
“La Paraula del Senyor dura per sempre”   1Pe 1,25 

 

“Verbum Domini” (La Paraula del Senyor) és el títol de la nova exhortació apostòlica del Papa Benet XVI 

(30 setembre 2010).  

En la introducció del text el Sant Pare ens diu el motiu i objectiu d’aquest escrit que anirem comentant en 

successius números del nostre butlletí “Adorem Jesús, Pa de Vida”. 

 

“(...) vull indicar algunes línies fonamentals per a revaloritzar la Paraula divina en la vida de l’Església, 

font de renovació constant, desitjant al mateix temps que ella sigui cada vegada més el cor de tota 

l’activitat eclesial.” (nº 1) 

 

“Amb aquesta exhortació apostòlica postsinodal, desitjo que 

els resultats del Sínode influeixin eficaçment en la vida de 

l’Església, en la relació personal amb les Sagrades 

Escriptures, en la seva interpretació en la litúrgia i en la 

catequesi, així com en la investigació científica a fi que la 

Bíblia no quedi com una paraula del passat, sinó com una 

cosa viva i actual.” (nº 5) 

 

“Seguint l’exemple de l’apòstol Joan i d’altres autors 

inspirats, deixem-nos guiar per l’Esperit Sant per a estimar 

cada vegada més la Paraula de Déu.” (nº 5) 

 

" Vull exhortar una vegada més tot el poble de Déu, els pastors, les persones consagrades i els laics a 

esforçar-se per tenir cada vegada més familiaritat amb la Sagrada Escriptura. Aquesta relació amb la 

Paraula divina serà més intensa com més siguem conscients de trobar-nos davant la Paraula definitiva de 

Déu sobre el cosmos i sobre la història." (nº 121) 

Mn. Ignasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La litúrgia, lloc privilegiat de la Paraula de Déu 

 

L’Església es converteix en “casa de la Paraula”, ens diu el Sant Pare (nº 52-55).  

En la litúrgia, la Paraula és acollida, escoltada, celebrada i proclamada després amb la vida. 

Tot acte litúrgic està empapat de la Sagrada Escriptura, Crist mateix està present en la Paraula. La 

celebració litúrgica es converteix en una contínua i plena exposició de la Paraula de Déu. Aquesta Paraula 

per l’acció de l’Esperit Sant es fa viva i activa en el cor dels fidels.  

Adorem Jesús… 
 …Pa de Vida 

Febrer 2011 

Nº 5 

Pa de la paraula 

Pa de l’Eucaristia 



La Paraula de Déu es va desplegant al llarg de l’any litúrgic, i va 

mostrant els misteris fonamentals de la nostra fe. 

Aquesta Paraula viva i eficaç es fa present en cada sagrament 

realitzant el que anuncia i d’una manera especial en l’Eucaristia, que 

és el pa viu baixat del cel per donar vida al món. 

En el misteri de l’Eucaristia es mostra quin és el vertader manà, 

l’autèntic pa del cel , el Verb fet carn que s’ha entregat a si mateix 

per nosaltres en el misteri pasqual. 

 

 

 

“Vetlleu i pregueu” 

 
La Paraula de Déu a l’oració personal 

L’encontre amb la Paraula de Déu en la litúrgia, que és el lloc privilegiat per a la proclamació, escolta i 

celebració, s’ha de preparar amb una lectura orant i fidel al llarg del temps, per tal que s’aprofundeixi la 

relació amb la persona mateixa de Jesús. 

Així la Paraula està cridada a ser el fonament de la vida espiritual. La Paraula és el lloc d’encontre amb 

Crist que ens crida a seguir-lo. 

El Sant Pare desitja per tots una nova etapa de major estimació a la Sagrada Escriptura. Els sants ens 

mostren la necessitat de conèixer l’Escriptura per créixer en l’Amor a Crist.  
 

Sant Jeroni, gran enamorat de la Paraula de Déu, es preguntava: 

“”Com es podria viure sense la ciència de les Escriptures, 

mitjançant les quals s’aprèn a conèixer Crist mateix, que és la vida 

dels creients?”. Era molt conscient que la Bíblia és l’instrument 

“amb què Déu parla cada dia als creients”. Així, sant Jeroni dóna 

aquest consell a la llevadora romana Leta per a l’educació de la 

seva filla: “Assegura’t que estudiï cada dia algun pas de 

l’Escriptura(...). Que la pregària segueixi a la lectura, i la lectura 

a la pregària. (...) Que, en lloc de les joies i els vestits de seda, 

estimi els Llibres divins””. 

(cf nº 72 V. D. Benet XVI) 

 

 

 

 
 

 

Comunicacions 

Adoració nocturna 

Cada primer divendres de mes  20:15  escola de pregària 

Propers dies:      4 de febrer                   21:15 – 7:00 adoració nocturna 

                            4 de març 

Estem preparant i aviat publicarem un full que presentarà en forma de decàleg els 10 

punts a tenir en compte per als responsables de torns d’adoració. 


