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El Papa sant Joan Pau II va proposar 
a tots els fidels el redescobriment de la 
lectura orant de la Paraula de Déu, la 
lectio divina, que havia quedat reduï-
da als monestirs. En estreta connexió 
amb la proclamació de la Paraula que 
fa la litúrgia, la lectura orant privada 
permet que aquesta Paraula pene-
tri més en l’existència del cristià i la 
fecundi. Perquè ofereix l’àmbit d’un 
trobament orant amb la Paraula de 
Déu. I des del moment que tota l’Es-
criptura, antic i nou testament, està 
centrada en Jesucrist, la lectio ens fa 
entrar en diàleg amb ell.

Voldria indicar alguns elements que 
ens poden ajudar a fer lectio divina. 
Primer, cal una actitud fonamental. 
No es tracta només de llegir com qui 
llegeix el diari o una novel·la, tampoc 
de fer un estudi sobre el text. La lectio 
demana gratuïtat, obertura interior, 
per deixar que Déu ens parli i nosaltres 
li responguem. Demana buscar un am-
bient silenciós, però encara més crear 
un clima de silenci interior (pacificant 
la ment i el cor o l’afectivitat) per tal 
de sortir de nosaltres mateixos i voler 
joiosament que la nostra vida respon-
gui a la crida personal que Déu ens fa 
a través de la Paraula. Per això és molt 

En estreta connexió 
amb la proclamació 
de la Paraula que 

fa la litúrgia, la lectura 
orant privada permet que 
aquesta Paraula penetri 
més en l’existència del 
cristià i la fecundi

Josep M. Soler
Abat de Montserrat«Lectio divina»

cansament, la temptació de deixar-la 
perquè sembla que no aporta res. I, en 
canvi, el secret és continuar perseverant 
fins que hi tornem a trobar fruit.

Pot ajudar-nos, si més no als inicis, el 
mètode clàssic que divideix l’estona de 
lectio en quatre moments. Primer llegir 
un fragment del text procurant enten-
dre el que diu en el seu context (per 
això és millor començar per textos més 
fàcils de comprendre, com poden ser els 
evangelis, i de mica en mica endinsar-se 
en d’altres.). En segon lloc, meditar, és 
a dir, reflexionar sobre aquell fragment 
i aplicar-lo a la situació concreta que vi-
vim, deixant que el text la il·lumini, ens 
encoratgi, ens interpel·li, ens corregeixi, 
ens guareixi interiorment, ens estimuli a 
la fidelitat i al compromís. En tercer lloc, 
fer oració de lloança, d’acció de gràcies, 
de petició, dialogant amb el Senyor a 
partir del que hem llegit. I en quart lloc, 
fer silenci contemplatiu deixant que el 
text, la reflexió i la pregària que hem 
fet ressonin dins nostre de manera que 
anem aprenent a contemplar les coses 
de cada dia a la llum de la Paraula de 
Déu.

La Setmana de la Bíblia pot ser una 
bona ocasió d’endinsar-se en aquesta 
pràctica tan rica per a la vida espiritual.

convenient que abans de començar la 
lectio ens posem a la presència de Déu 
i demanem que l’Esperit ens il·lumini 
per acollir, amb conversió de cor, la 
Paraula que Déu ens adreça en el seu 
amor. Podem demanar, també, a la 
Verge Maria que ens ajudi a acollir la 
Paraula com la va acollir ella.

La lectio demana paciència; de ve-
gades un s’hi sent molt gratificat. Però, 
de vegades s’experimenta l’aridesa, el 
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En la reunió de la Conferència 
Episcopal Tarraconense celebrada a 
Salardú els dies 11, 12 i 13 de juliol 
de 2016, els bisbes de la Tarraconense 
vam aprovar que el primer diumenge 
d’Advent d’aquest any, data en què 
comença l’any litúrgic i sempre s’inicia 
la lectura d’un nou leccionari per a la 
celebració de la missa dominical, es 
promogui la intensificació del valor 
de la Paraula en tota la vida de l’Esglé-
sia. Els bisbes vam acollir així la petició 
de l’Associació Bíblica de Catalunya 
per tal que a l’entorn d’aquesta data 
se celebrés una setmana d’animació 
bíblica.

