulaciones. Jesús se convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra los que tienen 
demasiada voz" (Jon Sobrino).   
 

Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una grave crisis económica. 
La ocultación de la verdad es uno de los más firmes presupuestos de la actuación de los poderes 
financieros y de la gestación política sometida a sus exigencias. Se nos quiere hacer vivir la crisis 
en la mentira. 
  

Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales causantes de la crisis y 
se ignora de manera perversa el sufrimiento de las víctimas más débiles e indefensas. Es urgente 
humanizar la crisis poniendo en el centro de atención la verdad de los que sufren y la atención 
prioritaria a su situación cada vez más grave. 
  

Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. El primer dato previo a todo. 
No podemos acostumbrarnos a la exclusión social y la desesperanza en que están cayendo los 
más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar su voz y salir instintivamente en 
defensa de los últimos. Quien es de la verdad escucha su voz.      
                                                                                                                  José Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mscperu.org/grafic/graficoslit/bTO/34_to_b.htm


INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 24 20h. Francisco Bonet Roy (1è aniv.) 

DIUMENGE: 25 11h. 
13h. 

 
Araceli Pérez (27è aniv.) 

   

DIUMENGE: 2 11h. 
13h. 

Blanca Carbajal i Mercedes Torres. 
Joaquim,Maria,Nicolás i Felisa. 

   

BAPTISMES 
Aquest dissabte, han rebut el baptisme: Paula Losada Lapuerta i Marc Carnasa Vierbücher.  Donem-ne 
gràcies a Déu. 

 

REUNIONS 
DIMARTS dia 27, a les 20’30 grup de “Justícia i Pau”; perquè es va suspendre la de la setmana passada. 
DIJOUS dia 29, des de les 12h. tots els preveres de l’arxiprestat, a la casa de l’Església, de Sant Feliu de 

Llobregat.  
 

EL  REBOST  DE  CÀRITAS 
 

NECESSITATS PRIORITÀRIES 
 

 OLI, LLEGUMS SECS, i EN POT DE VIDRE (CIGRONS, LLENTIES...) SARDINES EN LLAUNA, SOBRES DE SOPA 
DESHIDRATADA, AMB PASTA, BROU, EN PASTILLA O EN TETRABRIC, LLET SEMI-DESNATADA, ALIMENTS PER A 
PERSONES AMB DIABETES, CELIAQUIA...  
 

 PRODUCTES DE HIGIENE I NETEJA: 

 GEL DE DUTXA,SAVÓ  PER RENTAR LA ROBA,DETERGENT  
      PER RENTAR PLATS, PASTA I RASPALLS HIGIENE DENTAL 

                          
                                         Gràcies per la vostra col·laboració. 

 
 

 

 
 
 
 
                                             


