
SEGONA PART 

La celebració 
del inisteri cristià 



Fresc de la catacumba de Sant Pere i Sant Marcel·lí, de començament del segle N. 
L 'escena representa l'encontre de Jesús amb la dona que patia pèrdues de sang Aques
ta dona, malalta des de feia anys, guarí només tocant el mantell de Jesús pel «poder 
que d 'ell havia sortit» (cf Me 5 , 25-34). 
Els sagraments de l'Església continuen ara les obres que el Crist havia dut a terme 
durant la seva l!ida terrenal (cf § 1115). Els sagraments són com aquells «poders que 
surten» del Cos del Crist per guarir-nos de les ferides del pecat i donar-nos la vida nova 
del Crist (cf § 1116). 
Aquesta imatge simbolitza, per tant, el poder diví i salvador del Fill de Déu que salva 
l'home tot sencer, ànima i cos, a través de la vida sacramental. 
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Per què la litúrgia? 

1066. En el Símbol de la fe, l'Església confessà el misteri de la Santíssima 
Trinitat i la seva «decisió benvolent» (Ef l, 9) sobre tota la creació: el Pare 50 
acompleix el «misteri de la seva voluntat» tot donant el seu Fill predilecte i el 
seu Esperit Sant per a la salvació del món i per a la glòria del seu nom. Aquest 
és el misteri del Crist1, revelat i realitzat en la història segons un pla, una 
«disposició» sàviament ordenada que sant Pau anomena «l'economia del mis- 236. 
teri» (Ef 3, 9) i que la tradició patrística anomenarà «l'economia del Verb 
encarnat» o «l'economia de la salvació». 

1067. «Aquesta obra de la redempció i de la glorificació perfecta de Déu, 
iniciada amb les meravelles de Déu en el poble de l'Antiga Aliança, el Crist 
Senyor l'acomplí sobretot amb el misteri Pasqual de la seva benaurada passió, 
de la seva resurrecció d'entre els morts i de la seva ascensió a la glòria del cel. 
Per aquest misteri Pasqual, «tot morint, destruïa la nostra mort, i ressuscitant 
ens ha tomat la vida». Ja que del costat del Crist, adormit damunt la Creu, va 
brollar «el sagrament meravellós que és tota l'Església«» 2

• Per això, en la litúr-
gia, l'Església celebra sobretot el misteri Pasqual pel qual el Crist acomplí 571 
l'obra de la nostra salvació. 

1068. És aquest misteri del Crist allò que l'Església anuncia i celebra en la 
seva litúrgia, per tal que els fidels en visquin i en donin testimoniatge en el 
món: 

En efecte, la litúrgia, per la qual -sobretot en el diví sacrifici eucarístic- «es 
realitza l'obra de la nostra redempció», contribueix en un grau màxim a fer 
que els fidels, per mitjà de la seva vida, expressin i manifestin als altres, el 
misteri del Crist i la naturalesa autèntica de la veritable Església3

. 

Què significa la paraula litúrgia? 

1069. La paraula «litúrgia» significa originàriament «obra pública», «servei 
de part/a favor del poble». En la tradició cristiana vol dir que el Poble de Déu 

l. Cf. Ef 3,4. 2. SC 5. 3. SC 2. 
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participa en «l 'obra de Déu»1
. Per mitjà de la litúrgia, el Crist, el nostre Re

demptor i Gran Sacerdot continua en la seva Església, amb ella i per ella, 
l'obra de la nostra redempció. 

1070. El mot «litúrgia» és emprat en el Nou Testament per designar no sola
ment la celebració del culte diví2, sinó també l'anunci de l'Evangeli3 i la pràcti
ca de la caritat4.En totes aquestes situacions, es tracta del servei de Déu i dels 
homes. En la celebració litúrgica, l'Església és servidora, a imatge del seu 

783 Senyor, l'únic «Liturg»5
, tot participant en el seu sacerdoci (culte) profètic 

(anunci) i reial (servei de caritat): 

Amb raó, doncs, la litúrgia és considerada com l'exercici del sacerdoci de 
Jesucrist, en el qual exercici se significa per mitjà de signes sensibles, i es 
causa la santificació de l'home d'acord amb la naturalesa de cada un, i tot el . 
Cos místic de Jesucrist, o sigui el Cap i els seus membres, exerceix el culte 
públic íntegrament. Per això, tota celebració litúrgica, com a obra del Crist 
sacerdot i del seu Cos, que és l'Església, és eminentment acció sagrada, l'eficà
cia de la qual no es pot comparar ni en dignitat ni en grau a cap altra acció de 
l'Església6

. 

La litúrgia com a font de Vida 

1071. Obra del Crist, la litúrgia és també una acció de la seva Església. La 
litúrgia realitza i manifesta l'Església com a signe visible de la comunió de Déu 

1692 i els homes per mitjà del Crist. Ella empelta els fidels en la vida nova de la 
comunitat. Implica una participació «conscient, activa i fructuosa» de tots7

. 

1072. «La litúrgia no esgota tota l'activitat de l'Església» 8: ha d'anar precedida 
per l'evangelització, la fe i la conversió; aleshores pot donar els seus fruits en 
la vida dels fidels: la Vida nova segons l'Esperit, el compromís en la missió de 
l'Església i el servei de la seva Unitat. 

Pregària i litúrgia 

1073. La litúrgia és també participació en la pregària del Crist, adreçada al 
Pare en l'Esperit Sant. Tota pregària cristiana hi troba la seva font i el seu 
terme. Per la litúrgia, l'home interior és arrelat i fonamentat9 en «el gran amor 

2558 amb què el Pare ens va estimar» (Ef 2, 4) en el seu Fill predilecte. La mateixa 

l. Cf. Jn 17,4. 2. Cf. Ac 13,2; Lc 1,23. 3. Cf. Rm 15, 16; FI 2,14-17; 2,30. 4. Cf. Rm 15,27; 2Co 
9,12; FI 2,25. 5. Cf. He 8,2 i 6. 6. SC 7. 7. SC 11. 8. SC 9. 9. Cf. Ef 3,16-17. 
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· «meravella de Déu» és viscuda i interioritzada per tota pregària, «en tot mo
ment, en l'Esperit» (Ef 6, 18). 

Catequesi i litúrgia 

1074. «La litúrgia és el cim al qual tendeix l'acció de l'Església i, a la vegada, 
la font d'on brolla tota la seva força» 1. És, per tant, el lloc privilegiat de la 
catequesi del Poble de Déu. «La catequesi està intrínsecament unida a tota 
l'acció litúrgica i sacramental, perquè en els sagraments, i sobretot en l'Euca
ristia, Jesucrist actua en plenitud per a la transformació dels homes>/. 

1075. La catequesi litúrgica aspira a introduir en el misteri del Crist ( és «mis- 426 
tagogia» ), tot anant del visible a l'invisible: del significant al significat, dels 
«sagraments» als «misteris». Una catequesi d'aquest tipus correspon fer-la als 774 
catecismes locals i regionals. Aquest Catecisme, destinat al servei de tota l'Es-
glésia, en la diversitat dels seus ritus i de les seves cultures3

, presenta allò que 
és fonamental i comú a tota l'Església en relació a la litúrgia com a misteri i 
com a celebració (primera secció) i, després , pel que fa als set sagraments i els 
sagramentals (segona secció). 

l. SC 10. 2. Joan Pau II, CT 23. 3. Cf. SC 3-4. 




