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SEGONA SECCIÓ 

Els set sagraments de l'Església 

1210. Els sagraments de la Llei nova foren instituïts pel Crist i són en nombre 
de set: Baptisme, Confirmació, Eucaristia, Penitència, Unció dels malalts, Orde 1113 
i Matrimoni. Els set sagraments afecten totes les etapes i tots els moments 
importants de la vida del cristià: donen naixement i creixement, guarició i 
missió a la vida de fe dels cristians. En aquest punt hi ha una certa semblança 
entre les etapes de la vida natural i les etapes de la vida espiritual 1. 

1211. Seguint aquesta analogia, exposarem, primer, els tres sagraments de la 
iniciació cristiana (capítol primer), després, els sagraments de guarició (capí
tol segon), i, finalment, els sagraments que estan al servei de la comunió i de la 
missió dels fidels (capítol tercer). Certament, aquest ordre no és l'únic possi
ble, però permet de veure que els sagraments formen un organisme en el 
qual cada sagrament particular ocupa un lloc vital. En aquest organisme, l'Eu-
caristia ocupa un lloc únic en tant que «sagrament dels sagraments»: «Tots els 1374 
altres sagraments s'ordenen a l'Eucaristia com al seu fi »2

• 

CAPÍTOL PRIMER 

Els sagraments de la iniciació cristiana 

1212. Pels sagraments de la iniciació cristiana, el Baptisme, la Confirmació i 
l'Eucaristia, es posen els fonaments de tota vida cristiana. «La participació en la 
natura divina, donada als homes per la gràcia del Crist, presenta una certa 
analogia amb l'origen, el creixement i el manteniment de la vida natural. Nas
cuts a una vida nova pel Baptisme, els fidels són efectivament enfortits pel 
sagrament de la Confirmació i reben en l'Eucaristia el pa de la vida eterna. 
Així, pels sagraments de la iniciació cristiana reben cada cop més les riqueses 
de la vida divina i progressen cap a la perfecció de la caritat»3

• 

ARTICLE l El sagrament del Baptisme 

1213. El sant Baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, el pòrtic de la 
vida en l'Esperit (vitae spiritualis ianua) i la porta que obre l'accés als altres 
sagraments. Pel Baptisme som alliberats del pecat i regenerats com a fills de 
Déu, esdevenim membres del Crist i som incorporats a l'Església i fets partici-

l. Cf. st. Tomàs d'Aquino, s. th. 3,65,1 . 2. St. Tomàs d 'Aquino, s. th. 3,65,3. 3. Pau VI, const. ap. 
«Divinae consorrium naturae»; cf. OICA prenotanda 1-2. 
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pants de la seva missió1 «El Baptisme és el sagrament de la regeneració per 
l'aigua i en la paraula»2 

I. COM S'ANOMENA AQUEST SAGRAMENT? 

1214. S'anomena Baptisme per raó del ritu central pel qual es fa realitat: 
batejar (en grec baptizein) significa «immergir», «submergir»; la «immersió» 

628 en l'aigua simbolitza la sepultura del catecumen en la mort del Crist de la qual 
surt per la resurrecció amb Ell3 com a «nova criatura» (2Co 5, 17; Ga 6, 15). 

1215. Aquest sagrament s'anomena també «el bany de la regeneració i del 
renovellament en l'Esperit Sant» (Tt 3, 5), perquè significa i realitza aquell 

1257 naixement de l'aigua i de l'Esperit sense el qual «ningú no pot entrar al Regne 
del cel» Oo 3, 5) 

1216. «Aquest bany s'anomena il·luminació, perquè els qui reben aquest 
ensenyament (catequètic) tenen l'esperit il·luminat...»4 Havent rebut en el 
Baptisme el Verb, «la llum vera que il·lumina tot home» Oo l , 9), el batejat, 

1243 «un cop il·luminat» (He 10, 32), esdevé «fill de la llum» ( l Te 5, 5) i «llum» ell 
mateix (Ef 5, 8): 

El Baptisme és el més bell i el més magnífic dels dons de Déu( ... ). L'anome
nem do, gràcia, unció, il·luminació, vestit d'incorruptibilitat, bany de regenera
ció, segell, i tot el que hi ha de més preuat. Do, perquè és donat als qui no 
aporten res; gràcia, perquè és donat fins i tot a culpables; Baptisme, perquè el 
pecat és sepultat en l'aigua; unció, perquè és sagrat i reial (això són els qui són 
ungits); il·luminació, perquè és llum esclatant; vestit, perquè tapa la nostra 
vergonya; bany, perquè renta; segell, perquè ens guarda i és el signe de la 
senyoria de Déu5 

II. EL BAPTISME EN L'ECONOMIA DEIA SALVACIÓ 

Les prefiguracions del Baptisme en l'Antiga Aliança 

1217. En la litúrgia de la Nit Pasqual, en la benedicció de l'aigua baptismal, 
l'Església fa solemnement memòria dels grans esdeveniments de la història de 
la salvació que prefiguraven ja el misteri del Baptisme: 

O Déu! Amb el vostre poder invisible doneu una eficàcia admirable als signes 
dels sagraments, i de moltes maneres us heu valgut de l'aigua, que creàreu, 
per prefigurar la gràcia del Baptisme6 

l. Ce. Florència: OS 1314; CIC, can. 204, § l; 849; CCEO, can. 675, § l. 2. Catech. R. 2,2,5. 3. 
Rm 6,3-4; Col 2,12. 4. St. Justí, apol. 1,61,12. 5. St. Gregori Naz. or. 40,3-4. 6. MR, vigília 
pasqual 42: benedicció de l'aigua baptismal. 
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1218. Des de l'origen del món, l'aigua, aquesta criatura humil i admirable, és 344 
la font de la vida i de la fecunditat. La Sagrada Escriptura la veu com «covada» 694 
per l'Esperit de Déu 1.: 

Al començament del món, el vostre Esperit planava sobre les aigües, i feia que 
ja aleshores l'aigua concebés el poder de santíficar2

• 

1219. L'Església ha vist en l'Arca de Noè una prefiguració de la salvació pel 701, 845 
Baptisme. En efecte, per ella «uns pocs, és a dir, vuit persones, foren salvades 
per l'aigua» (lPe 3, 20): 

Vós ens donàreu en les aigües del diluvi una imatge de la regeneració perquè 
sempre fos l'aigua la que tingués el poder sacramental de fer morir els vicis i 
fer néixer les virtuts3. 

1220. Si l'aigua de font simbolitza la vida, l'aigua del mar és un símbol de la 
mort. Per això podia figurar el misteri de la creu. Per aquest simbolisme, el 1010 
Baptisme significa la comunió amb la mort del Crist. 

1221. Sobretot el pas del mar Roig, veritable alliberament d'Israel de l'escla
vitud d'Egipte, anuncia l'alliberament realitzat pel Baptisme: 

Vós féreu passar pel mar Roig els fills d'Abraham a peu eixut, perquè aquell 
poble, alliberat de l'esclavitud del Faraó, fos una imatge profètica de la família 
dels batejats4

. 

1222. Finalment, el Baptisme és prefigurat en el pas del Jordà, pel qual el 
Poble de Déu rep el do de la Terra promesa a la descendència d'Abraham, 
imatge de la vida eterna. La promesa d'aquesta herència benaurada s'acom
pleix en la Nova Aliança. 

El Baptisme del Crist 

1223. Totes les prefiguracions de l'Antiga Aliança troben el seu acompliment 
en Jesucrist. Ell comença la seva vida pública després d'haver-se fet batejar per 
sant Joan Baptista al Jordà5, i, després de la seva resurrecció, dóna aquesta 
missió als apòstols: «Aneu, doncs, convertiu tots els pobles, bategeu-los en el 232 
nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, ensenyeu-los a observar tot allò que 
us he manat» (Mt 28, 19-20)6. 

1224. Nostre Senyor se sotmeté voluntàriament al Baptisme de sant Joan, 
destinat als pecadors per «dur a terme tota justícia» (Mt 3, 5). Aquest gest de 536 
Jesús és una manifestació del seu «anorreament»(Fl 2, 7). L'Esperit que plana-
va sobre les aigües de la primera creació baixa aleshores sobre el Crist, com a 

l. Gn 1,2. 2. MR, vigília pasqual 42: benedicció de l'aigua baptismal. 3. Ibid. 4. Ibid. 5. 
Mt 3,13. 6. Me 16,15-16. 
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preludi de la nova creació, i el Pare manifestaJesús com el seu «Fill, l'estimat» 
(Mt 3, 16-17). 

1225. Fou en la seva Pasqua que el Crist obrí a tots els homes les fonts del 
Baptisme. En efecte, ja havia parlat de la seva passió que sofriria a Jerusalem 
com d'un «Baptisme» en el qual havia de ser batejat (Me 10, 38)1. La Sang i 

766 l'aigua que brollaren del costat traspassat de Jesús crucificat Qo 19, 34) són 
tipus del Baptisme i de l'Eucaristia, sagraments de la vida nova2

: des d'alesho
res, és possible «néixer de l'aigua i de l'esperit» per tal d'entrar en el Regne de 
Déu Qo 3, S). 

Mira on ets batejat, d'on ve el Baptisme, si no és de la Creu del Crist, de la mort 
del Crist. Aquí rau tot el misteri: Ell patí per tu. Tu ets redimit en Ell, tu ets 
salvat en Ell3. 

