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La recent exhortació apostòlica del sant pare
fa una crida als cristians a apropar-se a les Escriptures

LA PARAULA DEL SENYOR
Verbum Domini
Benet XVI

Del 5 al 26 d’octubre de 2008, bisbes d’arreu del món es
van reunir en un Sínode per parlar sobre la Paraula de Déu
en la vida i missió de l’Església. Ara el sant pare ha publicat
l’exhortació apostòlica Verbum Domini, que dóna a
conèixer les conclusions del Sínode.
En aquest document adreçat a tots els catòlics, Benet XVI
exhorta en cada paràgraf a anar adquirint cada cop més
familiaritat amb l’Escriptura, i a tenir-la sempre present en
la vida de cada dia.
Traducció aprovada pels bisbes de la Tarraconense.
.............................................

Benet XVI va néixer a Marktl am
Inn, Alemanya, el 16 d’abril de 1927,
amb el nom de Joseph Ratzinger.
Ordenat sacerdot en 1951, en 1977
fou elegit cardenal i nomenat
arquebisbe de Munic i Freising. En
1981 Joan Pau II el va designar
Prefecte de la Congregació per a la
Doctrina de la Fe. El 19 de abril de
2005 va ser elegit papa, prenent el nom de Benet XVI. És
autor d’una extensa obra teològica i pastoral, que inclou
més de sis-cents articles i un centenar de llibres.

«És curiós que la primera i la darrera
paraula de què ens parla aquest
document siguin la mateixa: l’alegria. I
això és el que es proposa: que les persones
trobin, amb la lectura de la Bíblia,
l’alegria perduda, un sentiment que avui
està en crisi.»

........................................................................

Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell
de la Cultura i de la Comissió per al Missatge del Sínode
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