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LA CENTRALITAT DE LA LITÚRGIA 
I DE L’EUCARISTIA EN L’ESGLÉSIA

Comencem a comentar, avui, la constitució sobre “La Sagrada Litúrgia” (en 
llatí, Sacrosanctum concilium). És el text que va tenir més ressò perquè va 
comportar, sobretot, el canvi en la manera de celebrar l’Eucaristia. Aquests 
textos cal llegir-los a poc a poc perquè de vegades, presenten una certa 
dificultat de lectura.

Què és la litúrgia? 
En un bonic article, escrit l’any 1963, un bisbe escriu això: “La litúrgia és 
alguna cosa més que una sèrie de cerimònies, que un conjunt de ritus que 
cal fer, que un munt desordenat de gestos i de pregàries. És una Epifania 
(manifestació)  del  Senyor   (…)  El  misteri  pasqual  (la  passió,  mort  i 
resurrecció del Senyor) és el centre de tota l’acció litúrgica. (...) La litúrgia 
és la pregària de l’Església. I aquesta Església no és només una jerarquia; 
enclou sobretot un poble. El Poble de Déu és un poble sant, un sacerdoci 
reial. Té dret a la participació activa en la Sagrada Litúrgia”. 
La  litúrgia és el conjunt de celebracions, ritus, pregàries, sagraments que 
fa l’Església per a donar culte públic a Déu i per a realitzar la santificació 
dels homes. Tota celebració litúrgica és obra de Crist sacerdot i del seu Cos 
que és l’Església.

Crist present en l’acció de l’Església
“A fi de completar una obra tan gran, Crist és sempre present en la seva 
Església, sobretot en les accions litúrgiques. És present en el Sacrifici de la 
Missa, tant en la persona del ministre (…), com sobretot sota les espècies 
eucarístiques.  És  present  en  els  sagraments  amb  la  seva  puixança,  de 
manera que quan algú bateja, el mateix Crist bateja. És present en la seva 
paraula, ja que Ell mateix parla quan en l’Església es llegeixen les Sagrades 
Escriptures.  És,  en fi,  present,  quan l’Església suplica  i  salmeja,  Ell  que 
prometé: ”On dos o tres són reunits en nom meu, allí sóc jo enmig d’ells” 
(n. 7).   

La litúrgia, una de les tres accions fonamentals de l’Església
La litúrgia és una de les tres grans accions de l’Església. La primera acció és 
l’evangelització: “Abans que puguin arribar a  la litúrgia, és necessari que 
els homes siguin cridats a la fe i a la conversió”. Després ve  la litúrgia: 
“L’Església  ha  de  preparar  els  creients  als  sagraments,  ensenyant-los  a 
complir  tot  el  que  Crist  va  manar”.  I  després  ve  l’activitat  caritativa, 
testimonial o apostòlica: “I ha d’atreure a tots els creients a totes les obres 
de caritat, de pietat i d’apostolat” (n. 9). I entre aquestes tres accions –
evangelització, litúrgia i acció caritativa- hi ha, i hi ha d’haver, una relació 
molt estreta.  



La litúrgia i l’eucaristia, “cimal i font de l’Església”
“La litúrgia és el cim al qual tendeix l’actuació de l’Església i alhora la font 
d’on brolla tota la seva força. Els treballs apostòlics, en efecte, s’encaminen 
a obtenir que tots els qui per la fe i el baptisme han esdevingut fills de Déu, 
es reuneixin, lloïn Déu al mig de l’Església, participin en el Sacrifici i mengin 
del sopar del Senyor... (La litúrgia) empeny, atrau i encén els fidels a la 
caritat de Crist” (n. 10).  La finalitat última de l’acció de l’Església és “la 
santificació dels homes en Crist i la glorificació de Déu” (n. 10).

La participació plena i activa de tot el poble en la celebració 
“Els  pastors  sagrats  han  de  vetllar  perquè  en  l’acció  litúrgica  no  sols 
s’observin les lleis per a una celebració vàlida i lícita, ans perquè els fidels hi 
participin a consciència, activament i amb fruit” (n. 11). 
I més endavant, el text torna a insistir: “La Mare Església desitja molt que 
tots els fidels siguin conduïts a aquella plena, conscient i activa participació 
en  les  celebracions  litúrgiques  que  és  exigida  per  la  naturalesa  de  la 
mateixa Litúrgia i a la qual, en virtut del Baptisme, té dret i obligació el 
poble  cristià  (...)  En  restaurar  i  fomentar  la  sagrada  Litúrgia,  cal  tenir 
present sobretot aquesta participació plena i activa de tot el poble; perquè 
és la font primera i necessària, de la qual els fidels han de pouar un esperit 
autènticament cristià, i, per això, mitjançant la deguda formació, ha d’ésser 
objectiu  constantment  perseguit  pels  pastors  d’ànimes  en  tota  activitat 
pastoral” (n. 14). 

Se’ns ha dit, doncs, que Crist és present en les accions litúrgiques, que la 
litúrgia és el cimal i la font de la vida de l’Església i que cal participar-hi 
activament i adquirir formació litúrgica. Continuarem el dia vinent.

El mossèn
_________________________________________________

AGENDA
INTENCIONS  DE  MISSES:  dissabte,  dia  16: per  Agustí  Molist,  difunt; 
diumenge, dia 17: pel poble de Viladrau; dijous, dia 21: per la intenció del qui 
ha fet l’almoina.

INFORMACIONS

PER A VIURE MILLOR LA QUARESMA:  L’Església vol que durant la Quaresma 
ens preparem, a través de la pregària, el dejuni i l’abstinència, i la pràctica de la 
caritat, per arribar renovats a la gran festa de la Pasqua, la festa litúrgica més 
important de l’any. Des de la parròquia també proposem, a més a més, tenir en 
compte,  si  es  pot,  aquestes  quatre  coses:  1) Llegir  i  meditar  l’evangeli  del 
diumenge, reflexionar sobre una frase de sant Agustí (que anirem repetint durant 
tota la Quaresma) i reflexionar sobre una pregunta entorn de l’evangeli. L’evangeli, 
la pregària de sant Agustí i la pregunta els trobareu, per endavant,  en un full que 
hi haurà cada setmana dins el Full Diocesà durant tots els diumenges de Quaresma; 
2) Llegir atentament el Full Parroquial en el qual es fa una presentació breu dels 
quatre grans textos del Concili Vaticà II;  3) Participar en el via crucis que es fa 
cada divendres, a les 19,15, a la Capella del Santíssim Sagrament. 

COL·LECTA MANS UNIDES, CAMPANYA CONTRA LA FAM: Diumenge passat es 
van recollir 785,39 euros, i ja s’’han lliurat als destinataris. Moltes gràcies.  