El Baptisme en l'Església 

1226. Des del dia de la Pentecosta, l'Església ha celebrat i ha administrat el 
sant Baptisme. En efecte, sant Pere declara a la gent commoguda per la seva 

849 predicació: «Penediu-vos i feu-vos batejar cada un de vosaltres en el nom de 
Jesús, el Crist, perquè us siguin perdonats els pecats, i rebreu el do de l'Esperit 
Sant» (Ac 2, 38). Els apòstols i els seus col·laboradors ofereixen el Baptisme a 
qualsevol que creu en Jesús: jueus, homes temerosos de Déu i pagans4

. El 
Baptisme apareix sempre lligat a la fe: «Creu en el Senyor Jesús i et salvaràs, tu 
i la teva família», diu sant Pau al seu escarceller de Pilips. El relat continua: «I 
foren batejats immediatament, ell i tots els seus» (Ac 16, 31-33). 

1227. Segons l'apòstol sant Pau, pel Baptisme el creient es posa en comunió 
790 amb la mort del Críst; és sepultat i ressuscita amb ell: 

¿O bé ignoreu que tots els qui hem estat batejats en el Crist Jesús hem estat 
batejats en la seva mort? Hem estat, doncs, sepultats amb ell pel Baptisme en la 
mort per tal que, així com el Crist va ressuscitar d'entre els morts per la glòria 
del Pare, així també nosaltres portem una vida nova» (Rm 6, 3-4)5. 

Els batejats han estat «revestits del Crist» (Ga 3, 27). Per l'Esperit Sant, el Bap~ 
tisme és un bany que purifica, santifica i justifica6

. 

1228. El Baptisme és, doncs, un bany d'aigua en el qual «la llavor incorrupti
ble» de la Paraula de Déu produeix el seu efecte vivificant7. Sant Agustí dirà 
del Baptisme: «La paraula s'uneix a l'element material i es fa el sagrament»8

. 

l. Lc 12,50. 2. lJn 5,6-8. 3. St. Ambròs, sacr. 2,6. 4. A.e 2,41; 8,12-13; 10,48; 16,15. 5. Col 
2,12. 6. lCo 6,11; 12,13. 7. lPe 1,23; Ef 5,26. 8. Ev. Jo, 80,3. 
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III. COM SE CELEBRA EL SAGRAMENT DEL BAPTISME? 

La iniciació cristiana 

1229. El fet d 'esdevenir cristià es realitza, des dels temps dels apòstols, a 
través d'un encaminament i d 'una iniciació amb diverses etapes. Aquest camí 
pot ser recorregut ràpidament o bé lentament. Però sempre haurà d'incloure 
alguns elements essencials: l'anunci de la Paraula, l'acolliment de l'Evangeli 
que comporta una conversió, la professió de fe, el Baptisme, l'efusió de l'Espe
rit Sant, l'accés a la comunió eucarística. 

1230. Aquesta iniciació ha variat molt al llarg dels segles i d'acord amb les circums
tàncies. Als primers segles de l'Església, la iniciació cristiana conegué un gran des-
plegament, amb un llarg període de catecumenat i un seguit de ritus preparatoris que 1248 
jalonaven litúrgicament el camí de la preparació catecumenal i conduïen a la celebra-
ció dels sagraments de la iniciació cristiana. 

1231. Quan el Baptisme d'infants esdevingué llargament la forma habitual de la cele
bració d'aquest sagrament, aquesta es convertí en acte únic integrant de forma molt 
abreujada les etapes prèvies a la iniciació cristiana. Per la seva pròpia natura, el Baptis
me d'infants exigeix un catecumenat postbaptismal. No es tracta únicament de la ne
cessitat d 'una instrucció posterior al Baptisme sinó del necessari desenvolupament de 
la gràcia baptismal en el creixement de la persona. És el lloc propi de la catequesi. 13 

1232. El Concili Vaticà II restaurà, per a l'Església llatina, «el catecumenat d 'adults, 
distribuït en diversos graus»1

. Se'n troben els ritus en l'Ordo initiationis christianae 
adultorum (1972). D'altra banda, el Concili permeté que, «a més dels elements de 
tradició cristiana», s'admetessin, en terra de missió, «aquells altres elements d'iniciació 1204 
que s'usen a cada poble, mentre siguin adaptables al ritu cristià» 2

. 

1233. Per tant, avui, en tots els ritus llatins i orientals, la iniciació cristiana dels adults 
comença en el moment de la seva entrada al catecumenat i arriba al seu punt culminant 
en la celebració unitària dels tres sagraments del Baptisme, la Confirmació i l'Eucaris-
tia3. En els ritus orientals, la iniciació cristiana dels infants comença amb el Baptisme 1290 
seguit immediatament per la Confirmació i l'Eucaristia, mentre que en el ritu romà 
continua durant els anys de catequesi, per acabar-se més tard amb la Confirmació i 
l'Eucaristia, cim de la seva iniciació cristiana4

. 

La mistagogia de la celebració 

1234. El sentit i la gràcia del sagrament del Baptisme apareixen clarament en 
els ritus de la seva celebració. Seguint, amb una participació atenta, els gestos i 
les paraules d 'aquesta celebració, els fidels són iniciats a les riqueses que 
aquest sagrament ~ignifica i realitza en cada nou batejat. 

l. SC 64. 2. SC 65; cf. SC 37-40. 3. AG 14; CIC, can. 851; 865; 866. 4. CIC, can. 851,2°; 868. 
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617 1235. El senyal de la creu, al llindar de la celebració, marca l'empremta del 
Crist en la persona que aviat li pertanyerà, i significa la gràcia de la redempció 

2157 que el Crist ens ha adquirit per la seva creu. 

1236. L'anunci de la Paraula de Déu il·lumina amb la veritat revelada els 
1122 candidats i l'assemblea, i suscita la resposta de la fe, inseparable del Baptisme. 

En efecte, el Baptisme és d'una manera particular «el sagrament de la fe» ja 
que és l'entrada sacramental a la vida de fe . 

1237. Atès que el Baptisme significa l'alliberament del pecat i del seu instiga-
1673 dor, el diable, es pronuncia un (o diversos) exorcisme(s) sobre el candidat. És 

ungit amb l'oli dels catecúmens o bé el celebrant li imposa la mà, i renuncia 
189 explícitament a Satanàs. Preparat d'aquesta manera, ja pot confessar la fe de 

l'Església a la qual serà «confiat» pel Baptisme1
. 

1217 1238. Aleshores l'aigua baptismal és consagrada per una pregària d'epiclesi 
(ja sigui en aquell mateix moment, ja sigui en la Vetlla pasqual). L'Església 
demana a Déu que, pel seu Fill, el poder de l 'Esperit Sant davalli en aquesta 
aigua, per tal que aquells qui hi seran batejats «neixin de l'aigua i de l'Esperit» 
On 3, 5). 

1214 1239. Ve aleshores el ritu essencial del sagrament: el Baptisme pròpiament 
dit, que significa i realitza la mort al pecat i l'entrada a la vida de la Santíssima 
Trinitat a través de la configuració al misteri Pasqual del Crist. El Baptisme es 
realitza de la manera més significativa per la triple immersió en l'aigua baptis
mal. Però, ja des de l'antiguitat, també es pot conferir vessant tres vegades 
l'aigua sobre el cap del candidat. 

1240. En l'Església llatina, aquesta triple infusió va acompanyada de les pa
raules del ministre: «N., jo et batejo en el nom del Pare, i del Fill i de l 'Esperit 
Sant.» En les litúrgies orientals, encarat el catecumen vers l'Orient, el sacerdot 
diu: «El servent de Déu, N., és batejat en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit 
Sant.» I, a la invocació de cada persona de la Santíssima Trinitat, el submergeix 
en l'aigua i l'en treu. 

1294, 1574 1241. La unció del sant crisma, oli perfumat consagrat pel bisbe, significa el 
do de l'Esperit Sant al nou batejat. Ha esdevingut un cristià, és a dir, «ungit» 

783 per l'Esperit Sant, incorporat al Crist, que és ungit sacerdot, profeta i rei2. 

1242. En la litúrgia de les Esglésies d'Orient, la unció postbaptismal és el 
sagrament de la Crismació (Confirmació). En la litúrgia romana, anuncia una 

1291 segona unció amb el sant crisma que donarà el bisbe: el sagrament de la 
Confirmació que, per dir-ho així, «confirma» i corona la unció baptismal. 

l. Cf. R.m 6, 17. 2. Cf. OBP 62. 
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1243. El vestit blanc simbolitza que el batejat ha estat «revestit del Crist» (Ga 
3, 27); ha ressuscitat amb el Crist. El ciri, encès en el Ciri Pasqual, significa que 1216 
el Crist ha il·luminat el neòfit. En el Crist, els batejats són «la llum del món» 
(Mt 5, 14)1. 

