
DIUMENGE DE LA PARAULA 

El passat dia 30 de setembre, a 
l’inici de la commemoració dels 
1600 anys de la mort de sant Je-
roni, el papa Francesc va fer pú-
blica la carta apostòlica Aperuit 
Illis per la que s’institueix el 
“Diumenge de la Paraula de Déu” 
i s’estableix que se celebri el III 
diumenge de durant l’any, això 
és, aquest diumenge. 

El Sant Pare assenyala que «no 
es tracta d’una mera coincidèn-
cia temporal: celebrar el Diu-
menge de la Paraula de Déu», 
sinó que «expressa un valor 
ecumènic, perquè la Sagrada 
Escriptura indica als que es po-
sen en actitud d’escolta el camí 

a seguir per arribar a una 
autèntica i sòlida unitat». Així 
mateix, el Pontífex explica que 
aquesta Carta apostòlica té la 
intenció de «respondre a les 
nombroses peticions que m’han 
arribat del poble de Déu, perquè 
en tota l’Església es pugui cele-
brar amb un mateix propòsit el 
Diumenge de la Paraula de 
Déu». 
 

És doncs, un motiu més per va-
lorar i aprofundir més i més en 
la lectura de la Paraula de Déu, 
aprofitant els mitjans disponi-
bles, com els missals o els lli-
brets amb les lectures del dia, 
en format paper o electrònic.



9:00 José María, 

José Antonio, Antonio i Dolores. 

19:00 Josep Ramón Argilés.  

9:00 Josep Ramón 

Argilés. 11:00 Carmelo Guzmán 

Vidal. 12:00 Gregorio Esteban 

Fernández. 13.15* 19.00 Maria 

Hortensia Guerra (1r. Mes). 20.30 

Juan Collelldemont. 

9:00 Ramón Lluís 

Sáenz // Antonio i Marina 

(esposos). 20:00 Difunts de la 

Setmana. 

9:00 Josep Ramón 

Argilés. 20:00* 

9:00 Josep Ramón 

Argilés. 20:00* 

9:00 Josep Ramón Ar-

gilés. 20:00 Francisco Gil Bisbal. 

9:00 Josep Ramón 

Argilés. 20:00 Tomàs Zamora 

Atienza. 

9:00 Amadeu Rovi-

ra // Difunts família Dalet-Pérez. 

19:00 Pilar Duran Checa. 

† Josep Ramón Argilés                   † Daniel Trias Birba (97) 

† Pilar López Enríquez (79)                   † Vicenta González Garrido (92)  

† Antònia Vila Calvet (88)                    † Antònia Nicolàs Linares (96) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells 