«Tota la predicació de l’Església, 
com la vida cristiana mateixa, es no-
dreix contínuament de la Paraula de 
Déu», diu la constitució dogmàtica 
Dei Verbum del Concili Vaticà II, i cal 
que sigui així, ja que «la ignorància de 
les escriptures és el desconeixement 
de Crist» (segons una frase de sant 
Jeroni), però cal que la seva lectura i 
meditació ompli encara cada vegada 
més el cor dels fidels de les nostres 
diòcesis catalanes.

Dedicar un diumenge a l’any a 
prendre consciència de la importància 
de la Paraula de Déu en la vida de 
l’Església, i que hi hagi una setmana 
en la qual es facin activitats entorn 
a la Paraula de Déu a les catedrals, 
a les parròquies, als santuaris, a les 
comunitats religioses, a les escoles 
cristianes, etc., pot ser un bon estí-

Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

President de la Conferència Episcopal Tarraconense

Setmana 
d’Animació Bíblica

Suport de la Conferència Episcopal Tarraconense a la 
Setmana de la Bíblia i al Diumenge de la Paraula
«Els bisbes recorden que el proper 27 de novembre, primer diumenge d’Advent, dia d’inici de l’Any Litúr-
gic, 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.»
 
(Comunicat n. 220 dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense)

mul perquè no ens cansem d’anar a 
aquella font que mai no s’esgota i 
que fa brollar en els nostres cors una 
vida renovada.

Uns actes serviran per afavorir la 
vida comunitària entorn del foc de 
la Paraula, altres per intensificar el 
diàleg amb els germans d’altres con-
fessions cristianes, uns altres intenta-
ran recordar el valor de la Paraula de 
Déu per a tota la societat, mostrant-la 
com el gran còdex literari de la nostra 
cultura occidental. 

Un moment privilegiat en què 
s’escolta la Paraula de Déu és en 
l’eucaristia: quan les lectures de la 
missa s’han meditat i pregat abans 
individualment o en grup ressonen 

d’una manera especial en els cors 
dels creients i poden ser encara més 
fecundes. Ens alegrem que a les 
nostres terres vagin sortint grups 
que fan catequesis o que llegeixen 
la Paraula en grup, o també altres 
cristians que s’apunten a fer cursos 
bíblics, això els enriqueix no sols 
a ells sinó també a tot el Poble de 
Déu. De manera especial és impor-
tant que els ministres de la Paraula 
tinguin una formació permanent per 
tal que siguin capaços d’extreure del 
tresor de la Paraula de Déu «coses 
noves i velles» i puguin així animar, 
consolar i exhortar tots els creients 
en el seu pelegrinatge per la vida. 

«Les paraules divines creixen amb 

qui les llegeix», segons una expressió 
de sant Gregori el Gran: som per tant 
tots responsables que la llavor de la 
Paraula no quedi infructuosa en no-
saltres. La farem créixer amb la lectu-
ra, l’estudi, la pregària, la predicació, 
la interpretació a partir de la nostra 
experiència de vida.

Us animo, doncs, a aprofitar les 
activitats que es faran en la Setmana 
de la Bíblia, i que el començament 
de l’Advent, amb el Diumenge de la 
Paraula, sigui també una ocasió per a 
ben disposar-nos a la celebració de les 
festes de Nadal, quan proclamarem 
amb goig que el «qui és la Paraula 
s’ha fet home i ha habitat entre no-
saltres».