El nou batejat és ara fill de Déu en el Fill Únic. Pot dir la pregària dels fills de 
Déu: el Parenostre. 2769 

1244. La primera comunió eucarística. Fet fill de Déu, revestit del vestit nup-
cial, el neòfit és admès «al banquet de les noces de l'Anyell» i rep l'aliment de 
la vida nova, el Cos i la Sang del Crist. Les Esglésies orientals conserven una 
viva consciència de la unitat de la iniciació cristiana, tot donant la santa comu- 1292 
nió a tots els nous batejats i confirmats, fins i tot als infants, recordant la pa-
raula del Senyor: «Deixeu que els infants vinguin a mi, no els ho prohibiu» 
(Me 10, 14). L'Església llatina, que reserva l'accés a la santa comunió als qui 
han arribat a l'edat de raó, expressa l'obertura del Baptisme cap a l'Eucaristia 
acostant l'infant neòfit a l'altar per a la pregària del Parenostre. 

1245. La benedicció solemne conclou la celebració del Baptisme. En el ba
teig de nadons, la benedicció de la mare ocupa un lloc especial. 

N . QUI POT REBRE EL BAPTISME? 

1246. «Tot ésser humà encara no batejat, i només ell, és capaç de rebre el 
Baptisme»2

• 

El Baptisme dels adults 

1247. Des dels orígens de l'Església, el Baptisme dels adults és la situació 
més corrent als llocs on l'anunci de l'Evangeli encara és recent. El catecume
nat (preparació al Baptisme) ocupa aleshores un lloc important. Iniciació a la 
fe i a la vida cristiana, ha de disposar a l'acolliment del do de Déu en el 
Baptisme, la Confirmació i l'Eucaristia. 

1248. El catecumenat, o formació dels catecúmens, té la finalitat de permetre 1230 
que aquests, com a resposta a la iniciativa divina i en unió amb una comunitat 
eclesial, duguin la seva conversió i la seva fe a la maduresa. Es tracta d'una 
«formació en la vida cristiana integral( ... ), per la qual els deixebles s'uneixen 
al Crist, el seu Mestre. Els catecúmens han de ser iniciats al misteri de la 
salvació i a la pràctica dels costums evangèlics i introduïts pels ritus sagrats 
celebrats en èpoques successives a la vida de la fe, de la litúrgia i de la caritat 
del Poble de Déu»3

. 

l. Cf. Fl 2,15. 2. CIC, can. 864; CCEO, can. 679. 3. AG 14; cf. OICA 19 i 98. 
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1259 1249. Els catecúmens «estan ja units a l'Església, són ja de la casa del Crist i 
fins és possible que portin una vida de fe, d'esperança i de caritat»1

• «La Mare 
Església els abraça ja com a seus amb afecte i sol·licitud»2

• 

El Baptisme dels infants 

403 1250. Pel fet de néixer amb una naturalesa humana caiguda i tacada pel 
pecat original, els infants tenen, també ells, necessitat del nou naixement en 
el Baptisme3

, per tal de ser alliberats del poder de les tenebres i traslladats a la 
zona de la llibertat dels fills de Déu4

, a la qual tots els homes són cridats. La 
1996 pura gratuïtat de la gràcia de la salvació es fa palesa d'una manera especial en 

el Baptisme dels infants. En conseqüència, l'Església i els pares privarien l'in
fant de la gràcia inestimable d'esdevenir fill de Déu si no li conferien el Bap
tisme poc després del naixement5

. 

1251. Els pares cristians reconeixeran que aquesta pràctica correspon tam
bé al seu paper de nodridors de la vida que Déu els ha confiat6

. 

1252. La pràctica de batejar els nens petits és una tradició immemorial de l'Església. 
Està testificada explícitament des del segle II . Tanmateix, és molt possible que, des de 
l'inici de la predicació apostòlica, quan «cases» senceres rebien el Baptisme7, hom 
també bategés els infants8

• 

Fe i Baptisme 

1123 1253. El Baptisme és el sagrament de la fe9
. Però la fe té necessitat de la 

comunitat dels creients. Cada un dels fidels pot creure només dins la fe de 
l'Església. La fe exigida per al Baptisme no és pas una fe perfecta i madura, 

168 sinó un començament que és cridat a créixer. Al catecumen o al seu padrí, se 
li pregunta: «Què demanes a l'Església de Déu? I ell contesta: La fe.» 

1254. En tots els batejats, infants o adults, la fe ha de créixer després del 
Baptisme. Per això, l'Església celebra cada any, la nit de Pasqua, la renovació 

2101 de les promeses del Baptisme. La preparació al Baptisme només condueix al 
llindar de la vida nova. El Baptisme és la font de la vida nova en el Crist, de la 
qual brolla tota la vida cristiana. 

1255. Perquè la gràcia baptismal pugui desplegar-se, l'ajut dels pares és im-
1311 portant. També ho és el paper del padrí o de la padrina, els quals han de ser 

l. AG 14. 2. LG 14; cf.CIC, can. 206; 788, § 3. 3. DS 1514. 4. Cf. Col 1,12-14. 5. Cf. CIC 
can. 867; CCEO, can. 681; 686,1. 6. Cf. LG 11; 41; GS 48; CIC, can. 868. 7. Cf. Ac 16,15.33; 
18,8; lCo 1,16. 8. Cf. CDF, inst. «Pastoralis actio». 9. Me 16,16. 
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uns cristians sòlids, capaços i disposats a ajudar el nou batejat, infant o adult, 
en el camí de la vida cristiana 1. La seva tasca és una veritable funció eclesial 
(officium 2

). Tota la comunitat eclesial té una part de responsabilitat en el 
desplegament i la guarda de la gràcia rebuda en el Baptisme. 

V. QUI POT BATEJAR? 

1256. Són ministres ordinaris del Baptisme el bisbe i el prevere i, en l'Es-
glésia llatina, també el diaca3

. En cas de necessitat, tota persona, fins i tot no 1239 
batejada, pot batejar4 si té la intenció requerida i empra la fórmula baptismal 1240 
trinitària. La intenció requerida és la de voler fer el que fa l'Església quan 1752 
bateja. L'Església veu la raó d 'aquesta possibilitat en la voluntat salvadora 
universal de Déu5 i en la necessitat del Baptisme per a la salvació6

• 

VI. LA NECESSITAT DEL BAPTISME 

1257. El Senyor mateix afirma que el Baptisme és necessari per a la salva- 1129 
ció7

. Per això manà als seus deixebles que anunciessin l'Evangeli i bategessin 
tots els poblesª. El Baptisme és necessari per a la salvació per a aquells als 161, 846 
quals l'Evangeli ha estat anunciat i que han tingut la possibilitat de demanar 
aquest sagrament9

• L'Església no coneix cap altre mitjà que el Baptisme per 
tal d'assegurar l'entrada a la benaurança eterna; per això es guarda prou de 
negligir la missió que ha rebut del Senyor de fer «renéixer de l'aigua i de 
l'Esperit» tots aquells que poden ser batejats. Déu ha vinculat la salvació al 
sagrament del Baptisme, però Ell mateix no està lligat als seus sagraments. 

1258. Des de sempre, l'Església manté la ferma convicció que aquells que 
sofreixen la mort per raó de la fe, sense haver rebut el Baptisme, són batejats 
per la seva pròpia mort, per i amb el Crist. Aquest Baptisme de sang, com 2473 
també el desig del Baptisme, produeix els fruits del Baptisme, sense ser sa
grament. 

1259. Per als catecúmens que moren abans de rebre el Baptisme, el seu 1249 
desig explícit de rebre'l unit al penediment dels seus pecats i a la caritat, els 
assegura la salvació que no han pogut rebre per mitjà del sagrament. 

1260. «Atès que el Crist va morir per tots, i que l'última vocació de l'home és 
veritablement una sola, és a dir, divina, hem de sostenir que l'Esperit Sant 
ofereix a tots la possibilitat d 'associar-se al misteri Pasqual, d 'una manera que 848 
només Déu coneix»10

. Qualsevol persona que, ignorant l'Evangeli del Crist i la 

l. Cf. CIC, can. 872-874. 2. Cf. SC 67. 3. Cf. CIC, can. 861 , § l ; CCEO, can. 677, § l. 4. Cf. 
CIC, can. 861, § 2. 5. Cf. lTm 2,4. 6. Cf. Me 16,16. 7. Cf. Jn 3,5. 8. Cf. Mt 28,20. Cf. DS 
1618; LG 14; AG 5. 9. Cf. Me 16,16 10. GS 22; cf. LG 16; AG 7. 
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seva Església, cerca la veritat i compleix la voluntat de Déu tal com la coneix, 
pot salvar-se. Podem suposar que aquestes persones haurien desitjat explícita
ment el Baptisme si n'haguessin conegut la necessitat. 

1261. Pel que fa als infants morts sense Baptisme, l'Església no pot fer altra 
cosa que encomanar-los a la misericòrdia de Déu, tal corn ho fa en el ritu de 
les exèquies per a ells. En efecte, la gran misericòrdia de Déu que vol que 
tothom se salvi 1, i la tendresa de Jesús envers els infants, que Li féu dir: «Dei
xeu que els infants vinguin a mi, no els ho impediu» (Me 10, 14), ens perme
ten d'esperar que hi ha un camí de salvació per als infants morts sense Baptis
me. Per això és també tant més urgent la crida de l'Església a no impedir que 

1250 els nens petits arribin al Crist pel do del Baptisme. 

