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CARTA DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, cele-
bramos el Domingo de la Palabra de Dios, una 
jornada mundial y pontificia instituida hace un 
par de años por el papa Francisco con la carta  
apostólica «Aperuit IIlis» —AI— de 30 de septiem- 
bre de 2019. El Papa invita a la Iglesia universal a 
dedicar un domingo completo a la Sagrada Es- 
critura.

Con motivo de esta celebración, en las dióce-
sis con sede en Cataluña, se convoca la VI Sema- 
na de la Biblia, del 23 al 29 de enero de 2022. Ore-
mos para que con nuestro esfuerzo, cada año 
un poco más, la Palabra de Dios sea conocida y  
amada en nuestro territorio.

Marcados por la situación de pandemia, que 
tanto sufrimiento y desasosiego ha causado y 
causa todavía, este año el lema de la Semana de  
la Biblia es «La Palabra, fuente de consuelo y es-

La Palabra, fuente de 
consuelo y esperanza

Meditar y rezar con la Sagrada Escritura es el 
camino para encontrar a Jesucristo, seguir sus 
huellas y descubrir el sentido de nuestra vida. 
Como dice el papa Francisco: «es bueno que no 
falte nunca en la vida de nuestro pueblo esta 
relación decisiva con la Palabra viva, que el Se-
ñor nunca se cansa de dirigir a su Esposa, para 
que pueda crecer en el amor y en el testimonio  
de la fe» (AI 2).

El Papa ha querido que el Domingo de la Pala- 
bra tenga lugar dentro del octavario de oración 
por la unidad de los cristianos. La Semana de la 
Biblia también quiere significar el valor ecuméni-
co de la Sagrada Escritura que «indica, a quienes  
se ponen en actitud de escucha, el camino a 
seguir para llegar a una auténtica y sólida uni-
dad» (AI 3).

Queridos hermanos y hermanas, tomemos 
conciencia de la importancia de la Sagrada Escri-
tura, que nos pone en diálogo vivo y permanen- 
te con el Señor. Más allá de esta semana, haga- 
mos que la Sagrada Escritura nos acompañe 
siempre, encontremos un espacio para vivirla en  
nuestro hogar. 

Os animo a dedicar un rato a escuchar aten-
tamente la Palabra, dejando que el Resucitado  
ilumine nuestras angustias y decepciones con la 
luz de la Palabra, fuente de consuelo y de espe- 
ranza.

peranza», un lema que se basa en un versículo 
de la Carta a los Romanos. En este texto del Nue-
vo Testamento, podemos leer que «todo lo que 
se escribió en el pasado, se escribió para ense-
ñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra 
paciencia y del consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza» (Rm 15,4).

Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, escri-
bió san Jerónimo siglos atrás (cf. DV 25). San Je- 
rónimo dedicó gran parte de su vida a la me- 
ditación de la Palabra de Dios, a su estudio y 
profundización, y aportó a la Iglesia un inestima-
ble legado: la Biblia traducida al latín, idioma ex-
tendido en aquella época (siglos IV y V) y que lle- 
gó a convertirse en idioma oficial de la Iglesia. 
Fue, pues, un primer esfuerzo por acercar la Pa-
labra de Dios en toda aquella parte del imperio 
romano que no conocía el griego.

ACTIVITATS DEL 
SR. CARDENAL

Reunió de la Congregació per als 
bisbes. El cardenal Joan Josep Ome-
lla participarà, el proper dijous 27 de 
gener, en aquesta trobada de bisbes,  
a Roma.

Residència Sacerdotal Sant Josep  
Oriol. El proper divendres 28 de gener,  
a les 13 h, el cardenal Omella presidirà 
la inauguració del nou menjador de  
la Residència Sacerdotal Sant Josep  
Oriol. En el decurs d’aquest acte tam- 
bé es farà un reconeixement al fins 
ara director de la residència, Mn. Jo-
sep Serra, i es presentarà el nou res-
ponsable. 

