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EDUCAR-NOS EN LA LITÚRGIA (2) 

El proppassat dia 1 de febrer vam dir que, de tant en tant, recordarem 

alguns aspectes sobre la importància i la dignitat de la celebració 

eucarística, seguint el que es diu en el document Ordenament general del 

Missal Romà. En el capítol II d’aquest document es parla de l’«estructura de 

la missa i els seus elements i les seves parts». Avui ens fixarem només en 

dos apartats:   

Els gestos i les actituds del cos  

Els gestos i les actituds del cos, tant del sacerdot, el diaca i els ministres 

com del poble, han de fer que tota la celebració brilli amb dignitat i amb 

noble senzillesa... Caldrà tenir en compte tot allò que aquest Ordenament 

general i la pràctica admesa del ritu romà determinen, i el que és favorable 

al bé comú i espiritual del poble de Déu, més que no pas als particulars 

gustos i inclinacions.  

L’actitud uniforme del cos, observada per tots els qui participen a la 

celebració, és un signe d’unitat dels membres de la comunitat reunida per a 

la celebració litúrgica: en efecte manifesta i alhora fomenta la unanimitat de 

pensament i esperit dels participants. (n. 42)  

El silenci  

Com a part de la celebració, cal guardar també al seu temps un silenci 

sagrat. La naturalesa d’aquest silenci depèn del moment de la celebració en 

què correspon observar-lo. I així, a l’acte penitencial i després de la 

invitació a pregar, és de recolliment de cadascú en si mateix, al final de la 

lectura i de l’homilia, és de reflexió o meditació, breu, sobre el que hom ha 

escoltat; després de la comunió, és de lloança i de pregària de cadascú en 

el seu cor. 

És digne de lloança que, ja abans de la mateixa celebració, hi hagi silenci a 

l’església, a la sagristia i als llocs que els són més propers, per tal que així 

tothom es disposi com cal i devotament a les celebracions sagrades. (n. 45)  

Després de llegir això, pensem si procurem fer el que s’indica  i, en la mida 

del possible, mirem de tenir-ho present a l’hora de la celebració de la missa.        

El mossèn 

 



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 12: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 14: pels esposos Ramon i Dolors, 

difunts; diumenge, dia 15: pel poble de Viladrau. 

ASSAIG DE CANTS: convidem tothom a venir a la rectoria, els 

dissabtes dies 7, 14 i 21, de 5 a 6 de la tarda, per assajar els 

cants que cantarem en les celebracions de Setmana Santa. La Núria 

Medina farà que tot surti ben afinat.  

INFORMACIONS  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes no n’hi haurà, 

atès que ja farem el recés de Quaresma i que hi ha l’assaig de cants 

de Quaresma. 

RECÉS DE QUARESMA: Recordeu que, tal com vam anunciar, el 

farem el diumenge, dia 22 de març, de 5 a 6 de la tarda, a 

l’església parroquial. 

PREGÀRIES: Encoratgem a tothom a escriure alguna pregària breu 

(dues o tres ratlles) i a dipositar-la en el cistell que hi ha a sobre la 

taula, a l’entrada de l’església. Totes les pregàries que hi hagi al 

cistell les llegirem en el moment de la pregària dels fidels.   

VIACRUCIS: Recordem que cada divendres, a un quart de vuit del 

vespre, a la capella de Santíssim Sagrament, es celebra el viacrucis i 

es resa el sant Rosari. És recomanable, si no s’hi pot assistir, de 

practicar aquesta devoció a casa, sol o en família.  

REFLEXIÓ D’UN MALALT: Hi ha malalts que, en la seva malaltia, 

saben trobar, en el seu interior, la força necessària per estar animats, 

reflexionar, resar i recordar-se de la gent que estimen i els estima. 

Un d’aquests malalts és en Fernando que, ingressat a l’Hospital de la 

Santa Creu de Vic, ha escrit això:  

DESPERTAR, SIN HABER DORMIDO 

Cada noche mis pastillas para dormir. Acto seguido vienen mis rezos, 

con el recuerdo a familiares y amigos. Reflexiones sobre mis hechos.  

Buenos y no tan buenos, como a cualquier humano. Al levantarme, 

cada día me ha parecido un sueño. Otro día y también pienso que 

puedo mejorar lo bueno y rectificar lo no tan bueno y pedir perdón. 

TODO ESTO, si tengo tiempo y ... NO ME QUEDO «DORMIDO».   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