1234 

977 
1425 

975, 2514 
1426 

405 

VII. LA GRÀCIA DEL BAPTISME 

1262. Els diferents efectes del Baptisme són significats pels elements sensi
bles del ritu sacramental. La immersió en l'aigua evoca els simbolismes de la 
mort i de la purificació, però també de la regeneració i del renovellament. Per 
tant, els dos efectes principals són la purificació dels pecats i el nou naixement 
en l 'Esperit Sant2. 

Per al perdó dels pecats ... 

1263. Pel Baptisme, tots els pecats són perdonats, tant el pecat original com 
tots els pecats personals i totes les penes pel pecat3. En efecte, en els qui han 
estat regenerats, no queda res que els impedeixi d'entrar en el Regne de Déu, 
ni el pecat d 'Adam, ni el pecat personal, ni les conseqüències del pecat, la més 
greu de les quals és la separació de Déu. 

1264. En el batejat, algunes conseqüències temporals del pecat tanmateix 
continuen existint, com els sofriments, la malaltia, la mort, o les fragilitats 
inherents a la vida com les febleses de caràcter, etc., i també una inclinació al 
pecat que la Tradició anomena la concupiscència, o, metafòricament, «l'esca 
del pecat» (fames peccati) «Deixada per a la lluita, la concupiscència no pot 
fer mal als qui no hi consenteixen i coratjosament hi oposen resistència per 
mitjà de la gràcia del Crist. Més encara, «el qui haurà lluitat com cal, rebrà la 
corona» (2Tm 2, 5)4. 

«Una nova criatura» 

1265. El Baptisme no purifica solament de tots els pecats, també fa del neòfit 
505 una «nova criatura» (2Co 5, 17), un fill adoptiu de Déu5 que ha esdevingut 

l. lTm 2,4 2. Ac 2,38;Jn 3,5 3. DS 1316. 4. Ce. Trento: OS 1515. 5. Cf. Ga 4,5-7. 
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«participant de la naturalesa divina» (2Pe l, 4), membre del Crist1 i cohereu 460 
amb ell (Rm 8, 17), temple de l'Esperit Sant2

. 

1266. La Santíssima Trinitat dóna al batejat la gràcia santificant, la gràcia de 1992 
la justificació que: 

- el fa capaç de creure en Déu, d'esperar en Ell i d'estimar-Lo per les virtuts 
teologals; 1812 

- li dóna la facultat de viure i actuar sota la moció de l'Esperit Sant pels dons 
de l 'Esperit Sant; 1831 

- li permet de créixer en el bé per les virtuts morals. 1810 

D'aquesta manera, tot l'organisme de la vida sobrenatural del cristià té la seva 
rel en el sant Baptisme. 

Incorporats a l'Església, Cos del Crist 

1267. El Baptisme fa de nosaltres uns membres del Cos del Crist. «Som 782 
membres els uns dels altres (Ef 4, 25). El Baptisme incorpora a l'Església. De 
les fonts baptismals neix l'únic Poble de Déu de la Nova Aliança que supera 
tots els límits naturals o humans de les nacions, cultures, races i sexes: «Efecti
vament, tots nosaltres hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol 
COS» (lCo 12, 13). 

1268. Els batejats han esdevingut «pedres vives» per a «l'edificació d'una 
casa espiritual, per formar un sacerdoci sant» (lPe 2, 5). Pel Baptisme partici
pen en el sacerdoci del Crist, en la seva missió profètica i reial, són un «llinat-
ge escollit, un sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit per anunciar 1141 

les meravelles d'Aquell qui (els) ha cridat de les tenebres a la seva llum ad
mirable» (l Pe 2, 9). El Baptisme fa participar en el sacerdoci comú dels fidels. 784 

1269. Fet membre de l'Església, el batejat ja no pertany a si mateix (lCo 6, 
19), sinó a Aquell que morí i ressuscità per nosaltres3. Per això és cridat a 
sotmetre's als altres4, a servir-los5 en la comunió de l'Església, i a ser «obedient 
i dòcil» als caps de l'Església (He 13,17) i a tenir-los consideració i afecte6. De 
la mateixa manera que el Baptisme és font de responsabilitats i de deures, el 
batejat gaudeix també de drets al si de l'Església: a rebre els sagraments, a ser 871 

nodrit amb la paraula de Déu i a ser ajudat pels altres auxilis espirituals de 
l'Església 7. 

l. Cf. lCo 6,15; 12,27. 2. Cf. l Co 6,19. 3. Cf. 2Co 5,1 5. 4. Cf. Ef 5,21 ; lCo 16,15-16. 5. Cf. 
Jn 13,12-15. 6. Cf. lTe 5, 12-13. 7. Cf. LG 37; CIC, can. 208-223; CCEO, can. 675,2. 



284 Segona part 

1270. «Regenerats que són com a fills de Déu, ( els batejats) tenen el deure 
2472 de professar davant els homes la fe que van rebre de Déu per mitjà de l'Es

glésia» 1 i de participar en l'activitat apostòlica i missionera del Poble de Déu2
. 

El vincle sacramental de la unitat dels cristians 

818, 838 1271. El Baptisme constitueix el fonament de la comunió entre tots els cris
tians, també amb els que no estan encara en plena comunió amb l'Església 
catòlica: «Ja que els qui creuen en el Crist i han rebut vàlidament el Baptisme 
queden constituïts en una certa comunió, encara que imperfecta, amb l'Es
glésia catòlica ( ... ) Justificats per la fe en el Baptisme, queden incorporats al 
Crist i, per tant, reben el nom de cristians amb tot el dret i són reconeguts 
justament com a germans en el Senyor pels fills de l'Església catòlica3 «El . 
Baptisme, doncs, constitueix un poderós vincle sacramental d 'unitat entre 
tots els qui amb ell han estat regenerats» 4. 

Una marca espiritual inesborrable 

1272. Incorporat al Crist pel Baptisme, el batejat és configurat al Crist5. El 
Baptisme segella el cristià amb una marca espiritual inesborrable (character) 

1121 de la seva pertinença al Crist. Aquesta marca no és esborrada per cap pecat, 
per bé que el pecat impedeix que el Baptisme produeixi fruits de salvació6

. 

Donat una vegada per sempre, el Baptisme no pot ser reiterat. 

1273. Incorporats a l'Església pel Baptisme, els fidels han rebut el caràcter 
1070 sacramental que els consagra per al culte religiós cristià7

. El segell baptismal 
capacita i compromet els cristians a servir Déu en una participació viva en la 
santa litúrgia de l'Església i a exercir el seu sacerdoci baptismal pel testimo
niatge d'una vida santa i d'una caritat eficaç8

. 

1274. El «segell del Senyor» ( «Dominicus character» )9 és el segell amb què 
l'Esperit Sant ens ha marcat «per al dia de la redempció» (Ef 4,30)1°. «El Bap
tisme, en efecte, és el segell de la vida eterna» 11

. El fidel que hagi «conservat el 
197 segell» fins al final, és a dir, que s'hagi mantingut fidel a les exigències del seu 

Baptisme, se'n podrà anar «marcat amb la senyal de la fe» 12
, amb la fe del seu 

2016 Baptisme, en l'espera de la visió benaurada de Déu -consumació de la fe- i 
en l'esperança de la resurrecció. 

l. LG 11. 2. Cf. LG 17; AG 7, 23. 3. UR 3. 4. UR 22. 5. Cf. Rm 8,29. 6. Cf. DS 1609-
1619. 7. Cf. LG 11. 8. Cf. LG 10. 9. St. Agustí, ep. 98,5 10. Cf. Ef 1,13-14; 2Co 1,21-22. 
11. St. Ireneu, dem. 3. 12. MR, Cànon Romà 97. 
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EN RESUM 

1275. La iniciació cristiana es realitza pel conjunt de tres sagraments: el 
Baptisme, que és l'inici de la vida nova; la Confirmació, que n 'és la 
consolidació, i l 'Eucaristia, que nodreix el deixeble amb el Cos i la 
Sang del Crist amb vista a la seva transformació en ell. 

1276. «Aneu, doncs, convertiu tots els pobles bategeu-los en el nom del Pare 
i del Fill i de l 'Esperit Sant, ensenyeu-los a observar tot allò que us he 
manat» (Mt 28, 19-20). 

1277. El Baptisme constitueix el naixement a la vida nova en el Crist. Se
gons la voluntat del Senyor és necessari per a la salvació com ho és 
l 'Església mateixa, a la qual el Baptisme introdueix. 

1278. El ritu essencial del Baptisme consisteix a submergir en l 'aigua el 
candidat o a vessar aigua sobre el seu cap, tot pronunciant la invo
cació de la Santíssima Trinitat, és a dir, del Pare, i del Fill i de l'Espe
rit Sant. 

1279. El fruit del Baptisme o gràcia baptismal és una realitat rica que com
porta: el perdó del pecat originat i de tots els pecats personals; et nai
xement a la vida nova per ta qual l 'home esdevé fill adoptiu del Pare, 
membre del Crist, temple de l'Esperit Sant. Pel mateix/et, el batejat és 
incorporat a l'Església, Cos del C ris t, i fet participant del sacerdoci del 
Crist. 

