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EL MINISTERI (SERVEI)  DE LECTOR 
 
En l’Església catòlica, a més dels “ministeris ordenats” (bisbes, preveres i 
diaques) hi ha el que s’anomena “ministeris instituïts”, que són serveis concrets 
que s’encomanen a laics cristians i que són conferits pel bisbe diocesà, en un 
ritu determinat, que es fa dintre de  la missa o en una celebració de la paraula. 
Actualment en l’Església hi ha dos ministeris instituïts, reservats només als 
homes, i  que tenen un ritual propi: són el ministeri de lector i el ministeri 
d’acòlit. No necessàriament tots els fidels laics que reben aquests ministeris 
seran, més tard, ordenats diaques o preveres, però sí que els candidats al 
diaconat i al presbiterat  han de rebre  aquests ministeris i exercir-los durant un 
temps convenient, a fi de preparar-se millor per a  les futures funcions de la 
paraula i de l’altar.  
 
Els ministeris de lector i d’acòlit, cadascun, té unes funcions pròpies que el papa 
Pau VI va establir en una carta apostòlica, publicada l’any 1972. Les funcions 
del ministeri de lector són les següents:    
 

- Llegir la Paraula de Déu en l’assemblea litúrgica, llevat de  
  l’evangeli (que el proclamen el prevere o el diaca). 
- Dirigir el cant i fer que el poble fidel hi participi. 
- Instruir els fidels per tal que rebin dignament els sagraments. 
- Preparar els fidels que ocasionalment hagin de llegir la  
  Sagrada Escriptura en els actes litúrgics. 
- Recitar el salm interleccional, si no hi ha salmista.  
- Proclamar les intencions de la pregària dels fidels, quan no hi  
  ha un diaca o un cantor.  
      

Al candidat a lector se li demana que aspiri a la perfecció cristiana, pròpia del 
veritable deixeble de Jesucrist, i que mediti assíduament la Sagrada Escriptura 
per conèixer-la millor.  
 
En el ritu en qual es confereix el ministeri de lector, es segueixen els passos 
següents: un cop proclamat l’evangeli, un prevere, en presència del bisbe, crida 
cadascun dels candidats pel seu nom. I el candidat respon: “Sóc aquí”. Tot 
seguit, el bisbe, predica l’homilia que sol acabar amb aquestes paraules  o unes 
de semblants, dirigides als candidats: “Quan proclamareu als altres la 
paraula divina, rebeu-la també vosaltres, dòcils a l’Esperit Sant, i 
mediteu-la atentament, perquè cada dia augmenti més en el vostre 
cor un amor viu i suau envers la Sagrada Escriptura; procureu així 
mateix que la vostra vida manifesti el nostre Salvador Jesucrist”.   
 



Després, els candidats, l’ un darrere l’altre, s’acosten al bisbe, que els dóna el 
llibre de la Sagrada Escriptura, tot dient: Rep el llibre de la Sagrada 
Escriptura i transmet fidelment la paraula de Déu, perquè visqui més i 
més en el cor dels homes. 
 
I tot això per què ho expliquem? Doncs perquè avui, dia 14 de març,  a les 7 de 
la tarda, a la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, el 
senyor Bisbe conferirà el ministeri de lector a cinc candidats de diverses 
poblacions de la nostra diòcesi que, durant tres anys, s’han preparat 
especialment per a poder rebre els ministeris de lector i acòlit. En el futur, 
alguns d’ells seran ordenats diaques estables (permanents), això és, seran 
ordenats diaques, però sense la intenció d’ordenar-se de preveres. Entre 
aquests cinc candidats al ministeri de lector hi ha en Sergi Medina i Cano, de 
la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau que, com sabeu, és un 
col·laborador habitual: llegeix les lectures, dirigeix els  cants, distribueix la 
comunió, és catequista...  
  
Aquesta és, doncs, una bona notícia per a la parròquia i per a la diòcesi. Per 
això n’hem de donar gràcies a Déu i hem d’acompanyar en la pregària a en 
Sergi en aquest nou compromís que contreu amb l’Església i que té la seva arrel 
en el Baptisme i en la Confirmació. I avui, tots plegats, ens hem de fer presents 
espiritualment a la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa tot demanant 
al Senyor que en Sergi sigui un transmissor ben fidel de la paraula de Déu i 
que, alhora, sàpiga acollir generosament aquesta paraula que anirà afaiçonant 
la seva vida cristiana i el seu ministeri de lector.    
        

El mossèn 
_______________________________________________________ 

 
 
AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES:  
Dissabte dia 13 de març per MADRONA VILA i REMISA, difunta; i 

diumenge, dia 14 de març, per ANNA CAPELLA, difunta. 
 
INFORMACIONS 

 
SETMANA SANTA 2010: Ja anem preparant la Setmana Santa. 

Oportunament publicarem en aquest Full parroquial l’horari de les 
celebracions litúrgiques d’aquests dies sants. Podeu començar de tenir 
present que el Diumenge de Rams, a les 12 del migdia, farem la 

benedicció dels rams i tot seguit celebrarem la missa. I el dimarts sant, 
dia 30 de març, a les 8 del vespre, farem la celebració comunitària del 

sagrament de la Penitència. Mitja hora abans, celebrarem la missa.   
 
 

 
 



 

 
 

 

 
 

  


