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PROPOSTES PER A LA 
III SETMANA DE LA BÍBLIA 2018 

Del 26 de novembre al 2 de desembre 
 

per a parròquies, moviments i grups de 
persones cristianes 

 
 
 
 
 
 

 
 

Presentem vuit propostes diferents amb el fi d’apropar el 
món de la Bíblia als diversos grups parroquials i 

comunitats,  dintre  del  context  de  la  Setmana  de  la 

2Bíblia que celebrem a totes les diòcesis de Catalunya. 
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1. Lectura pública d’un llibre bíblic 

 
Proposem una lectura continuada d’un text bíblic, d’un llibre sencer o d’una 
unitat temàtica, en el cas de ser massa llarg. Una lectura de 45 minuts 
aproximadament. 
 
El llibre podria ser el «Càntic dels Càntics». És un llibre que possibilita la 
lectura amb la intervenció de més d’una persona: home, dona, cor (filles de 
Jerusalem). 
 
Això permetrà gaudir d’una lectura sense interrupció d’un llibre de la Bíblia i 
conèixer el seu context literari. 
 
 
 

2. Lectio divina o pregària amb la Bíblia 

 
Una paràbola, una petita narració bíblica, un 
fragment dels profetes... són textos bíblics que 
permeten una lectura compartida, una pregària 
al voltant de la Bíblia. Aquesta és una proposta 
molt senzilla de realitzar en grup. 
 
Podeu utilitzar els quatre passos clàssics 
(lectura, meditació, oració, contemplació) o 
qualsevol altre esquema; les possibilitats són 
immenses. És una excel·lent oportunitat 
d’apropar als fidels els textos bíblics i aprendre 
a pregar amb la Bíblia. 
 
 

 
 
3. La Paraula interpel·la la vida 

 
Els diversos grups parroquials o membres de moviments o grups proposen 
persones concretes voluntàries que ofereixin el seu testimoniatge de com un 
text bíblic els ha marcat la seva vida o els ha impactat. Quatre o cinc persones 
és sufficient Es pot començar amb la lectura d’un salm (per exemple el Salm 
42 o bé un altre), continuar amb la lectura dels textos escollits, reblats amb el 
testimoni de la persona que l’havia escollit. Amb una pausa entre 
intervencions i acomiadant-se amb un cant final. 
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4. Conèixer personatges bíblics 

 
L’objectiu de la dinàmica és adquirir o ampliar informació sobre personatges 
que apareixen en els llibres bíblics. 
 
Proposem dues opcions diferents: 
 
a) Un participant prepara una exposició biogràfica sobre un personatge de 
la Bíblia, que pot anar acompanyada de material didàctic: elements històrics, 
geogràfics, literaris, etc. 
 
b) Un participant adopta el paper d’un personatge bíblic, i un altre li fa una 
entrevista. 
 
 
5. Reflexionem sobre la Bíblia 

 
Objectiu de la dinàmica: compartir pautes de 
lectura i reflexions al voltant d’un text bíblic. 
 
Havent llegit el text, un participant n’exposa les 
coordenades històriques, culturals i simbòliques, 
les quals ajudaran a donar-hi llum. 
Tot seguit, els components del grup posen en 
comú les reflexions que els ha suggerit. 
 
Els volums de la sèrie «Llegir la Bíblia en grup», 
editats per l’ABCat, en poden ser una bona ajuda. 
 
 
6. La Bíblia inspira música 

 
Proposem subratllar la dimensió inspiradora de la Bíblia en obres musicals 
d’èpoques diverses. 
 
La dinàmica consisteix en l’audició d’una obra musical de contingut bíblic. 
L’obra ha d’haver estat escollida 
prèviament per la persona que guia l’activitat, la qual orientarà el grup 
remarcant les connexions entre text i música. 
 
Després de l’audició, els assistents posen en comú el que han experimentat i 
contemplat. 
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7. Una trobada inoblidable 
 
L’objectiu és aprofundir en aquells textos referits a la trobada de Jesús amb 
personatges emblemàtics del seu temps, per tal de copsar-hi les 
conseqüències d’aquesta trobada. 
 
El grup tria un dels textos proposats i els participants observen les actituds i 
la pedagogia de Jesús i del personatge durant la trobada. 
 
