LA PARAULA DE DÉU EN LA LITÚRGIA

El passat mes d’octubre de 2008 va tenir lloc el Sínode dels bisbes
sobre “La Paraula de Déu en la vida i la missió de l’Església”. En continuïtat
amb el nostre objectiu diocesà del curs passat, aquest Sínode ha fet moltes
aportacions per ajudar a captar i a viure la importància i centralitat de la
Paraula de Déu en la vida cristiana. Però també, en connexió amb el nostre
objectiu d’enguany, hi ha aportacions interessants sobre la Paraula de Déu
en la celebració litúrgica. Així, per exemple, la unitat entre Paraula de Déu i
Eucaristia, la importància i necessitat de revisió de les homilies, l’art litúrgic,
la Litúrgia de les Hores… Val la pena rellegir les 55 propostes presentades
pel Sínode al sant pare Benet XVI, perquè hi ha molts elements d’interès,
també en el camp de la litúrgia. (En català les podeu trobar totes, junt amb
altres documents del Sínode, a l’edició publicada pel CPL i també a
Documents d’Església n.931). A l’espera de l’exhortació postsinodal del
papa, us oferim aquí una de les propostes, que dóna algunes pistes
concretes per a la proclamació de la Paraula de Déu en la celebració
litúrgica.
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PROPOSTA 14: PARAULA DE DÉU I LITÚRGIA
L’assemblea, convocada i reunida per l’Esperit per escoltar la proclamació de la Paraula
de Déu, resulta transformada per la mateixa acció de l’Esperit que es manifesta en la
celebració.
En efecte, on hi ha l’Església allí hi ha l’Esperit del Senyor; i on hi ha l’Esperit del Senyor,
allí hi ha també l’Església (cf. Sant Ireneu, Adversus Haereses, III,24,1).
Els Pares sinodals reafirmen que la litúrgia és el lloc privilegiat en el qual la Paraula de
Déu s’expressa plenament, tant en la celebració dels sagraments com sobretot en
l’Eucaristia, en la Litúrgia de les Hores i en l’any Litúrgic. El misteri de la salvació narrat en la
Sagrada Escriptura troba en la litúrgia el seu propi lloc d’anunci, d’escolta i d’actuació.
Per aquest motiu, es demana per exemple,
– que el llibre de la Sagrada Escriptura, fins i tot fora de l’acció litúrgica, tingui un lloc visible i
d’honor dins de l’església.
– Que hauria de fomentar-se l’ús del silenci després de la primera i segona lectura, i acabada
l’homilia, com suggereix l’Ordenament General del Missal Romà (cf. n. 56).
– Que es poden preveure també celebracions de la Paraula de Déu, centrades en les
lectures dominicals.
– Que les lectures de la Sagrada Escriptura es proclamin amb llibres litúrgics dignes, o sigui
els Leccionaris i l’Evangeliari, que seran tractats amb el més profund respecte per la Paraula
de Déu que contenen.
– Que es doni el valor que li escau a l’Evangeliari amb una processó que precedeixi la
proclamació de l’Evangeli, sobretot en les solemnitats.
– Que es vegi clarament el paper dels servidors de la proclamació: lectors i cantors.
– Que es formin adequadament els lectors i lectores, per tal que puguin proclamar la Paraula
de Déu de manera clara i comprensible. Se’ls invitarà a estudiar i a testimoniar amb la vida
els continguts de la Paraula que llegeixen.
– Que es proclami la Paraula de Déu de manera clara, amb domini de la dinàmica de la
comunicació.
– Que no s’oblidin, en especial en la Litúrgia eucarística, les persones per a les quals és
difícil la recepció de la Paraula de Déu, comunicada en els modes usuals, com els invidents
o amb discapacitat auditiva.
– Que es faci un ús competent i eficaç dels instruments acústics.
A més, els Pares sinodals senten el deure de recordar la greu responsabilitat que tenen els
qui presideixen la santa Eucaristia perquè no se substitueixin mai els textos de la Sagrada
Escriptura per altres textos. Cap text d’espiritualitat o de literatura no pot aconseguir el valor i
la riquesa continguda en la sagrada Escriptura, que és Paraula de Déu.