1280. El Baptisme imprimeix en l 'ànima un senyal espiritual inesborrable, 
el caràcter, que consagra el batejat al culte de la religió cristiana. Per 
raó del caràcter, el Baptisme no pot ser reiterat 1

• 

1281. Els qui accepten la mort a causa de la fe, els catecúmens i tots els 
homes que, sota l'impuls de la gràcia, sense conèixer l'Església, cer
quen sincerament Déu i s'esforcen a complir la seva voluntat, es po
den salvar encara que no hagin rebut el Baptisme 2

• 

1282. Des dels temps més antics, el Baptisme és administrat als infants, per
què és una gràcia i un do de Déu que no suposen cap mèrit humà; els 
infants són batejats en la/e de l'Església. L'entrada a la vida cristia
na dóna accés a la veritable llibertat. 

1283. Pel que fa als infants morts sense Baptisme, la litúrgia de l 'Jisglésia 
ens convida a tenir confiança en la misericòrdia divina, i a pregar 
per la seva salvació. 

l. DS 1609 i 1624. 2. Cf. LG 16. 
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1284 . En cas de necessitat, qualsevol persona pot batejar, mentre tingui la 
intenció de fer el que fa l'Església, i que tiri aigua sobre el cap del 
candidat, dient: «Jo et batejo en el nom del Pare, i del Fill, i de l 'Espe
rit Sant.» 

ARTICLE 2 El sagrament de la Confirmació 

1285. Amb el Baptisme i l'Eucaristia, el sagrament de la Confirmació consti
tueix el conjunt dels «sagraments de la iniciació cristiana», la unitat de la qual 
s'ha de mantenir. Cal, doncs, explicar als fidels que la recepció d 'aquest sa
grament és necessària per a l'acompliment de la gràcia baptismal1. En efecte, 
«pel sagrament de la Confirmació, els creients es vinculen més perfectament 
a l'Església, s'enriqueixen amb una fortalesa especial de l'Esperit Sant, i així 
s'obliguen amb un compromís més gran a difondre i a defensar la fe amb la 
paraula i les obres com a veritables testimonis del Crist»2

• 

l. LA CONFIRMACIÓ EN L'ECONOMIA DE LA SAL VA CIÓ 

1286. En l'Antic Testament, els profetes van anunciar que l'Esperit del Se
nyor reposaria sobre el Messies esperat3 amb vista a la seva missió salvadora4

• 

702-716 La vinguda de l'Esperit Sant sobre Jesús en ocasió del seu Baptisme per Joan 
fou el signe que era Ell el qui havia de venir, que Ell era el Messies, el Fill de 
Déu5. Concebut per obra de l'Esperit Sant, tota la seva vida i tota la seva 
missió es realitzen en una comunió total amb l'Esperit Sant que el Pare li dóna 
«sense mesura» (Jn 3, 34). 

1287. Però, aquesta plenitud de l'Esperit no havia de ser únicament la del 
739 Messies, sinó que havia de comunicar-se a tot el poble messiànic6

• Diverses 
vegades el Crist prometé aquesta efusió de l'Esperit7, promesa que realitzà en 
primer lloc el dia de Pasqua (Jn 20, 22) i, després, d 'una manera més escla
tant, el dia de la Pentecosta8

• Plens de l'Esperit Sant, els apòstols comencen a 
proclamar «les meravelles de Déu» (Ac 2, 11) i Pere a declarar que l'efusió de 
l'Esperit és el signe dels temps messiànics9

. Els qui aleshores van creure en la 
predicació apostòlica i es feren batejar, van rebre també el do de l'Esperit 
Sant1º. 

1288. «A partir d 'aquell moment els apòstols, en compliment del voler del 
Crist, comunicaven als neòfits , per la imposició de les mans, el do de l'Esperit, 

l. Cf. OCf praenotanda l. 2. LG 11; cf. OCf praenotanda 2. 3. Cf. Is 11 ,2. 4. Cf. Lc 4, 16-22 ; 
Is 61 ,1. 5. Cf. Mt 3,13-17; Jn 1,33-34. 6. Cf. Ez 36,25-27; Jl 3,1-2. 7. Cf. Lc 12,12; Jn 3,5-8; 
7,37-39; 16,7-15; Ac 1,8. 8. Cf. Ac 2,1-4. 9. Cf. Ac 2,17-18. 10. Cf. Ac 2,38. 
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destinat a completar la gràcia del Baptisme1
. Per aquesta raó en la Carta als 699 

Hebreus, entre els elements de la primera instrucció cristiana, es troba la 
doctrina sobre els Baptismes i també sobre la imposició de les mans2

• La im
posició de les mans és considerada amb raó per la tradició catòlica com l'ori-
gen del sagrament de la Confirmació, el qual d'alguna manera perpetua en 
l'Església la gràcia de la Pentecosta»3

• 

1289. Molt aviat, per tal de significar més bé el do de l'Esperit Sant, s'afegí a 
la imposició de mans una unció d'oli perfumat (crisma) . Aquesta unció il·lus- 695 
tra el nom de «cristià» que significa «ungit» i que té el seu origen en el Crist 
mateix, Aquell que «Déu va ungir amb l'Esperit Sant» (Ac 10, 38). Aquest ritu 436 
d'unció ha perdurat fins els nostres dies, tant a Orient com a Occident. Per 
això, a l'Orient, aquest sagrament s'anomena crismació, unció amb crisma, o 
myron, que significa «crisma». A l'Occident, el nom de Confirmació sugge- 1297 
reix que aquest sagrament al mateix temps confirma el Baptisme i enrobus-
teix la gràcia baptismal. 

Dues tradicions: l'Orient i l'Occident 

1290. Als primers segles, la Confirmació constitueix generalment una sola celebra-
ció amb el Baptisme, i fonna amb aquest, segons l'expressió de sant Cebrià, un «sa
grament doble» . Entre altres raons, la multiplicació dels Baptismes d 'infants, en qual-
sevol època de l'any, i la multiplicació de les parròquies (rurals) , que engrandeix les 
diòcesis, ja no permeten la presència del bisbe en totes les celebracions baptismals. A 
l'Occident, ja que es desitja reservar al bisbe l'acabament del Baptisme, s'instaura la 
separació temporal dels dos sagraments. L'Orient els ha conservat units, de manera 1233 
que la Confirmació és donada pel prevere que bateja. Però aquest només ho pot fer uti-
litzant el «myron» consagrat per un bisbe4

. 

1291. Un costum de l'Església de Roma facilità el desenvolupament de la pràctica 
occidental, gràcies a una doble unció amb el sant crisma després del Baptisme, realit-
zada ja pel prevere sobre el neòfit en sortir del bany baptismal, era completada per 1242 
una segona unció feta pel bisbe sobre el front de cada un dels nous batejats5

• La 
primera unció amb el sant crisma, la que dóna el prevere, ha quedat vinculada al ritu 
baptismal; significa la participació del batejat en les funcions profètica, sacerdotal i 
reial del Crist. Si el Baptisme és donat a un adult, només hi ha una unció postbaptis-
mal: la de la Confirmació. 

1292. La pràctica de les Esglésies d'Orient destaca més la unitat de la iniciació cris-
tiana. La de l'Església llatina expressa més clarament la comunió del nou cristià amb el 1244 
seu bisbe, garant i servidor de la unitat de la seva Església, de la seva catolicitat i de la 
seva apostolicitat, i, d 'aquesta manera, expressa el vincle amb els orígens apostòlics 
de l'Església del Crist. 

l. Cf. Ac 8,15-17; 19,5-6. 2. Cf. He 6,2 . 3. Pau VI, const. ap. «Divinae consortium naturae». 
4. Cf. CCEO, cànn. 695,1 ; 696,1. 5. Cf. St. Hipòlit, trad. ap. 21. 
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II. ELS SIGNES I EL RITU DE 1A CONFIRMACIÓ 

1293. En el ritu d'aquest sagrament, convé considerar el signe de la unció i 
allò que la unció designa i imprimeix: el segell espiritual. 

695 La unció, en la simbologia bíblica i antiga, té nombroses significacions: l'oli és 
signe d'abundància1 i d'alegria2

, purifica (unció abans i després del bany) i fa 
tornar àgil (la unció dels atletes i dels lluitadors); és signe de guariment, ja que 
suavitza les contusions i les plagues3 i fa radiant de bellesa, salut i força. 

1294. Totes aquestes significacions de la unció amb oli es retroben en la vida 
1152 sacramental. La unció abans del Baptisme amb l'oli dels catecúmens significa 

purificació i fortalesa; la unció dels malalts expressa guarició i el conhort. La 
unció amb el sant crisma després del Baptisme, en la Confirmació i en l'Orde
nació, és el signe d'una consagració. Per la Confirmació, els cristians, és a dir, 
els ungits, participen més en la missió de Jesucrist i en la plenitud de l'Esperit 
Sant de la qual Ell és ple, a fi que tota la seva vida desprengui «la bona olor del 
Crist» 4. 

1295. Per aquesta unció, el confirmand rep «la marca», el segell de l'Esperit 
698 Sant. El segell és el símbol de la persona5

, senyal de la seva autoritat6
, de la 

seva propietat sobre un objecte7 -per això es marcava els soldats amb el 
segell del seu cap i els esclaus amb el del seu amo-; autentifica un acte 
jurídic8 o un document9 i, a vegades, el fa secret10

. 