Possibles textos: una dona cananea (Mt 15,21-28); una dona amb hemorràgies 
(Mc 5,26-34); una pecadora (Lc 7,36-50); Zaqueu (Lc 19,1-10); 
la samaritana (Jn 4,1-29.39); el cec de naixement 
(Jn 9,1-39). 
 
 
 
8. Apropament al missatge bíblic a través de l’art 
 
Proposem organitzar una visita a un museu que contingui representacions 
bíbliques. 
 
Motivació: la representació bíblica en l’art ha estat una constant al llarg dels 
segles. La fe del nostre poble ha quedat plasmada en multitud d’expressions 
artístiques. 
 
Es tracta d’organitzar una visita col·lectiva a un museu de Catalunya. 
Assegurar una bona guia per conèixer bé el que s’hi exposa des de la 
perspectiva bíblica. 
 
Suggerim la visita al Museu Bíblic de Tarragona, al Museu diocesà de Vic i al 
Museu de Montserrat. 
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Barcelona 

Del 26 al 30 de novembre 

 

  

Lectura de diversos capítols de la Bíblia, en trams de 2 hores diàries (17h a 19h) al llarg de la setmana, 

precedint a l’exposició i reserva del Santíssim que fem cada dia a la Parròquia a les 19h. 

MÉS INFORMACIÓ http://www.santaagnes.com/ 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ http://www.santaagnes.com/ 

Parroquia de Santa Agnès — C/ Sant Elies, 23 

******************** 

 

Dissabte, 1 de desembre 

“Lectura pública de un libro bíblico” a les 19:00 

Lectura de dos llibres, el llibre de Judit i el Cantar de los Cantares 

CLUB SOCIAL FORDIS 

C/Delícies, 3  – Cornellà de Llobregat 

 

******************** 

http://www.santaagnes.com/
https://goo.gl/forms/LSKJfHpxO1sabIT32
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Recés Bíblic d’Advent 

 “EL BON AMOR I EL BON HUMOR” 

  10 h Lectio Divina “La Visitació de Maria” 

  11 h Eucaristia 

  12 h Xerrada “L’Amor en Betlem i Nazaret” 

  13 h Xerrada: “L’Evangeli de l’Alegria” 

Organitza: Escola d’Animació Bíblica 

Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de Barcelona 

Consell de Cent 110-114 

 

Basílica de la Sagrada Família 

Dimarts 27/11 – Obert a tothom. No cal sol·licitar tiquet. Entrada pel carrer Marina, façana 

del Naixement. L’accés s’obrirà a 2/4 de 8 del vespre. 

 

Sant Feliu 

Dilluns, 26 de novembre 

Celebració ecumènica de la Paraula. 

“La Paraula és molt a prop teu” Dt 30,14 

Pregària inicial 

Introducció a la celebració: Ac 8, 26-40 

– Reflexions entorn del text bíblic. 

– Experiència personal entorn del lema de la Setmana de la Bíblia: “La Paraula és molt a prop teu” 

Pregària final 

Rectoria de Sant Pere de Gavà 

C/ del Raval de Molins, 36 – Gavà 

******************** 

 

En el blog de Comentaris bíblics Interconfessionals sortirà publicada una reflexió de: 

La Pastora Marta López Ballalta i Xavier Artigas, diaca catòlic, on parlaran de la importància de la 

Paraula de Déu en la vida cristiana, en el context de la Setmana de la Bíblia. Aquest any el lema és: 

“La Paraula és molt a prop teu” Dt 30, 14. 

http://comentarisbiblicsinterconfessionals.blogspot.com/ 

 

http://comentarisbiblicsinterconfessionals.blogspot.com/
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 Dimarts, 27 de novembre 

Basílica Santa Maria de Vilafranca 

18:30h a 19:30h–CELEBRACIÓ-PREGÀRIA – Capella del Santíssim 

Basílica Santa Maria 

Santa Maria, 12 – Vilafranca del Penedès 

 

 

Dissabte, 1 de desembre 

Parròquia Santa Eulàlia 

19:00h –Missa: Testimonis de participants del Grup bíblic parroquial de com viuen 

La Paraula és molt a prop teu (Dt 30,14). 

