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LES DUES TAULES 

En les notes que anem presentant en aquest Full parroquial sobre la 

iniciació a la lectura de la Bíblia, hem vist com estava organitzada 

aquesta gran biblioteca que anomenem Bíblia, Sagrada Escriptura o 

Sagrades Escriptures o Escriptura. Això és interessant de saber-ho i 

de recordar-ho quan ens disposem a llegir la Bíblia.      

Però encara és més important recordar que la Sagrada Escriptura és 

Paraula de Déu. L’Escriptura és el diàleg i el col·loqui que Déu realitza 

amb els homes de manera permanent. Par això en la constitució 

dogmàtica sobre la divina revelació (n. 21), un document important 

del Concili Vaticà II (1962-1965), llegim  aquesta bonica frase: «En 

els llibres sagrats, el Pare que és al cel es gira amb amor als seus fills 

i els parla». I abans d’aquesta frase, hi ha aquest paràgraf:  

«L’Església sempre ha venerat les divines Escriptures tal com venera 

el Cos del Senyor pel fet que no para d’agafar el pa de vida de la 

taula tant de la Paraula de Déu com la del Cos de Crist i de distribuir-

lo als fidels». Són les dues taules.   

El Concili disposa que la taula de la Paraula de Déu sigui parada amb 

abundància als fidels, és a dir, que es llegeixi al poble –a nosaltres- la 

part més important de la Sagrada Escriptura dins un determinat espai 

d’anys.     

Però a més de la taula de la Paraula -insisteix el Concili en un altre 

dels seus documents importants- cal que ens alimentem de la taula 

del Cos de Crist. Per això el Concili recorda que la missa té dues parts 

que són la litúrgia de la paraula i la litúrgia eucarística, que estan tan 

estretament unides entre elles que formen un sol acte de culte.  

Per tant, quan participem en la Missa i escoltem atentament la 

Paraula de Déu i ens aixequem per anar a combregar, ens alimentem, 

doncs, de dues taules.  

Aquesta idea de les dues taules ja es troba en un llibre antic (1427) 

del qual potser molts n’heu sentit a parlar. Ens referim al llibre la 

Imitació de Jesucrist, del monjo alemany Tomàs de Kempis, que  

escriu aquestes paraules: «I així per l’aliment de l’ànima i del cos, 



com a malalt, m’heu donat el vostre Cos sagrat; i la vostra Paraula 

l’heu posada com una llanterna pels meus peus. Sense aquestes dues 

coses no podria viure bé: perquè la paraula de Déu és la llum de la 

meva ànima; i el vostre sagrament el pa de la vida. Aquestes es 

poden anomenar les dues taules posades a una banda i l’altra del 

tresor de la Santa Església. Una és la taula de l’altar sagrat, on hi ha 

el pa santificat, això és, el Cos preciosíssim de Crist; l’altre és la de la 

llei divina, que conté la doctrina santa, que ensenya la vertadera fe, i 

ens condueix amb seguretat fins al més interior del vel on hi ha el 

Sant dels Sants». 

No és estrany, doncs, que el Concili exhorti als pastors d’ànimes a 

«instruir acuradament els fidels sobre la necessitat de participar en 

tota la Missa, sobretot els diumenges i festes de guardar».     

El mossèn  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 16: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 18: pels difunts de la família 

Bayés Clos; diumenge, dia 19: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS  

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

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

la tarda) a la rectoria, tothom hi és convidat.   

PRIMERES COMUNIONS: el proppassat dissabte, dia 4, a l’església 

parroquial, van rebre la primera comunió l’Irina Bigas i Bastias; en 

Pau Diaz i Masnou; l’Erola Gol i Serra; en Patryk Krzyzewski  i 

Beltran i la Gisela Santacreu i Sallent.  Donem-ne gràcies a Déu i 

procurem ser per a aquesta mainada un bon exemple de vida 

cristiana.  

CASAMENT I  BATEIG: El proppassat  dia 5 de juny, a l’església del 

Casal del Sagrat Cor van contraure matrimoni canònic en Matteo 

Burlotti i la Maria Paulina Mancebo i Serra. En la mateixa 

cerimònia va rebre el sagrament del Baptisme el nen Nico Burlotti i 

Mancebo, fill de Matteo i de Maria Paulina. L’enhorabona a tots! 

CAPELLETA SAGRADA FAMÍLIA: s’han recollit 43,87 euros. 

Moltes gràcies.  



 

 

 

 

 

 