1296. El Crist mateix es declara marcat amb el segell del seu Pare11
. També el 

1121 cristià és marcat amb un segell: «El qui ens fa ferms en el Crist juntament amb 
vosaltres i ens ha ungit és Déu, el mateix que ens ha marcat amb el seu segell i 
ha posat l'Esperit com a arres en els nostres cors» (2Co l, 22)12

. Aquest segell 
de l'Esperit Sant marca la pertinença total al Crist, la disposició al seu servei 
per sempre, però també la promesa de la protecció divina en la gran prova 
escatològica 13

. 

La celebració de la Confirmació 

1297. Un moment important que precedeix la celebració de la Confirmació 
1183 però que, d'alguna manera, en forma part, és la consagració del sant crisma. 

El Dijous sant, durant la missa crismal, el bisbe consagra el sant crisma per a 
1241 tota la seva diòcesi. En les Esglésies d'Orient, aquesta consagració és àdhuc 

reservada al Patriarca: 

l. Cf. Dt 11, 14, etc. 2. Cf. Sl 23,5; 104,15. 3. Cf. Is 1,6; Lc 10,34. 4. Cf. 2Co 2,15. 5. Cf. Gn 
38,18; Ct 8,6. 6. Cf. Gn 41 ,42 . 7. Cf. Dt 32,34. 8. Cf. lRe 21,8. 9. Cf. Jr 32,10. 10. Cf. Is 
29,11. 11. Cf. Jn 6,27. 12. Cf. Ef 1,13; 4,30. 13. Cf. Ap 7,2-3; 9,4; Ez 9,4-6. 
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La litúrgia d'Antioquia expressa així l'epiclesi de la consagració del sant cris
ma (myron). «[Pare( ... ) envieu el vostre Esperit Sant] sobre nosaltres i sobre 
aquest oli que tenim al davant i consagreu-lo, a fi que sigui per a tots els qui 
en seran ungits i marcats: myron sant, myron sacerdotal, myron reial, unció 
d'alegria, el vestit de la llum, el mantell de la salvació, el do espiritual , la 
santificació de les ànimes i dels cossos, la felicitat immortal, segell indeleble, 
l'escut de la fe i el casc terrible contra totes les obres de l'Adversari.» 

1298. Quan la Confirmació se celebra separada del Baptisme, com passa en 
el ritu romà, la litúrgia del sagrament comença amb la renovació de les pro
meses del Baptisme i amb la professió de fe dels confirmands. Així apareix 
clarament que la Confirmació es col·loca a continuació del baptisme1

• Quan 
un adult és batejat, rep immediatament la Confirmació i participa en l'Euca
ristia2. 

1299. En el ritu romà, el bisbe estén les mans sobre el conjunt dels confir
mands, gest que, des dels temps dels apòstols, és el signe del do de l'Esperit. I 
el bisbe invoca l'efusió de l'Esperit: 

Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, vós que per l'aigua i l'Espe-
rit Sant heu fet néixer aquestes servents vostres a una nova vida, alliberant- 1831 
los del pecat, infoneu-los l'Esperit Sant Defensor: doneu-los l'esperit de sa-
viesa i d 'intel·ligència, l'esperit de consell i de fortalesa , l'esperit de ciència i 
de pietat i ompliu-los de l'esperit del vostre sant temor. Pel Crist, Senyor nos-
tre. 

1300. Segueix el ritu essencial del sagrament. En el ritu llatí, «el sagrament 
de la Confirmació és conferit mitjançant la unció del crisma sobre el front, 
feta tot imposant la mà, i mitjançant les paraules: «Rep el signe del do de 699 
l'Esperit Sant»3

• En les Esglésies orientals de ritus bizantí la unció del myron 
es fa després d 'una pregària d'epiclesi, sobre les parts més significatives del 
cos: el front, els ulls, el nas, les orelles, els llavis, el pit, l'esquena, les mans i 
els peus, i cada unció va acompanyada de la fórmula: «Segell del do de l'Es-
perit Sant» 4• 

1301. El bes de pau que acaba el ritu del sagrament significa i manifesta la 
comunió eclesial amb el bisbe i amb tots els fidels5

• 

III. ELS EFECTES DE LA CONFIRMACIÓ 

1302. De la celebració resulta que l'efecte del sagrament de la Confirmació 
és efusió especial de l'Esperit Sant, tal com antigament fou atorgada als apòs-
tols el dia de la Pentecosta. 731 

l. Cf. SC 71. 2. Cf. CIC, can. 866. 3. Pau VI, const. ap. «Divinae consortium naturae». 4. Ri
tuale per le Chiese orientali di rito bizantino in lingua greca , I. 5. Cf. St. Hipòlit, trad. ap. 21. 
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1303. Per això, la Confirmació dóna creixement i aprofundiment de la grà-
1262-12 74 cia baptismal: 

- ens arrela més profundament en la filiació divina que ens fa dir «Abbà, 
Pare» (Rm 8,15); 

- ens uneix més fermament al Crist; 
- augmenta en nosaltres els dons de l'Esperit Sant; 

perfecciona el nostre vincle amb l'Església1
; 

- ens comunica una força especial de l'Esperit Sant per difondre i defensar 
2044 la fe mitjançant la paraula i l'acció com a veritables testimonis del Crist, 

per confessar amb valentia el nom del Crist i per no sentir mai vergonya 
davant la Creti2: 

Recorda , doncs, que has rebut el signe espiritual , l'Esperit de saviesa i d'in
tel·ligència, l'Esperit de consell i de força, l'Esperit de coneixement i de pie- . 
tat, l'Esperit de sant temor, i guarda el que has rebut. Déu Pare t'ha marcat 
amb el seu senyal, el Crist Senyor t'ha confirmat i ha posat en el teu cor la 
penyora de l'Esperit3

• 

1121 1304. Igual que el Baptisme, del qual és l'acabament, la Confirmació es dó
na una sola vegada. En efecte, la Confirmació imprimeix en l'ànima una mar
ca espiritual inesborrable, el «caràcter» 4, que és el signe que Jesucrist ha 
marcat un cristià amb el segell del seu Esperit i l'ha revestit amb la força que 
ve de dalt perquè sigui el seu testimoni5

• 

1268 1305. El «caràcter» perfecciona el sacerdoci comú dels fidels, rebut en el 
Baptisme, i «el confirmat rep la força de confessar la fe del Crist públicament i 
com en virtut d 'un càrrec (quasi ex officio)»6

. 

IV. QUI POT REBRE AQUEST SAGRAMENTI 

1306. Tot batejat encara no confirmat pot i ha de rebre el sagrament de la 
Confirmació7

• Ja que Baptisme, Confirmació i Eucaristia formen una unitat, 
1212 se'n segueix que «els fidels tenen l'obligació de rebre aquest sagrament en el 

temps oportú»ª, perquè sense la Confirmació i l'Eucaristia, el sagrament del 
Baptisme és, certament, vàlid i eficaç, però la iniciació cristiana queda inaca
bada. 

1307. La tradició llatina, de fa segles, indica «l'edat de la discreció» com a 
punt de referència per a rebre la Confirmació. En perill de mort, en canvi , cal 
confirmar els infants encara que no hagin arribat a l'edat de la discreció9

. 

l. Cf. LG 11. 2. Cf. DS 1319; LGll ; 12. 3. St. Ambròs, myst. 7,42. 4. Cf. DS 1609. 5. Cf. Lc 
24,48-49. 6. St. Tomàs d 'Aquino, s.th. 3,72,5, ad 2. 7. Cf. CIC, can. 889, § l. 8. CIC, can. 
890. 9. Cf. CIC, can. 891; 883,3. 
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1308. Encara que a vegades es parli de la Confirmació com del «sagrament 
de la maduresa cristiana», no convé per això confondre l'edat adulta de la fe 
amb l'edat adulta del creixement natural, ni oblidar que la gràcia baptismal és 1250 
una gràcia d'elecció gratuïta i immerescuda que no té necessitat de cap «ratifi-
cació» per a ser efectiva. Sant Tomàs ho recorda: 

L'edat del cos no constitueix un prejudici per a l'ànima. Així, fins i tot en la 
infantesa, l'home pot rebre la perfecció de l'edat espiritual de què parla la 
Saviesa ( 4, 8): «Vellesa honorable no vol dir llarga vida, ni s'ha de mesurar pel 
nombre d'anyades» Per això, nombrosos infants, gràcies a la força de l'Esperit 
Sant que havien rebut, lluitaren coratjosament pel Crist fins a donar la sang1. 

1309. La preparació a la Confirmació ha de procurar conduir el cristià vers 
una unió més íntima amb el Crist, vers una familiaritat més viva amb l'Esperit 
Sant, la seva acció, els seus dons i les seves crides, per tal de poder assumir 
més bé les responsabilitats apostòliques de la vida cristiana. Amb això, la cate
quesi de la Confirmació s'esforçarà a desvetllar el sentit de la pertinença a 
l'Església de Jesucrist, tant a l'Església universal com a la comunitat parroquial. 
Aquesta darrera té una responsabilitat particular en la preparació dels confir
mands2. 

1310. Per rebre la Confirmació, cal estar en estat de gràcia. Convé recórrer al 
sagrament de la Penitència per tal de purificar-se en vista al do de l'Esperit 
Sant. Una pregària més intensa, ha de preparar a rebre amb docilitat i disponi- 2670 
bilitat la força i les gràcies de l'Esperit Sant3. 

