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LES TASQUES FONAMENTALS DE LA CATEQUESI (3): 

 
L’EDUCACIÓ LITÚRGICA 

 

La paraula “litúrgia” per a moltes persones és una paraula estranya. 

En el llenguatge corrent, habitualment no es fa servir, tret d’alguna 

ocasió en què es vol fer referència a unes cerimònies o ritus que 
tenen lloc en determinades circumstàncies.  

 

En el llenguatge de l’Església, la paraula “litúrgia” té un sentit religiós 

molt profund. “La litúrgia -es diu en el Compendi del Catecisme de 
l’Església Catòlica- és la celebració del Misteri de Crist i en particular 

del seu Misteri pasqual”. El misteri pasqual, com se sap, és la passió, 

mort i resurrecció de Jesús. En la litúrgia, Jesús celebra amb 

nosaltres el seu pas de la mort a la vida. I, en un altre apartat, el  
Compendi diu: “La litúrgia, acció sagrada per excel·lència, constitueix el 

cim vers on  tendeix l’acció de l’Església i al mateix temps la font d’on 

brolla la seva força vital. A través de la litúrgia, Crist continua en la 

seva Església, amb ella i per mitjà d’ella, l’obra de la nostra 
redempció”. Participar en la litúrgia que fa l’Església és trobar-nos 

amb Crist, és celebrar la seva presència salvadora en els sagraments 

i, particularment en l’Eucaristia i és agafar forces per a ser testimoni 

de l’evangeli enmig del nostre món. A través de la litúrgia es realitza 

la nostra santificació i tots junts exercim el culte públic que devem a 
Déu.   

 

En el Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica es diu que en la 

“litúrgia es realitza la cooperació més estreta entre l’Esperit Sant i 
l’Església” i, després, s’indiquen els béns que l’Esperit Sant aporta a 

l’Església:  

 

> prepara l’Església perquè es trobi amb el seu Senyor;  
> recorda i manifesta Crist a la fe de l’assemblea;  

> fa present i actualitza el Misteri Pasqual de Crist;  

> uneix l’Església a la vida i a la missió de Crist i hi fa fructificar el 

do de la comunió. 

 
Si tot això és el que s’esdevé en la litúrgia -en les celebracions que fa 

l’Església- és normal que l’Església desitgi que tots els fidels cristians 

participin de manera plena, conscient i activa en les celebracions 

litúrgiques. I, en conseqüència, també és normal que una tasca 
fonamental de la catequesi sigui educar els catequitzands –siguin 

infants, joves o adults- per a l’oració, per a l’acció de gràcies, el 



sentit comunitari, la interpretació dels símbols sagrats, el sentit del 

sagraments... i, en definitiva, en la vida litúrgica. 

 

Els catequistes, doncs, pel que fa a la litúrgia, se’ls demanen, 
sobretot, dues coses: que instrueixin, d’una manera bàsica, 

elemental, els  catequitzands per a poder entendre els ritus sagrats, 

sobretot l’Eucaristia, i, alhora, que els ensenyin a participar 

activament en la litúrgia per tal que  puguin trobar-se espiritualment 
amb el seu Senyor.     

 

El mossèn 

_______________________________________________________ 
 

AGENDA 
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 19: per Maria Arumí i Riera, 
difunta; diumenge, dia 20: pel poble de Viladrau; dijous, dia 24:  per la 

intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 26: pels difunts de la família; 
diumenge, dia 27: per Fernando Tolosa i Rosa Peipoch, difunts. 
 

 
INFORMACIONS 
 

GERMANOR: En les dues col·lectes que es van fer el dissabte i diumenge passats es 
va recollir: 675,46 euros. Aquest import ja s’ha lliurat al bisbat. Moltíssimes gràcies. 
 

CONCERT: El concert que el dia de sant Martí els alumnes de l’Escola de 
Música havien de fer, aquí a l’església, en honor de la gent gran del poble 

es va ajornar per al dia 19 de novembre, a 2/4 de 7 del vespre. Dissabte i 

diumenge passat es va anunciar a l’hora de les misses.  
 

BATEIG: Dissabte passat, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’església parroquial la 

nena Berta Cases i Formatjé, filla de Carles i Maria, va rebre el 

sagrament del baptisme. Els seus padrins van ser en Richard Erazo Solarte i 
Meritxell Cases i Colom. L’enhorabona!  

 

DEFUNCIÓ: Dilluns passat, dia 14 de novembre, a Taradell, es va celebrar 
la missa exequial per Mn. Joan Ausió i Puig, de noranta anys d’edat,  que 

va ser vicari de la parròquia de Sant Martí de Viladrau des del dia 15 de 

gener de 1957 fins al dia 5 de setembre de 1963. Actualment Mn. Joan 
estava jubilat i vivia en una residència a Artés, el darrer poble del qual fou 

vicari. Encomanem-lo a Déu. Reposi en pau.  

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES:  12,00; 50,00; Fins el dia 

d’avui s’han recollit 10. 594, 23 euros. Moltes gràcies. 

 

 
 

 