Som 
responsa-
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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 
19 h Fundació Catalunya – La Pedrera 
Ramon Llull i Arnau de Vilanova 
davant la Bíblia 
Lola Badia i Jaume Mensa. Modera: 
Albert Soler

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE
La Bíblia i el cinema 
22.15 h Cinemes Verdi – Projecció 
de la pel·lícula El Cant dels Ocells 
Diàleg amb Albert Serra, director 
del film 

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 
La Bíblia i l’art 
Basílica de la Sagrada Família. 
19.30 h 
«I la Paraula s’ha fet pedra» 
Meditació bíblica sobre la façana 
del Naixement, a càrrec del 
Dr. Armand Puig
Orgue: Juan de la Rubia

BARCELONA

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE
La Bíblia i la seva interpretació 
Ateneu Sant Pacià 19 h 
Ortodoxos, protestants i catòlics 
llegeixen la Bíblia 
Taula rodona: P. Joan García, Da-
niel Rodríguez, Margarita Mauri. 
Modera: Concepció Huerta

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE
La Bíblia i el seu text 
Catedral de Barcelona 20 h 
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

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE
Entronització del llibre de la 
Paraula en les celebracions 
dominicals 
(Materials preparats pel Centre 
de Pastoral Litúrgica)

www.setmanadelabiblia.cat

*Per a aquest acte cal invitació. Pots recollir-la a «Catalunya 
Cristiana» i Ràdio Estel: c/ Comtes de Bell-lloc 67-69, de 
Barcelona (fins a exhaurir invitacions)

*
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SANT FELIU DE LLOBREGAT

novembre, vespre). Una cerimònia 
litúrgica (pot ser abans de o inte-
grada a l’eucaristia) on la Bíblia 
seria portada en processó i des-
prés dipositada en un lloc visible 
i permanent, per fomentar l’amor 
dels fidels per la Paraula de Déu.
21.30 h Vetlla de pregària a la 
Basílica de Montserrat: «La vostra 
paraula és llum dels meus passos», 
organitzada pel Centre de Coordi-
nació Pastoral de Montserrat.

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE

9.30 h Lectio Divina de les lectu-
res de la missa, a càrrec del P. An-
toni Pou, organitzat per l’hostat-
geria del monestir de Montserrat.
12.15 h «Cantant la Paraula», cant 
de salms. Després de la missa con-
ventual de Montserrat, preparats 
pels organitzadors de les Trobades 
d’Animadors de Cant per a Litúr-
gia de Montserrat.

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE

18.30 h Pregària amb la 
Bíblia, organitzada pel Grup 
de Bíblia 
parroquial Basílica de San-
ta Maria de Vilafranca del 
Penedès 
Pl. Jaume I, s/n – Vilafranca 
del Penedès
20 h Taula rodona ecumèni-
ca al voltant de la Bíblia. Ex-
periència i aportacions en 
l’ecumenisme. Casal parro-
quial Santa Magdalena 
Pl. Santa Magdalena, 12 – 
Esplugues de Llobregat

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE

20 h Entronització de la 
Bíblia a la catedral de Sant 
Feliu (Pl. de la Vila, 2B – Sant 
Feliu de Llobregat) i invi-
tació a totes les esglésies 
del bisbat a fer-ho també, 
aprofitant el començament 
d’un nou any litúrgic (26 de www.setmanadelabiblia.cat
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LLEIDA   TARRAGONA
DILLUNS 21 DE NOVEMBRE   

21 h Pregària per les vocacions 
Seminari (activitat dirigida als preveres) 
en col·laboració amb la Delegació de Vocacions

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE

Jornada de portes obertes al Museu Bíblic Tarraconense 
Horari: de 10 a 13 h i de 17 a 19 h

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE

19 h a la capella del Santíssim de la catedral (entrada pel 
claustre)
Art i Bíblia: El retaule de la Capella del Santíssim de la Cate-
dral: de la Pasqua jueva a la Pasqua cristiana. 
A càrrec de la Dra. Sofia Mata, directora del Museu Diocesà, 
i de Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, director del Secretari-
at d’Animació Bíblica 

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

18.30 h al claustre de Sant Pau del Seminari 
Lectura del llibre de Rut en col·laboració amb l’INSAF

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE

Entronització del llibre de la Paraula de Déu a totes les par-
ròquies

DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE

Entronització del llibre de la Paraula de Déu a totes les par-
ròquies

DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2016 FINS AL 29 DE GENER DE 2017

Exposició de material bíblic a la catedral nova de Lleida

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE

19 h a l’Acadèmia Mariana; taula rodona La Bíblia que ens 
uneix, en què els participants són un jueu, un catòlic i un protes-
tant. Moderadora, Cesca Agustí.