1311. Per a la Confirmació, com també per al Baptisme, convé que els candi-
dats busquin l'ajut espiritual d 'un padrí o d'una padrina. Convé que sigui el 1255 
mateix del Baptisme a fi de remarcar la unitat de tots dos sagraments4. 

V. EL MINISTRE DE 1A CONFIRMACIÓ 

1312. El ministre originari de la Confirmació és el bisbe5. 

A l'Orient, ordinàriament el mateix prevere que bateja és el qui dóna també 1233 
immediatament la Confirmació en una sola i única celebració. Però, ho fa amb 
el sant crisma consagrat pel patriarca o el bisbe, la qual cosa expressa la unitat 
apostòlica de l'Església, els llaços de la qual són reforçats pel sagrament de la 
Confirmació. En l'Església llatina s'aplica la mateixa disciplina en els Baptis-
mes d'adults o quan és admès a la plena comunió amb l'Església un batejat 
d'una altra comunitat cristiana que no hagi rebut vàlidament el sagrament de 
la Confirmació6

. 

l. St. Tomàs d'Aquino, s.th. 3,72,8, ad 2. 2. Cf. OCf praenotanda 3. 3. Cf. Ac 1,14. 4. Cf. OCf 
praenotanda 5; 6; CIC, can. 893, § 1.2. 5. LG 26. 6. Cf. CIC, can. 883, § 2. 
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1313. En el ritu llatí, el ministre ordinari de la Confirmació és el bisbe1
• 

1290 Encara que el bisbe pot, en cas de necessitat, concedir a preveres la facultat 
d 'administrar la Confirmació2

, convé que el confereixi ell mateix, sense obli
dar que per aquesta raó la celebració de la Confirmació ha estat separada 
temporalment del Baptisme. Els bisbes són els successors dels apòstols, han 
rebut la plenitud del sagrament de l'Orde. L'administració d 'aquest sagra
ment per ells subratlla bé que aquest té l'efecte d'unir els qui el reben més 

1285 estretament a l'Església, als seus orígens apostòlics i a la seva missió de donar 
testimoniatge del Crist. 

1314. Si un cristià es troba en perill de mort, qualsevol prevere li pot donar 
1307 la Confirmació3

. En efecte, l'Església vol que cap dels seus fills, fins i tot el 
més petit, no surti d'aquest món sense haver estat perfeccionat per l'Esperit 
Sant amb el do de la plenitud del Crist. 

EN RESUM 

1315. «Quan els apòstols que eren a Jerusalem van sentir que la Samaria 
havia rebut la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan; aquests hi 
baixaren i pregaren per ells perquè rebessin l 'Esperit Sant; ja que en
cara no havia vingut sobre cap d 'ells, sinó que només eren batejats 
en el nom del Senyor Jesús. Llavors els imposaven les mans, i rebien 
l 'Esperit Sant» (Ac 8, 14-1 7). 

1316. La Confirmació peifecciona la gràcia baptismal,· és el sagrament que . 
dóna l'Esperit Sant per arrelar-nos més profundament en la filiació 
divina, incorporar-nos més fermament al Crist, fer més sòlid el nostre 
lligam amb l 'Església, associar-nos més a la seva missió i ajudar-nos 
a donar testimoniatge de la fe cristiana per la paraula acompanya
da de les obres. 

1317. La Confirmació, com el Baptisme, imprimeix en l 'ànima del cristià 
un senyal espiritual o caràcter inesborrable; per això, aquest sagra
ment només es pot rebre un cop a la vida. 

1318. A l'Orient, aquest sagrament és administrat immediatament després 
del Baptisme, i és seguit de la participació en l 'Eucaristia, tradició 
que destaca la unitat de tots tres sagraments de la iniciació cristiana. 
En l'Església llatina, aquest sagrament s 'administra quan el candi
dat ha arribat a l'edat de la discreció, i ordinàriament se 'n reserva la 
celebració al bisbe, significant així que aquest sagrament referma el 
vincle eclesial. 

l. Cf. CIC, can. 882. 2. CIC, can. 884, § 2. 3. Cf. CIC, can. 883, § 3. 
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1319. Un candidat a la Confirmació que hagi arribat a l'edat de la discreció 
ha de professar la fe, estar en estat de gràcia, tenir la intenció de rebre 
el sagrament i estar preparat a assumir el seu paper de deixeble i de 
testimoni del Crist, en la comunitat eclesial i en les tasques temporals. 

1320. El ritu essencial de la Confirmació és la unció amb el sant crisma 
sobre el front del batejat ( a l 'Orient, també sobre altres òrgans dels 
sentits), amb la imposició de la mà del ministre i les paraules: «Rep el 
signe del do de l'Esperit Sant», en el ritu romà; «Segell del do de l'Espe
rit Sant», en el ritu bizantí. 

1321. Quan la Confirmació se celebra separada del Baptisme, el seu lligam 
amb el Baptisme s 'expressa, entre altres coses, per la renovació dels 
compromisos baptismals. La celebració de la Confirmació dintre de 
l'Eucaristia contribueix a subratllar la unitat dels sagraments de la 
iniciació cristiana. 

ARTICLE 3 El sagrament de l'Eucaristia 

1322. La Santa Eucaristia corona la iniciació cristiana. Els qui han estat ele- 1212 

vats a la dignitat del sacerdoci reial pel Baptisme i més profundament confi-
gurats al Crist per la Confirmació participen amb tota la comunitat, per mitjà 
de l'Eucaristia, en el mateix sacrifici del Senyor. 

1323. «El nostre Salvador, a l'últim Sopar, la nit en què era lliurat, va establir 
el sacrific,i eucarístic del seu Cos i de la seva Sang, amb el qual havia de 
perpetuar pels segles el sacrifici de la Creu, fins al seu retorn, deixant així a la 
seva estimada Esposa, l'Església, el memorial de la seva mort i de la seva 
resurrecció; sagrament de pietat, senyal d'unitat, lligam de caritat, convit Pas- 1402 

qual, en el qual es rep el Crist, l'ànima s'omple de gràcia , i se'ns dóna penyora 
de la glòria futura» 1

. 

I. L'EUCARISTIA, FONT I CIMAL DE LA VIDA ECLESIAL 

1324. L'Eucaristia és «font i cimal de tota la vida cristiana» 2
• «Els altres sa- 864 

graments, així com tots els ministeris eclesials i les tasques apostòliques, es-
tan vinculats a l'Eucaristia i ordenats a ella. Perquè l'Eucaristia conté tot el 
tresor espiritual de l'Església, que és el Crist mateix, la nostra Pasqua»3. 

1325. «L'Eucaristia significa i realitza la comunió de vida amb Déu i la unitat 775 
del Poble de Déu, per les quals l'Església és ella mateixa. En l'Eucaristia es 

l. SC 47. 2. LG 11. 3. PO 5. 
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troba, a la vegada, la plenitud de l'acció amb què Déu, en el Crist, santifica el 
món, i del culte que els homes, en l'Esperit Sant, reten al Crist i, per Ell, al 
Pare»1

. 

1090 1326. Finalment, per mitjà de la celebració eucarística ens unim ja a la litúr
gia del cel i anticipem la vida eterna, quan Déu serà tot en tots2

• 

1327. En resum, l'Eucaristia és la síntesi i el summe de la nostra fe: «La 
1124 nostra manera de pensar concorda amb l'Eucaristia, i l'Eucaristia, al seu torn, 

confirma la nostra manera de pensar»3
. 

II. COM S'ANOMENA AQUEST SAGRAMENT? 

1328. La riquesa inesgotable d'aquest sagrament s'expressa en els diferents 
noms que li donem. Cada un d'aquests noms n'evoca determinats aspectes. 
L'anomenem: 

2637 Eucaristia, perquè és acció de gràcies a Déu. Les paraules eucharistein (Lc 22, 
1082 19; lCo 11, 24) i eulogein (Mt 26, 26; Me 14, 22) evoquen les benediccions 
1359 jueves que proclamen -sobretot durant els àpats - les obres de Déu: la crea-

ció, la redempció i la santificació. 

1382 1329. Àpat del Senyor4 perquè es tracta de la Cena que el Senyor prengué 
amb els seus deixebles la vigília de la seva passió, i de l'anticipació del ban
quet de les noces de l'Anyelt5 a la Jerusalem celestial. 
Fracció del pa, perquè aquest ritu, propi dels àpats jueus, fou utilitzat per 
Jesús quan beneïa i distribuïa el pa com a cap de taula6 sobretot en ocasió de 
l'últim Sopar7

. A través d'aquest gest, els deixebles El reconeixeran després de 
la seva resurrecció8

, i amb aquesta expressió els primers cristians designaran 
les seves reunions eucarístiques9

. Així ells signifiquen que tots els qui mengen 
790 de l'únic pa partit, que és el Crist, entren en comunió amb Ell i formen un sol 

cos en Ell1°. 

1348 Assemblea eucarística (synaxis), perquè l'Eucaristia se celebra en l'assemblea 
dels fidels, expressió visible de l'Església11

. 

1341 1330. Memorial de la passió i de la resurrecció del Senyor. 

