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    L’ANY LITÚRGIC  

Aquest any, a dins de l’església parroquial, posarem unes pancartes que ens 

ajudaran a viure l’any litúrgic. Per tal de tenir ja, des del començament, una 

visió de conjunt, transcrivim a continuació els diversos períodes que formen 

l’any litúrgic i les solemnitats i festes més significatives de cada període:    

TEMPS D’ADVENT (color: morat) 

-4 Diumenges d’Advent 
-La Concepció Immaculada de Santa Maria Verge (color: blanc o blau) 

 

TEMPS DE NADAL (color: blanc) 
- Nadal 

- Sagrada Família 
- Solemnitat de la Mare de Déu 

- Epifania 
- Baptisme del Senyor 

 

TEMPS DE DURANT L’ANY  (color verd) 
 

TEMPS DE QUARESMA color: morat) 
- Dimecres de cendra 

- 5 diumenges de Quaresma 
 

SETMANA SANTA 
- Diumenge de Rams (color:vermell) 

- Dijous Sant (color: blanc) 
- Divendres Sant  (color: vermell) 

- Dissabte Sant 

- Vetlla Pasqual (color: blanc) 
 

TEMPS DE PASQUA (color: blanc) 
- Pasqua de la Resurrecció del Senyor 

- Ascensió 
- Pentecosta (color vermell) 

 

TEMPS DE DURANT L’ANY (color: verd) 
- La Santíssima Trinitat (color: blanc) 

- El Cos i la Sang de Crist (color: blanc) 
- Assumpció  de la Mare de Déu (color: blanc) 

- Tots Sants (color: blanc) 
- Commemoració de tots els fidels difunts (color: morat) 

- Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món (color: 

blanc). 
 



Tornem a recordar que durant l’any litúrgic l’Església ens vol fer reviure la 

història de la salvació, això és, totes les meravelles que Déu ha fet a favor 

de la humanitat, que inclouen els principals fets de la vida de Crist: el seu 

naixement, la seva Mort i Resurrecció, el do de l’Esperit Sant i l’espera del 

retorn gloriós del Senyor. 

El mossèn  

TEMPS D’ADVENT: amb aquest període de quatre setmanes abans de Nadal s’inicia 

el nou any litúrgic. L’Advent ens situa entre les dues vingudes de Crist: la segona 

vinguda, al final del temps (a la qual es fa referència els primers dies d’Advent) i la 

primera vinguda, el record i la vivència del naixement de Jesús a Betlem (que 

celebrarem especialment per Nadal).  Una i altra vinguda són una invitació a 

l’esperança. 

Durant aquest any farem servir el Leccionari dominical C, això vol dir, que llegirem, al 

llarg de l’any, l’evangeli de Lluc.  Cada any litúrgic té un evangelista diferent com a 

punt de referència. Per això parlem de l’any de Mateu (cicle A), l’any de Marc (cicle B) i 

l’any de Lluc (cicle C). L’evangeli de Joan s’acostuma a llegir tots els anys en el temps 

de Quaresma i Pasqua. Una bona cosa seria que, aquest any, ens animéssim a llegir, 

pel nostre compte, tot l’evangeli de Lluc sencer i tot seguit durant uns quants dies. 

Recordem que l’evangeli de Lluc es pot dividir en aquests apartats: El naixement de 

Jesús; la preparació de la missió; el ministeri de Jesús a Galilea; el camí de Jesús cap a 

Jerusalem; Jesús a Jerusalem: la passió i la mort; la resurrecció i l’ascensió.  Lluc 

anomena Jesús: Senyor, Profeta i Salvador. 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 3 de desembre:  pels difunts de la 

parròquia; dissabte, dia 5: pels difunts de la parròquia; diumenge, dia 6: pel 

poble de Viladrau  

INFORMACIONS 

COL·LECTA «GERMANOR»:  En la col·lecta dels proppassats dies 14 i 15 de 

novembre, en la col·lecta de «Germanor», per les necessitats de l’Església diocesana 

es van recollir: 155,86 euros. Moltes gràcies.  

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial del proppassat dia 14 de 

novembre es van recollir 122,76 euros, que, com sempre, repartirem en tres parts 

iguals: misses pels difunts de la parròquia; Càritas-Mans Unides; i necessitats de la 

parròquia. 

ASSAIG DE CANTS DE NADAL: Durant tres dissabtes seguits (5,12 i 19 de 

desembre) , de 6 a 7 del vespre, a  la rectoria, la Núria Medina ens farà assajar els 

cants de Nadal i ens n’ensenyarà algun de nou. Tothom hi és convidat.   



 


