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EL MINISTERI (SERVEI) D’ACÒLIT 

 
Des de molt antic, en l’Església, es van instituir uns ministeris (uns serveis) que el 
bisbe confiava a laics cristians, únicament als homes,  per  a donar culte a Déu i servir 
el poble de Déu. Els ministeris que actualment hi ha en l’Església llatina són dos: el de 
lector i el d’acòlit. Aquests dos ministeris també els han de rebre aquells que són 
candidats a ser ordenats diaques o preveres,  i els han d’exercir durant un temps 
determinat. 
 
A tots els aspirants als ministeris de lector o d’acòlit se’ls demana que hagin donat 
mostres suficients de maduresa humana, espiritual i apostòlica i que hagin rebut una 
formació intel·lectual idònia, tot això a judici del bisbe o del seu representant.  
 
Del ministeri de lector ja en vam parlar en el Full parroquial núm. 11 (14 de març del 
2010). Avui parlarem del ministeri d’acòlit o ministeri de l’altar.   
 
Segons el Ritual dels ministeris, és a dir, el llibre que fa servir el senyor bisbe en la 
cerimònia en la qual es confereixen els ministeris, les tasques de l’acòlit són les 
següents: 
 

- Ajudar el diaca i servir el bisbe i el prevere en les celebracions litúrgiques, 
principalment  en la santa missa. 

- Instruir els fidels que ocasionalment ajuden el prevere o diaca en els actes 
litúrgics. 

- Com a ministre extraordinari, distribuir l’eucaristia  en les ocasions 
següents: a) a falta o  per impossibilitat, malaltia o edat avançada del 
ministre ordinari (el prevere o el diaca); b) en ocasions de nombre crescut 
de fidels; c) exposar el Santíssim Sagrament i reservar-lo, en ocasions 
especials, però sense donar la benedicció amb el pa consagrat.  

 
Els qui reben els ministeris de lector i acòlit els pertoca de viure més intensament la fe 
cristiana; en concret i per als qui reben el ministeri d’acòlit, el ritual assenyala les 
exigències de vida cristiana següents: Oferir-se cada dia a Déu, i ser exemple de 
serietat i de devoció en el temple; saber-se fer pròxim al poble de Déu i ser caritatiu, 
especialment amb els necessitats i malalts; aprendre a copsar el sentit íntim i espiritual 
de tot allò que pertany al culte cristià. 
 
Per tant, l’Església de Vic, comptarà a partir d’avui amb cinc laics que hauran rebut el 
ministeri d’acòlit, i un d’ells és de la nostra parròquia de Sant Martí de Viladrau, en 
Sergi Medina i Cano. Tots ells, en les parròquies respectives o en el lloc on el senyor 
bisbe els assigni, podran ajudar els preveres i diaques en les celebracions litúrgiques i 
distribuir la comunió als fidels, fins i tot als malalts, com a ministres extraordinaris. 
Donem-ne gràcies a Déu. 

        El mossèn 
 
 
 
 



AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dies 14, 15, 16, 17, PER LA FELIGRESIA DE 

VILADRAU; dia 18: EN ACCIÓ DE GRÀCIES A LA TRINITAT; dia 19: per 
MIQUEL SALARICH I ARUMÍ, CONXITA LLORÀ I JOSEP SALARICH, difunts; 

dia 20: PER LA FELIGRESIA DE VILADRAU.   
 
BATEIGS: Avui, dia 13 de juny, en aquesta església parroquial, rebran el 

baptisme els germans  BERNAT CAÑETE i ROVIRA i MIREIA CAÑETE i 
ROVIRA i la nena MARIONA CANTIZANO, tots ells veïns de Viladrau. 

 
PRIMERA COMUNIÓ: En BERNAT CAÑETE i ROVIRA, en MARCOS PINCAY i 

TOALA i  l’ELOI  RUIZ i RAMÍREZ, veïns de Viladrau, avui, fan la primera 
comunió. Per a ells serà un dia bonic i que potser recordaran tota la vida. 
Preguem per ells i donem gràcies a Déu que tres nens del nostre poble 

s’acostin per primera vegada a la taula de l’Eucaristia. Recordem-nos que 
aquests tres nens, per a perseverar en la fe cristiana, necessiten poder-se 

emmirallar en els cristians adults. Per tant, podríem dir que la parròquia de 
Sant Martí de Viladrau, tots els qui en formem part, a partir d’avui tenim un 
altre deure: ser companys de camí d’en Bernat, en Marcos i l’Eloi per tal 

que aprenguin a estimar Déu i estimar el proïsme, participin en les 
celebracions litúrgiques i vagin creixent harmònicament com a persones i 

com a persones cristianes.     
 
MINISTERI D’ACÒLIT: Avui, diumenge, dia 13 de juny, en el santuari de 

la Gleva, el senyor bisbe conferirà el ministeri d’acòlit a cinc laics del nostre 
bisbat. Entre ells, hi ha en SERGI MEDINA i CANO, de la nostra parròquia de 

Sant Martí de Viladrau. Demanem al Senyor que els beneeixi a tots, que 
tots exerceixin amb la màxima il·lusió aquest nou ministeri que se’ls ha 
confiat i que es posin al servei amatent de les celebracions litúrgiques en bé 

del poble de Déu. 
 

INFORMACIONS:  
 
BATEIG: El proppassat dissabte, dia 5 de juny, a l’església parroquial, el 

nen ALEX RUIZ i AGUILAR, fill de Daniel i Alba, amb domicili a Sabadell, va 
rebre el sagrament del baptisme. 

 
COL·LECTA DEL DIA DE CORPUS: En la col·lecta que es va fer el dissabte 
i el diumenge passat, amb motiu de la solemnitat de Corpus, es van recollir 

779’37 euros. Moltes gràcies per la vostre sensibilitat envers els qui viuen 
situacions de pobresa i moltes gràcies per la vostra generositat. 

 
LA VEU DELS SANTS 

 

“Oh Déu meu i Pare meu!, feu que us conegui i us faci conèixer; que us 

estimi i us faci estimar; que us serveixi i us faci servir; que us lloï i us faci 

lloar de totes les criatures. Concediu-me, Pare meu, que tots els pecadors 

es converteixin, que tots els justos perseverin en la gràcia i que tots 

aconseguim la glòria eterna. Amén.” 

 

(Sant Antoni Maria Claret i Clarà, Sallent, Bages, 1807- Fontfreda, Llenguadoc, 

1870)  


