
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE II DE QUARESMA -CICLE C -24 de febrer del 2013-                                  

FULL PARROQUIAL n. 165 

 
LA CENTRALITAT DE LA LITÚRGIA 

I DE L’EUCARISTIA ENL’ESGLÉSIA (i 2) 
 

Continuem l’exposició d’alguns fragments de la Constitució sobre Sagrada Litúrgia (en 
llatí, Sacrosanctum Concilium”) . Tornem a repetir que l’ideal seria llegir el document 
tot sencer. Aquí només en podem oferir un petit tast, un botó de mostra perquè vegem 
cap on apunta el text conciliar. 
 
En la Litúrgia hi ha coses mudables i coses immutables 
“La Santa Mare Església vol emprendre amb diligència una restauració general de la 
sagrada Litúrgia a fi que el poble cristià obtingui amb més seguretat gràcies abundants 
en la mateixa Litúrgia. Car la litúrgia consta d’una part immutable, com a divinament 
establerta, i de parts sotmeses a canvi, que, amb el pas dels temps, poden i àdhuc han 
de canviar” (n. 21).  
 
Després d’aquest apartat s’exposen tota una colla de normes generals sobre les 
reformes principals que cal fer en la litúrgia. És aquí on es parla d’introduir la llengua 
del poble en la celebració. Destaquem també l’apartat que parla del  foment de la vida 
litúrgica a la catedral i a la parròquia, diu això: “La principal manifestació de l’Església 
es troba en la participació plena i activa de tot el poble sant de Déu en les mateixes 
celebracions litúrgiques, sobretot en la mateixa Eucaristia, en una única oració entorn 
d’un únic altar presidit  pel Bisbe envoltat del seu presbiteri i ministres” (n. 41). I es 
subratlla la importància de la vida litúrgica parroquial: “cal esforçar-se perquè floreixi el 
sentit de comunitat parroquial, sobretot en la celebració comunitària de la missa del 
diumenge” (n. 42).  
 
Acabada aquestes normes generals, hi ha sis capítols ens els quals es combina les 
orientacions doctrinals amb les instruccions pràctiques. Copiem unes quantes ratlles de 
cada capítol, per tenir una mica d’idea de cadascun:   
 
Sobre l’Eucaristia. El que es diu de l’homilia:  
“L’homilia, per mitjà de la qual en el curs de l’any litúrgic s’exposen els misteris de la fe 
i les normes de la vida cristiana a base del text sagrat, és vivament recomanada com a 
part de la mateixa Litúrgia; més encara, si no és per causa greu, no s’ha d’ometre en 
les Misses celebrades amb concurs de poble els diumenges i festes de guardar” (n. 
52).  
 
Sobre els altres sagraments. El que es diu de la Unció dels malalts: 
“”L’Extrema Unció”, que també es pot anomenar, i amb més encert, “Unció dels 
malalts”, no és només el sagrament d’aquells qui es troben  en extrem perill de mort. 
Per això, el temps més apropiat per a rebre-la, certament ja ha arribat quan el fidel 
comença d’estar en perill de mort per malaltia o per vellesa” (n. 73).  
 
Sobre l’ofici diví.  L’Església lloa Déu i prega per la salvació de tot el món:   
“Els pastors d’ànimes miraran que les Hores principals, sobretot, les Vespres, se 
celebrin comunitàriament a l’església els diumenges i festes més solemnes. Es 



recomana que també els mateixos laics recitin l’ofici diví o bé amb els sacerdots o bé 
reunits ells amb ells, i àdhuc en particular” (n. 100). 
 
Sobre l’Any litúrgic.  l’Església recorda els misteris de la Redempció:  
“Tot el misteri de Crist és desplegat en el cercle de l’any, des de l’Encarnació i el 
naixement fins a l’Ascensió, el dia de la Pentecosta i a l’espera de la benaurada 
esperança i de la vinguda del Senyor” (n. 102).  
 
Sobre la música sagrada. La seva finalitat és la glòria de Déu i la santificació 
dels fidels:  
“L’acció litúrgica pren la forma més noble quan els oficis divins són solemnement 
celebrats amb cant, amb assistència de ministres sagrats i participació activa del poble” 
(n. 113).  
 
Sobre l’art i els paraments sagrats. Són destinats a conduir piadosament a 
Déu l’esperit dels homes:  
“L’Església tria d’entre les obres dels artistes aquelles que escauen a la fe, a la pietat i 
a les lleis religioses, i són aptes per a l’ús sagrat.” (n. 122). I un encàrrec als  bisbes: 
“en promoure i fomentar un art autènticament sagrat miraran de cercar més una noble 
bellesa que la mera sumptuositat. El mateix s’ha d’entendre de les vestidures i dels 
ornaments sagrats” (n. 124). 
 

                                                                               El mossèn   
______________________________________________________________________ 
 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 23: per Martí Ordeig i Calm, 
difunt; diumenge, dia 24: pel poble de Viladrau; dijous, dia 28: per la 
intenció del qui ha fet l’almoina. 

 

VIA CRUCIS: cada divendres de Quaresma, a les 19,35 hores, es 
farà el via crucis a la capella del Santíssim Sagrament.  

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la propera sessió la farem 

el dia dissabte, dia 2 de març, a la rectoria, d’1/4 de 7 a un ¼ de 
8 del vespre. Tothom hi és  convidat.  
 
INFORMACIONS  
 

AVARIA A LA CALDERA DE LA CALEFACCIÓ: La setmana passada 
es va descobrir una avaria a la caldera de la calefacció. S’ha hagut de 

canviar el barret de la xemeneia, ja que estava completament foradat 
i tota la l’aigua de la pluja entrava per la xemeneia i queia dins la 

caldera. Això va provocar, amb el pas dels anys, que en una de les 

parets de ferro de la caldera s’hi produís un gran forat  que impedia 
que tota l’escalfor de la combustió de la calefacció entrés dins 

d’església. S’ha tapat aquest forat fixant-hi un tros de planxa de 
ferro, i sembla que tot plegat haurà estat una bona reparació.  
 