Parròquia de Sant Marcel. El proper 
diumenge 30 de gener, a les 11 h, el 
cardenal Omella presidirà l’Eucaris-
tia a la parròquia de Sant Marcel, de 
Barcelona (c/ Petrarca, 52).

50è aniversari del naixement de la 
primera comunitat neocatecume-
nal. El proper dissabte 29 de gener, a  
les 18 h, l’arquebisbe Joan Josep Ome- 
lla presidirà la Missa en acció de grà-
cies amb motiu del 50è aniversari 
del naixement de la primera comu-
nitat neocatecumenal. Mons. Javier 
Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, 
concelebrarà amb el cardenal Ome- 
lla. Serà a la basílica de la Sagrada Fa- 
mília (c/ Mallorca, 401).

AGENDA

Setmana de Pregària per la Unitat  
dels Cristians. Demà dilluns 24 de ge- 
ner, a les 18 h, pregària per la unitat 
dels cristians a la Catedral de Barce-
lona. A les 18 h, exposició del Santís-
sim; a les 18.25 h, Vespres; a les 18.40 h,  
rosari per la unitat dels cristians; i a les  
19.15 h, Eucaristia. 

Associació per l’Altre Cor Cremat de 
Barcelona-Ajut al Quart Món. El pro-
per dissabte 29 de gener, a les 20 h,  
se celebrarà un concert interpretat pel  
Cor Aurica dins el XXVIII Cicle de Músi- 
ca per la solidaritat. Els músics diri gits  
per Aleix Oliveras tocaran obres de  
J. Brahms, R. Schumann, Giovanni P. Da  
Palestrin, Orlando di Lasso, entre d’al-
tres. L’acte tindrà lloc a la parròquia de  
Santa Maria del Remei. Aportació soli - 
dària de 6 €. (Plaça de la Concòrdia, 1).

Monestir de Sant Pere de les Puel-
les. El proper dissabte 5 de febrer tin- 
drà lloc un nou taller de cal·ligrafia: 
«Iniciació a la lletra cassoleta». Nivell 
principiant. Per a més informació, po- 
den escriure un correu electrònic a: 
activitatspuelles@gmail.com 

LLIBRES

El misterio del pergamino florentino,  
de Carlos Paytubí. Aquest llibre de 752  
pàgines, editat per Saralejandria Edi-

ciones, fa viatjar el 
lector des de la Flo-
rència del segle XIII 
fins avui. Es tracta, 
doncs, d’una novel-
la històrica apta per 
a tots els públics on 
coneixerem la vida 

de Joao Cidade Duarte (el futur sant 
Joan de Déu) i l’Orde Hospitalària que  
va fundar, el ressorgiment de la psi-
quiatria amb Antoni Pujadas i la his-
tòria del Manicomi de Sant Boi, ubicat  
sobre les runes d’un convent servita.  
Paytubí és metge del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. 

Pandèmia i postve- 
ritat. La vida, la cons- 
ciència i la quarta  
revolució industrial,  
de Jordi Pigem. Aquest  
llibre de 144 pàgines, 
editat per Fragmen-
ta Editorial, analitza 
tota una sèrie d’es-

deveniments inesperats que, com a 
societat, ens toca entendre. L’obra és 
una invitació a veure-hi més enllà de 
les mascaretes i a resta-
blir el sentit comú en rela- 
ció a la tecnologia, a la sa- 
lut i a la vida. 

ACTUALITAT

«La Vida Consagrada, caminant junts» és el le-
ma amb el qual celebrarem enguany la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada. 

El bisbe auxiliar, Mons. Javier Vilanova, presi-
dirà l’Eucaristia amb motiu d’aquesta celebra-
ció el proper dimecres 2 de febrer, a les 19.15 h, 
a la Catedral de Barcelona. 

Trobar-nos els diferents carismes suscitats per l’Esperit Sant en bé del  
poble de Déu, al voltant del nostre pastor diocesà, fa visible la comunió  
i la necessària complementarietat entre tots. 

La Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de 
Barcelona juntament amb la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), us  
convidem a unir-vos a aquesta celebració. 

Jornada Mundial de  
la Vida Consagrada