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

19.30 h a la Sala Jaume Magre; taula de frontera «Per què cal 
llegir la Bíblia, avui?», en què participa un filòsof ateu, una met-
gessa creient i un escriptor creient. Moderadora Mar Pérez.

www.setmanadelabiblia.cat
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Fa molt, molt de temps, tant de 
temps que ompliríem més de cent 
baguls de rellotges i calendaris, van 
començar a escriure’s els primers llibres 
de la biblioteca més fascinant de totes 
les que hi ha al món: la Bíblia.

La paraula Bíblia és una paraula que 
ve de la llengua grega i que en català 
vol dir «els llibres». Per això, nosaltres, 
d’un conjunt de llibres ben endreçat 
i organitzat, en diem una biblioteca.

La Bíblia, aquesta biblioteca tan 
especial, va ser escrita al llarg d’uns 
dotze segles en tres llengües antigues 
—l’hebreu, l’arameu i el grec. Sí, sí, ho 
has sentit bé. Saps quants anys són dot-
ze segles? Doncs, ben comptat, són mil 
dos-cents anys, el temps transcorregut 
entre els reis David i Salomó, reis del 
Poble d’Israel (s. X aC) i les primeres 
comunitats cristianes, en els inicis 
de l’Església (s. II dC). Els llibres que 
formen la Bíblia, els cristians també 
els anomenem Sagrades Escriptures, 
perquè considerem que Déu ha inspi-
rat els autors que els han escrit.

T’agraden les històries? Segur que 
sí! Doncs et convido a entrar amb mi 
en el món meravellós de la Bíblia, el 
Gran Llibre, les Sagrades Escriptures. 
Et convido a llegir la Bíblia, a iniciar 
un viatge a través dels seus escrits i a 
conèixer el seu principal protagonista: 
Déu. Perquè la Bíblia conté la història 
de Déu que, perquè ens estima, ens ha 
donat la vida, ens parla i ens escolta, 
ens ofereix la seva amistat per sempre, 
ens acompanya, ens ajuda i té cura 

La Bíblia, aquesta 
biblioteca tan      
especial, va ser 

escrita al llarg d’uns 
dotze segles en tres 
llengües antigues: 
l’hebreu, l’arameu
i el grec

M. de l’Esperança 
Amill

Associació Bíblica de 
Catalunya

Com llegir la Bíblia: 
els infants

Redacció

De l’interès per divulgar la Bíblia, 
secular a Catalunya, n’hem trobat 
un bon exemple en una iniciativa 
de començaments dels anys seixanta 
del segle passat. Tot just acabada 
de fundar l’editora Edigsa, fundada 
per un grup de ciutadans disposats 
a posar els fonaments per a la pro-

Els infants 
escolten
la Bíblia

Sarsanedas, o Manuel Oltra en el 
camp de la música.

Impecablement enregistrats, ca-
da disc s’acompanya d’un text amb 
instrucccions per als educadors, de 
tal manera que la seva audició vagi 
acompanyada per una explicació 
adient en cada cas, en cadascun dels 
episodis bíblics que es presenta als 
infants com un poema religiós.

de nosaltres i es dóna a conèixer a les 
persones. En la Bíblia hi llegim la gran 
història de l’amor immens de Déu en-
vers tota la humanitat —les dones, els 
homes, les nenes i els nens de tots els 
temps i de tots els pobles de la terra—, 
persones que eren i són com nosaltres, 
amb els mateixos sofriments, pors i 
neguits, amb les mateixes alegries i 
tristeses, amb els mateixos dubtes i 
esperances.