Parròquia Santa Eulàlia 

Passeig Jaume Balmes, 2 – Pallejà 

 

 

Diumenge, 2 de desembre 

Parròquia Santa Eulàlia 

11:00h –Missa: Testimonis de participants del Grup bíblic parroquial de com viuen La Paraula és 

molt a prop teu (Dt 30,14). 

Parròquia Santa Eulàlia 

Passeig Jaume Balmes, 2 – Pallejà 

******************** 

Parròquia Mare de Déu de Montserrat 

12:00h –Missa. Testimoni al final de la missa: La Paraula és molt a prop teu (Dt 30,14). Un membre 

del Grup bíblic parroquial 

Parròquia Mare de Déu de Montserrat 

Mn. J. Verdaguer 151 (prop plaça Catalunya) – Sant Boi de Llobregat 
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Monestir de Montserrat 

9:15h – Lectura compartida de les lectures de la missa. A la sala Santa Marta, de l’hostatgeria. 

17:00h – “Cantar la Paraula” també a la sala de la façana, animat pels “Organitzadors de les Trobades 

de Cant de Montserrat”. 

 

******************** 

Catedral de Sant Feliu 

19:00h – Entronització de la Bíblia i benedicció 

amb la presència del bisbe Agustí i invitació a totes les esglésies del bisbat a fer-ho també, aprofitant 

el començament d’un nou any litúrgic i ser el «Diumenge de la Paraula». 

Catedral de Sant Feliu 

Pl. De la Vila, s/n – Sant Feliu de Llobregat 

 

Tarragona 

Durant aquesta setmana, a la Capella dels Dolors de la Prioral de Reus, exposició sobre 

temàtica bíblica, en col·laboració amb l’Església evangèlica 

Dimarts, 27 de novembre 

Matí i tarda, jornada de portes obertes del Museu Bíblic Tarraconense 

C/ de les Coques 

******************** 

19:30 – Lectura del Llibre dels Fets dels Apòstols 

Església de Sant Agustí 

Rambla Vella, 12 

Dimecres, 28 de novembre 

19:00 – Vetlla amb la Paraula de Déu 

amb la presidència del Sr. Arquebisbe Jaume Pujol i Balcells 

Església de Sant Joan de Valls 
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Dijous, 29 de novembre 

19:00 – Conferència “El llibre de Déu. Reflexions sobra la Bíblia” 

a càrrec del Dr. Joan Ferrer, president de l’Associació Bíblica de Catalunya. 

Museu Bíblic de Tarragona 

 

Terrassa 

Dilluns, 26 de novembre 

20:30h – 22:00h Celebració bíblica: lectura i testimonis de com un text bíblic impacta en la vida de 

la gent. Seguidament un concert del tercer vocal “Tresquartsdetres” 

PARRÒQUIA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ 

C/Capmany, 36  – Sabadell 

******************** 

Dimecres, 28 de novembre 

19:30h – 21:00h Xerrada-testimoni de P. Manuel Rodríguez, OSA, que actualment està al Col·legi 

–Internat dels Agustins (Lleó), en el context de preparatius dels 30 anys de la dedicació de l’església 

parroquial: “Una parròquia amb actitud missionera i evangelitzadora. Un testimoni per al nostre 

estímul a la llum de la Paraula de Déu”. 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DEL ROSER 

Avgda. Espanya, 21  – Cerdanyola del Vallès 

******************** 

Dijous, 29 de novembre 

20:00h – 00:00h Adoració eucarística amb motivació bíblica. En l’àmbit litúrgic de l’adoració del 

Santíssim Sagrament, acompanyarem el moment de pregària amb una selecció de peces líriques de 

la Bíblia (salms, himnes i càntics de l’Antic i Nou Testament). 

PARRÒQUIA SANTA CREU DE BELLATERRA 

Avgda. Joan Fàbregas, 16 – Bellaterra-Cerdanyola del Vallès 

******************** 
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Divendres, 30 de novembre 

15:00h – 16:00h Rosari bíblic en context de pregària vocacional. En el novenari previ a la solemnitat 

de la Immaculada Concepció, la comunitat contemplativa dominicana farà la pregària mariana del 

Sant Rosari, dinamitzada amb textos bíblics. 

MONESTIR DE SANT DOMÈNEC 

Avgda. Mare de Déu del Roser, 2 – Sant Cugat del Vallès 

 

 
 

 


