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Us anunciem allò que hem vist i sentit
Les paraules de Sant Joan en la seva primera 
carta (1Jn 1,3) que encapçalen aquestes ratlles, 
ens evoquen la importància de la Paraula de Déu 
amb motiu de la celebració de la Setmana de la 
Bíblia, , 
«viva i eficaç, més tallant que una espassa de 
dos talls» (Hb 4,12), és fonamental per viure la 
nostra Fe i per ser mitjancers de la Bona Nova: 
Com podem anunciar allò que no hem vist? 
Com podem proclamar allò que no hem sentit? 

 la saba de la nostra vida cristiana, en 

celebració litúrgica, feta 
pregària silent en la lectio 
divina i aprofundida 
amorosament e
catequètic. 

Aquet tercer diumenge de 

Diumenge de la Paraula de 
Déu, jornada que fou 
instituïda pel Papa 

perquè 
totes les comunitats 
cristianes «aprofundissin 
en la vigorosa necessitat 

udiar les 
Sagrades Escriptures, com 
aliment vital per a la vida cristiana i el 
compromís evangèlic». És un dia especialment 
dedicat a la Paraula de Déu que, per iniciativa de 
la Conferència Episcopal Tarraconense, es 
prolonga a casa nostra en la Setmana de la 
Bíblia, 
sinó que cal que perllonguem persistentment 

almenys cinc 
minuts cada dia a la pregària amb les lectures de 
la missa del dia que tots podem trobar en les 
llibreries religioses o seguint-les amb la Bíblia 
que tenim a casa, amb les indicacions dels 
fragments que cada setmana surten al Full 
Dominical, o amb les possibilitats tan diverses 
que ofereix internet. 

El Papa Francesc ens recorda que «el dia dedicat 
a la Bíblia urgeix la necessitat de la familiaritat i 

intimitat amb la Paraula de Déu i amb Crist 
Ressuscitat, que mai deixa de compartir la 
Paraula i el pa en la comunitat dels creients. Per 
això ens cal un tracte constant amb la Sagrada 
Escriptura, per tal que el nostre cor no quedi 
fred i els nostres ulls es tanquin envoltats de 

a de ser 
el pa de cada dia. Perquè és a prop teu, la tens a 
la boca i al cor per acomplir-la» (Dt 30,14-16). 
Com sabeu, a casa nostra el grup Emmaús, que 
es reuneix cada setmana, els dijous al matí a les 

10 h, convida tothom a fer 

reflexió per tal que, 
sovintejant-la, scriptura 
amari cada cop més els 
nostres cors. Tots sou 
convidats a participar-hi! 

Són moltes les possibilitats 

Paraula de Déu que tenim 
al nostre abast: una lectura 
seguida, llibre per llibre, 
dos o tres capítols cada 
dia; 
diària de la Paraula que 
serà proclamada a la missa 

del dia, fent-ne lectio divina i pregària 
contemplativa; la revisió de vida a la llum de 

 
obres clàssi
resseguir les diverses trobades que Jesús té amb 
personatges emblemàtics, tot copsant les 

, com si 
fossin amb nosaltres mateixos; 

escultòric que ens mostren escenes bíbliques; 
 etc. Cadascú ha 

de trobar la fórmula que més li escaigui per 
poder dedicar espai i temps a fer-se seva la 
Paraula de Déu, per tal que, havent vist i sentit, 
pugui sortir a anunciar joiosament fins a quin 
punt Déu ens estima. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Conferència 
Setmana de la Bíblia 
Dimarts, 24 de gener, 18:30 h 
Cripta de la Sagrada Família 

Meditació biblicoteològica «La Sagrada Família: 
un santuari dins la ciutat», a càrrec del Dr. Ar-
mand Puig i Tàrrech. Amb intervencions musi-

 
 

Es podrà seguir presencialment prèvia inscrip-
ció al web: 
http://www.setmanadelabiblia.cat/, on es po-
drà seguir també en directe per streaming. 
Les inscripcions es poden fer també a la secre-

parroquial. 

Un nombrós grup de la parròquia de Riudoms 
(Tarragona), tan vinculada a Antoni Gaudí, par-

gener a la cripta de la Sagrada Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaris  Parroquials 
Misses Dissabte Diumenges i festes de precepte Feiners 

Basílica de la  
Sagrada Família 

 9h Missa internacional  

Cripta de la  
Sagrada Família 

9h castellano 

20h català 

10:30h català 

11:45h castellano  13h català, 

18:30h català  20h castellano 

9h castellano 

20h català 

 18:30h castellano   

 

Confessions Abans de les misses i sempre que hi hagi sacerdot disponible. 

Pregària del Rosari Cada dia a les 19:15 h. 

Adoració 
eucarística 

Dijous, de 20:30 a 21:30h (el segon dijous de mes, de 20:30 a 22:30 h) 

Despatx parroquial Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h. 

Càritas 
Assistent social 

Telefonar al 933.441.650, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h  

Diàlegs per a 
promesos 

Dilluns al vespre durant cinc sessions, o diumenges al matí durant tres sessions, cada mes. 

Setmana de pregària  
per la unitat  
dels cristians 

Pregària ecumènica conjunta 

Dijous, 26 de gener, 18:30 h 

A la cripta de la Sagrada Família 

(tot seguit hi haurà un refrigeri de germanor 
amb tots els que hi hagin participat) 

http://www.setmanadelabiblia.cat/