Començarem el nostre viatge obrint 
la primera pàgina i llegint el magnífic 
relat de la creació narrat en el llibre del 
Gènesi. Se’ns obriran les pàgines del 
llibre de la vida i contemplarem l’obra 
creada per Déu, i descobrirem que: «El 
cel parla de la glòria de Déu, l’estelada 
anuncia el que han fet les seves mans» 
(Sl 19,2). De vegades, potser et costa-
rà entendre allò que llegeixes i, com 
l’eunuc del llibre dels Fets dels Apòs-
tols, diràs: «I com puc entendre-ho, 
si ningú no m’hi ajuda?» No tanquis 
pas la Bíblia! Demana ajuda als pares, 
als avis, al mossèn, a la catequista, al 
mestre... Continua llegint i, de mica en 
mica, pas a pas, el viatge desvetllarà 
la teva curiositat, el camí et farà des-
cobrir noves rutes, contemplaràs nous 
paisatges, coneixeràs altres cultures, 
descobriràs costums, rituals i maneres 
de viure diferents, t’endinsaràs en la 
màquina del temps, penetraràs en la 
història, descobriràs com Déu parla 
en la història dels homes, entraràs en 
la història de la salvació i coneixeràs 
grans personatges que confien en Déu 

pagació de la cultura catalana a 
través de la discografia, es va posar 
en marxa la col·lecció Els Infants 
Escolten la Bíblia, que havia de ser 
una col·lecció de diversos discos des-
tinats a explicar la Bíblia als infants. 

Per raons que ignorem, aquesta 
iniciativa va quedar reduïda a dos 
exemplars: La Creació i Abraham. 
Dos discos excepcionals interpretats 

per alguns dels millors actors de 
l’època (Núria Feliu, Ernest Serrahi-
ma i Jordi Torras, entre d’altres) 
amb text de Marta Mata amb la 
col·laboració de  Frederic Bassó, 
Josep Camps, Manuel Mas i Alfons 
Formariz, destacades personalitats 
del panorama cultural i educatiu 
català, com també ho eren el di-
rector de la sèrie, el poeta Jordi 

i accepten la missió que el Senyor els ha 
encomanat en aquesta bonica història 
d’amor entre Déu i la humanitat: Noè, 
Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Josep, 
Moisès, reis, profetes, homes i dones 
del Poble de Déu, Joan Baptista, Maria 
i Josep, Jesús i els seus deixebles... Al 
llarg del teu recorregut aprendràs de 
l’amor i la saviesa de Déu, i coneixeràs 
Jesús, el seu Fill únic, el nostre amic, 
el teu amic, el qui és la llum del món, 
el camí, la veritat i la vida. Llegint les 
pàgines de la Bíblia descobriràs que 
Déu ha parlat i continua parlant als 
homes, dones, nens i nenes de totes 
les edats; descobriràs com es comu-
nica i es dóna a conèixer donant-nos 
el seu amor. 

Sense saber ben bé com, et conver-
tiràs en protagonista d’aquesta his-
tòria, que també anomenem història 
de la salvació i, com el petit Samuel, 
sentiràs Déu que et crida i li diràs: 
«Parla, que el teu servent t’escolta» 
(1Sa 3,10) i sentiràs Déu que et parla, 
que t’encomana una missió que només 
tu pots fer. I pregaràs amb les paraules 
del salm: «Guarda’m, Déu meu, en tu 
trobo refugi. Dic al Senyor: “Ets el meu 
Déu! Ningú com tu no em fa feliç”» 
(Sl 16,1-2). I llegiràs en l’evangeli que 
Jesús diu als seus deixebles: «Deixeu 
que els infants vinguin a mi. No els 
ho impediu, perquè el Regne de Déu 
és dels qui són com ells» (Mc 10,14), 
i convidaràs els teus amics i amigues 
a llegir la Bíblia, a conèixer Jesús i a 
seure sempre al seu costat.
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El primer Diumenge d’Advent és el Diumenge  
de la Paraula. 

La Bíblia és fonament de la nostra cultura i llum 
de la nostra fe. 

