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EDUCAR-NOS EN LA LITÚRGIA (1) 

De tant en tant va bé aturar-nos a pensar en aquelles coses que fem  

habitualment quan celebrem l’Eucaristia i que, de tant fer-les, de vegades ja 

no sabem ni perquè les fem ni si les acabem de fer prou bé. Recordarem 

algunes indicacions  extretes d’un document que porta per títol Ordenament 

general del Missal Romà, que explica tot el que s’ha de tenir present a l’hora 

de celebrar l’Eucaristia.  En el capítol II es parla de l’estructura de la missa i 

els seus elements i les seves parts. Recollim uns quants punts:   

- En la celebració de l’Eucaristia, Crist és realment present en aquesta 

reunió congregada en el seu nom, en la persona del ministre, en la 

seva paraula i, amb tota veritat, substancialment i permanentment 

sota les espècies eucarístiques. (n. 27) 

- A la Missa es para la taula tant de la Paraula de Déu com del Cos de 

Crist, i els fidels hi són instruïts i alimentats. (n. 28)  

- Les lectures de la paraula de Déu (...) cal que tothom les escolti amb 

veneració. La seva comprensió més plena i la seva eficàcia són 

fonamentades amb una exposició viva, és a dir, amb l’homilia, que és 

una part de l’acció litúrgica. (n. 29) 

- El primer de tot és la pregària eucarística, que és el cim de tota la 

celebració (n. 30)  

- Les aclamacions i les respostes dels fidels a les salutacions i a les 

oracions del sacerdot constitueixen aquell grau de  participació activa 

que els fidels  reunits han d’aportar a qualsevol forma de la 

celebració de la Missa,  a fi que es manifesti clarament l’acció de tota 

la comunitat i que la fomenti. (n. 35)    

- Altres parts molt útils per manifestar i fomentar la participació activa 

dels fidels i que pertoca a tota l’assemblea reunida són, sobretot, 

l’acte penitencial, la professió de fe, la pregària universal i l’oració del 

parenostre. (n. 36) 

- En la celebració de la Missa cal donar una gran importància al cant, 

d’acord amb la manera de ser de cada poble i les possibilitats de 

l’assemblea litúrgica (...) hom mirarà molt que no falti el cant dels 

ministres i del poble en les celebracions que es facin els diumenges i 

les festes de precepte. (n. 40) 

I podríem anar continuant,  i ho farem de tant en tant. El document  té 399 

números. Per tant, hi ha moltes coses a comentar. De moment, tinguem 

presents aquestes.                                             El mossèn  



AGENDA  

INTENCIONS DE MISSA:  dijous, dia 5: per Santi Armengou i Arxé, 

difunt; dissabte, dia 7: aniversari de la defunció de Víctor Messa, 

pare; per Jaume Masvidal i Planas, difunt; i per Engràcia Bosch i 

Armengou, difunta.  

 

FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (la Candelera): dilluns, dia 

2 de febrer, a les 19,35 hores (a dos quarts de vuit i cinc del vespre) 

celebrarem la missa i farem el ritu de la benedicció de les candeles. 

Aquesta festa ja se celebrava el s. IV, a Jerusalem. Però sermons de sant 

Gregori de Nissa i de sant Ciril d’Alexandria demostren que no era solament 

l’Església de Jerusalem la que celebrava la festa tan antigament. Sota 

l’emperador Justinià el 2 de febrer va ser considerat festiu en tot l’Imperi 

d’Orient. A Occident la festa es va introduir al s. VII.  

La solemne benedicció de les candeles apareix per primera vegada en les 

fonts litúrgiques del s. X. El ritu s’inspira en les paraules de Simeó: «llum 

que es revelarà als pagans», referint-se a l’infant Jesús que Simeó va 

prendre en braços en el Temple de Jerusalem.   

 

INFORMACIONS  

RECOLLIDA D’ALIMENTS: diumenge passat es va tancar el període de 

recollida d’aliments. Ara els pesarem i informarem de quants quilos se n’han 

recollit i tot seguit, els aliments recollits,  els lliurarem a Càritas Diocesana.  

Moltes gràcies per la vostra generositat.  

CAUSA DE BEATIFICACIÓ DE RVD. JAUME SERRA JORDI I ELS SEUS 

COMPANYS MÀRTIRS: Fa temps que en el bisbat s’han començat els 

treballs de recollida de documentació per a tirar endavant la causa de 

beatificació de tota una colla de mossens martiritzats en la guerra civil 

espanyola de 1936-1939. Entre aquests mossens martiritzats hi ha un fill 

de Viladrau: Mn. Joan Sala i Salarich (1882-1936).  Encara que potser 

no el recorden gaire gent, sí que molts de vosaltres deveu saber a quina 

família de Viladrau pertany, la casa on va néixer i si li queden encara alguns 

parents en el poble. En tot cas, sí que tots hauríem de veure amb bons ulls, 

i així ho hem expressat en un document que ens han demanat,  que un fill 

del poble de Viladrau fos proclamat beat, seria un honor per a ell, per a la 

seva família, per al poble de Viladrau, per a la parròquia i per al bisbat de 

Vic i, evidentment, per l’Església. Ara cal esperar no se sap quant temps –

pot durar anys- que la causa de beatificació arribi a bon port. Demanem-ho 

en la nostra pregària.     



 


