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INICIACIÓ A  LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

DATES PER A ORIENTAR-SE EN LA LECTURA DE LA BÍBLIA (i 2) 

Feia dies -en concret des del 17 d’abril- que no parlàvem,  de la iniciació a 

la lectura de la Bíblia. No sempre hi ha espai, en aquest full parroquial, per 

a fer-ho, i per no perdre el fil, avui tanquem aquesta qüestió de les dates de 

la història d’Israel. 

La darrera vegada vam dir que la història d’Israel es pot dividir en cinc 

períodes, de durada variable, però que van marcar profundament la història 

de la Bíblia. Vam recordar els dos primers períodes: 1. Els temps dels 

avantpassats : els patriarques (vers 1850-1350 abans deJesucrist) i 

2. L’esdeveniment fundador : l’Èxode (vers el 1250 abans de 

Jesucrist). Avui, recordem els altres tres períodes :  

3. La reialesa  (de l’any 1000 al 587 abans de Jesucrist) 

Vers l’any 1000 David aconsegueix el poder. Reuneix en un sol regne 

els grups del Nord i del Sud i estableix fronteres segures  al nou país. 

El seu fill, Salomó, continuarà la seva obra.  

Però cap al final del seu regne, les rivalitats apareixen. A la mort del 

rei Salomó, l’any 993, el regne es divideix en dos. Els grups del Nord, 

els més nombrosos, formen el reialme d’Israel, que serà destruït pels 

assiris l’any 722-721. Al voltant de Jerusalem, el reialme del Sud, 

Judà, resisteix més temps. Però acaba desapareixent  sota els atacs 

del babilonis, l’any 587. En els dos reialmes, els profetes havien 

parlat per a revifar la fe.  

 

4. L’Exili (de l’any 587 al 537 abans de Jesucrist)  

Una part de la població, essencialment els notables, fou deportada a 

Babilònia. És l’Exili. Aquest quart període, relativament curt perquè 

durarà només mig segle, és d’una gran importància per a la formació 

de la Bíblia: els creients mediten la història passada i aprofundeixen 

la seva fe. 

5. El retorn i l’ocupació dels estrangers (de l’any 537 abans de 

Jesucrist a l’any 100 després de Jesucrist)   

L’any 537, gràcies als perses que els alliberen, els exiliats poden 

retornar al seu país. En aquest llarg període que separa el retorn de 

Babilònia de la vinguda de Jesús, el país és ocupat successivament 



pels alliberadors perses, després, l’any 333, pels grecs i, finalment, a 

partir de l’any 63 abans de Jesucrist, pels romans.   

 

Aquestes notes han estat extretes del llibret de Marc Sevin, La Bible en 50 

clés.  

 El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 9: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 11:  pels difunts de la família 

Serra i Muntal; i per Antonio Diaz Romero, difunt; diumenge, dia 

12: pel poble de Viladrau. 

 

MISSA A LA CAPELLA DE LA PIETAT: el dijous dia 9 de juny, 

segon dijous de mes, celebrarem la missa a la capella de la Pietat a 

les 19,30 h (dos quarts de vuit del vespre).  

 

INFORMACIONS   

DONATIUS: s’han rebut els donatius següents: 100,00 euros per 

les necessitats de la parròquia; 50,00 euros per Càritas i 50,00 per 

al Full diocesà i el Full parroquial. Moltíssimes gràcies.  

CAPELLA DE LA PIETAT: s’han recollit 441,25 euros i amb aquests 

diners s’ha pagat la factura de 251,25 euros, corresponent a la 

millora de la il·luminació de la capella. Moltíssimes gràcies.   

RECTIFICACIÓ: en la llista dels nens i nenes que havien de rebre la 

primera comunió, i que va sortir publicada en aquest full la setmana 

passada, ens vam equivocar en el primer cognom de l’Erola. El 

correcte és Erola Gol i Serra.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem, si Déu vol, el 

dissabte, dia 18 de juny, a les 18,15 h (a un quart de set de la 

tarda) a la rectoria, tothom hi és convidat.   

COL·LECTA DEL DIA DE CORPUS: s’han recollit 133,87 euros, que 

van destinats a Càritas.  

 



 

 