Sigues missioner de la Paraula. Fes un 
donatiu de 9,95 € (despeses 
d’enviament a banda) i rebràs la Bíblia 
popular il·lustrada per Perico Pastor perquè 
la regalis a qui tu vulguis.

Sigues missioner de la Paraula 

Fes la teva comanda trucant al 934 092 770 o escrivint 
a labiblia@catalunyacristiana.cat

També pots venir a buscar-la personalment al carrer 
Comtes de Bell-lloc 67-69 de Barcelona

Més informació: catalunyacristiana.cat

Javier Velasco Arias
 Animador bíblicLa Pastoral de la Bíblia

Actualment ja és impensable 
parlar de pastoral i prescindir 
de l’animació bíblica. Tant és així 
que el que abans era coneguda 
com la «Pastoral bíblica» ha dei-
xat pas a una concepció molt més 
àmplia i més incloent: «L’Anima-
ció Bíblica de tota la Pastoral.»

Aquest criteri és aplicable a 
totes les confessions cristianes i, 
més encara, a totes les realitats 
comunitàries, eclesials, pasto-
rals... Ja ningú no posa en dubte, 
almenys en teoria, la centralitat 
de la Paraula de Déu, i la necessi-
tat que fecundi tota la vida de les 
comunitats creients. Sense ella 
no hi ha vida, no hi ha existència, 
almenys existència cristiana.

La Bíblia té una funció trans-
versal, nuclear, en tota la pasto-
ral. Res en la pastoral no és aliè 
a la Paraula de Déu. I això no 
només és aplicable a la pastoral 
sacramental o litúrgica. S’estén a 
l’homilia, a tota la predicació, a 
la catequesi (a tota la catequesi), 
a la pastoral social, a la de la 
salut, a la de la immigració, a 
l’ecumènica i un llarg etcètera. La 
Paraula de Déu interpel·la tota la 
comunitat cristiana i té la vocació 
d’informar, de transformar tota 

qualsevol activitat, cada esdeve-
niment. I, igualment, a l’hora de 
revisar tota acció pastoral. No és 
qüestió de juxtaposar la Bíblia o 
l’Animació Bíblica a altres formes 
de pastoral, sinó de fonamentar, 
d’entendre que la Paraula de Déu 
és la font, l’origen de tota l’acció 
pastoral de l’Església.

I a partir d’aquesta convicció, 
sí que cal —jo diria que és im-
prescindible— crear «espais» en 
els quals la Paraula de Déu sigui 
feta pregària, llegida, estudiada, 
compartida, confrontada amb la 
vida personal i comunitària...

Només és possible la centrali-
tat de la Paraula de Déu si abans 
ens hi hem imbuït, de forma 
individual i conjunta. Els grups 
d’animació bíblica faciliten, fan 
possible aquesta tasca. Hem de 
crear-los a totes les parròquies, 
grups, moviments, comunitats...

Cal, és urgent, que la Paraula 
de Déu recuperi la centralitat 
que li correspon. A totes les 
realitats comunitàries ha de ser 
una prioritat la lectura, d’estudi, 
la pregària de la Bíblia, en una 
perspectiva actualitzadora, pro-
vocadora, transformadora de la 
mateixa comunitat.

la realitat eclesial. La Paraula 
de Déu és l’origen de tota vida 
cristiana i no ho podem perdre 
mai de vista.

Aquesta perspectiva implica 
que tota acció eclesial no només 
ha de tenir en compte la Parau-
la de Déu, sinó que ha d’estar 
fonamentada, arrelada profun-
dament en ella. No n’hi ha prou 
—tot i que sigui necessari— que 
a la parròquia, al grup, a la comu-
nitat o a qualsevol altra realitat 
eclesial es programin trobades 
a l’entorn de la Bíblia, sinó que 
cap realitat comunitària no pot 
obviar-la. I això s’ha de tenir en 
compte a l’hora de programar 

Només és         
possible la 
centralitat de 

la Paraula de Déu 
si abans ens hi hem  
imbuït, de forma      
individual i conjunta


