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El Diumenge de la Paraula
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El papa Francesc amb la carta apostòlica en forma de
Motu Proprio Aperuit illis ha instituït el Diumenge de
la Paraula de Déu, que se celebrarà el III Diumenge del
temps ordinari, enguany el pròxim dia 26 de gener.
Aquest Diumenge de la Paraula abans tenia lloc el I Diumenge d’Advent.
És molt important poder dedicar un diumenge a la reflexió sobre la Paraula de Déu, ja que el seu contingut, que
ve de Déu mateix, dóna consol i esperança als qui l’escolten. El poble fidel necessita escoltar la Paraula, perquè
ens nodrim espiritualment d’ella. «La relació entre el
Ressuscitat, la comunitat de creients i la Sagrada Escriptura és intensament vital per a la nostra identitat.»
Demano a les comunitats que, tal com diu el Sant Pare,
«trobin la manera de viure aquest diumenge com un dia
solemne». Seria molt adient que durant la celebració eucarística dominical s’entronitzés la Paraula perquè els
fidels poguessin prendre consciencia del valor que té.
Per a la majoria dels nostres fidels que assisteixen a l’eucaristia escoltar l’homilia «és l’única oportunitat que tenen per a captar la bellesa de la Paraula de Déu i veure-la
relacionada amb la seva vida quotidiana». Per això, de-

mano als preveres que «dediquin el temps apropiat per a
la preparació de l’homilia. No es pot improvisar el comentari de les lectures sagrades».
Us recomano, com sempre, llegir aquesta carta apostòlica Aperuit illis, que trobareu a la web del bisbat.
Vull recordar-vos també que a partir d’aquest Diumenge
de la Paraula, dia 26 de gener, i fins al dia 1 de febrer tindrà lloc la IV Setmana de la Bíblia, que igual que el Diumenge de la Paraula ha canviat de data. Aquesta és una
setmana per a apropar la Bíblia als diversos grups parroquials i comunitats.
Seria bo que les parròquies organitzessin algunes accions durant la setmana, com ara proposar la lectura d’algun llibre de la Bíblia, fer una estona de lectio divina amb
algun grup d’adults, fer activitats catequètiques amb infants i joves relacionades amb personatges bíblics, conferències, activitats culturals vinculades amb la Bíblia
(musicals, literàries...), etc.
Que l’escolta de la Paraula ens ajudi a viure la nostra vida
cristianament seguint les petjades de Jesús, de qui avui
celebrem el baptisme!
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