Sant Sacrifici, perquè actualitza l'únic sacrifici del Crist Salvador i inclou l'o-
2463 frena de l'Església; o també sant sacrifici de la missa, «sacrifici de lloança»(He 

13, 15)12
, sacrifici espiritual13

, sacrifici pur14 i sant, ja que completa i supera 
614 tots els sacrificis de l'Antiga Aliança. 

l. CdR, inst. «Eucharisticum mysterium» 6. 2. Cf. lCo 15,28. 3. St. Ireneu , haer. 4,18,5. 4. 
Cf. lCo 11 ,20. 5. Cf. Ap 19,9. 6. Cf. Mt 14,19; 15,36; Me 8,6.19. 7. Cf. Mt 26,26; lCo 11,24. 
8. Cf. Lc 24,13-35. 9. Cf. Ac 2,42.46; 20,7.11. 10. Cf. lCo 10,16-17. 11. Cf. lCo 11,17-34. 
12. Cf. Sl 116,13.17. 13. Cf. lPe 2,5. 14. Cf. Ml 1,11. 
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Santa i divina litúrgia, perquè tota la litúrgia de l'Església troba el seu centre i 
la seva expressió més densa en la celebració d'aquest sagrament; en el mateix 
sentit, se l'anomena, també celebració dels Sants misteris. També es parla del 
Santíssim Sagrament perquè és el sagrament dels sagraments. Designem amb 1169 
aquest nom les espècies eucarístiques reservades al sagrari. 

1331. Comunió, perquè per mitjà d'aquest sagrament ens unim al Crist que ens 950 
fa participants del seu Cos i de la seva Sang a fi de formar un sol cos1; també és 948 
anomenat les coses santes: ta hagia, sa,ncta2 -aquest és el sentit primer de la 
«comunió dels sants» de què parla el Símbol dels apòstols-,pa dels àngels,pa 1405 
del cel, medecina d 'immortalitat3, viàtic ... 

1332. Santa Missa, perquè la litúrgia en què és acomplert el misteri de la 
salvació, s'acaba amb el comiat i enviament del fidels (missio) per tal que 849 
compleixin la voluntat de Déu en la vida de cada dia. 

III. L'EUCARISTIA EN L'ECONOMIA DE I.A SALVACIÓ 

Els signes del pa i del vi 

1333. Al cor de la celebració de l'Eucaristia hi ha el pa i el vi que, per les 
paraules del Crist i per la invocació de l'Esperit Sant, esdevenen el Cos i la 1350 
Sang del Crist. Fidel a l'ordre del Senyor l'Església continua fent, en memòria 
d 'ell, fins al seu retorn gloriós, allò que Ell va fer la vigília de la seva passió: 
«Prengué pa ... » «Prengué la copa plena de vi...». En esdevenir misteriosament 
el Cos i la Sang del Crist, els signes del pa i del vi continuen significant també 
la bondat de la creació. Així, en l'Ofertori, donem gràcies al Creador pel pa i el 1147 
vi4, fruit «del treball dels homes», però en primer lloc «fruit de la terra» i «de 1148 
la vinya», dons del Creador. L'Església veu en el gest de Melquisedec, rei i 
sacerdot, que «tragué pa i vi» (Gn 14, 18), una prefiguració de la seva pròpia 
ofrena5. 

1334. En l'antiga Aliança, el pa i el vi són oferts en sacrifici entre les primí- 1150 
cies de la terra, com a signe de reconeixement al Creador. Però reben també 
un nou significat en el context de l'Èxode: els pans àzims que Israel menja 1363 
cada any per Pasqua commemoren la pressa de la sortida alliberadora d'Egip-
te; el record del mannà del desert recordarà sempre a Israel que viu del pa de 
la Paraula de Déu6

. Finalment, el pa de cada dia és el fruit de la Terra promesa, 
penyora de la fidelitat de Déu a les seves promeses. La «copa de benedicció» 
(lCo 10, 16), al final de l'àpat Pasqual dels jueus, afegeix a l'alegria festiva del 
vi una dimensió escatològica, la de l'espera messiànica del restabliment de 

l. lCo 10,16-17. 2. Const. Ap. 8,13,12; Didakhé 9,5; 10,6. 3. St. Ignasi d'Antioquia, Eph. 
20,2. 4. Cf. Sl 104,13-15. 5. Cf. MR, Cànon Romà 95: «Supra quae». 6. Cf. Dt 8,3. 



296 Segona part 

Jerusalem. Jesús instituí la seva Eucaristia donant un sentit nou i definitiu a la 
benedicció del pa i de la copa. 

1335. Els miracles de la multiplicació dels pans, quan el Senyor digué la 
1151 benedicció, partí i distribuí els pans per mitjà dels seus deixebles per tal d 'ali 

mentar la gentada, prefiguren la sobreabundància d'aquest únic pa de la seva 
Eucaristia1. El signe de l'aigua convertida en vi a Canà2 ja anuncia l'Hora de la 
glorificació de Jesús. Manifesta l'acompliment del banquet de noces en el Reg
ne del Pare, on els fidels beuran el vi novell3 esdevingut la Sang del Crist. 

1336. El primer anunci de l'Eucaristia va dividir els deixebles, així com els va 
escandalitzar l'anunci de la passió: «És difícil, aquest llenguatge! Qui és capaç 
d'entendre'l?» On 6, 60). L'Eucaristia i la Creu són pedres d'ensopec. És el 
mateix misteri, i no cessa de ser motiu de divisió. «l vosaltres també us en 
voleu anar?» On 6, 67): aquesta pregunta del Senyor ressona a través dels 
temps, invitació del seu amor a descobrir que lilomés Ell poseeix «les paraules 
de la vida eterna» On 6, 68) i que acollir en la fe el do de la seva Eucaristia, és 

1327 acollir-lo a ell mateix. 

La institució de l'Eucaristia 

610 1337. El Senyor, havent estimat els seus, els estimà fins a la fi. Sabent que 
havia arribat l'hora de sortir d 'aquest món per retornar al seu Pare, mentre 
sopaven, els rentà els peus i els donà el manament de l'amor4

. Per tal de 
deixar-los una penyora d'aquest amor, per no allunyar-se mai dels seus i fer
los participants de la seva Pasqua, instituí l'Eucaristia com a memorial de la 
seva mort i de la seva resurrecció, i manà als seus apòstols de celebrar-la fins 

611 el seu retorn, «tot constituint-los aleshores sacerdots del Nou Testament»5. 

1338. Els tres Evangelis sinòptics i sant Pau ens han transmès el relat de la institució 
de l'Eucaristia; pel seu cantó, sant Joan reprodueix les paraules de Jesús a la sinagoga 
de Cafarnaüm, paraules que preparen la institució de l'Eucaristia: el Crist es designa 
com el pa de vida, baixat del cel 6. 

1169 1339. Jesús va escollir el temps de Pasqua per acomplir el que havia anunciat 
a Cafarnaüm: donar als seus deixebles el seu Cos i la seva Sang: 

Va arribar el dia dels Àzims, en què s'havia d 'immolar l'anyell Pasqual; i Uesús] 
envià Pere i Joan tot dient: «Aneu a preparar-nos l'anyell Pasqual per menjar-

1. Mt 14,13-21; 15,32-39. 2. Jn 2,11. 3. Me 14,25. 4. Jn 13,1-17 5. Ce. Trento:DS 1740. 
6. Cf.Jn 6. 
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lo.»( ... ) Se'n van anar( ... ) i van preparar el sopar de Pasqua. Quan va arribar 
l'hora, es posà a taula, i els apòstols amb ell. I els digué: «Desitjava ardentment 
de menjar aquest sopar de Pasqua amb vosaltres abans de partir; perquè us 
asseguro que no el menjaré ja més fins que s'acompleixi en el Regne de Déu.» 
( ... ) Després prengué pa, va dir l'acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient: 
«Això és el meu cos, que és lliurat per vosaltres. Feu això en recordança me
va.» Semblantment la copa, després de sopar, dient: «Aquesta copa és la Nova 
Aliança en la meva sang, que serà vessada per vosaltres» (Lc 22, 7-20)1. 

1340. En celebrar l'últim Sopar amb els seus apòstols en el curs de l'àpat 1151 
Pasqual, Jesús va donar el seu sentit definitiu a la Pasqua jueva. En efecte, el pas 
de Jesús al seu Pare per la seva mort i la seva resurrecció, la Pasqua nova, és 
anticipada en la Cena i celebrada en l'Eucaristia que acompleix la Pasqua jueva 
i anticipa la Pasqua final de l'Església en la glòria del Regne. 677 

«Feu això, que és el meu memorial» 

1341. El manament de Jesús de repetir els seus gestos i les seves paraules 611 
«fins que Ell vingui», no demana solament recordar-se de Jesús i del que Ell va 
fer. Es refereix a la celebració litúrgica, pels apòstols i els seus successors, del 1363 
memorial del Crist, de la seva vida, la seva mort, la seva resurrecció i la seva 
intercessió davant del Pare. 

1342. Des del començament, l'Església ha estat fidel a l'ordre del Senyor. De 2624 
l'Església de Jerusalem, es diu: 

I prenien part amb assiduïtat en l'ensenyament dels apòstols, en la distribució 
d'almoines, en la fracció del pa i en les pregàries.( .. . ) Cada dia assistien unàni
mament al temple, i a casa partien el pa i prenien l'aliment amb joia i simplici
tat de cor (Ac 2, 42.46). 

1343. Era sobretot «el primer dia de la setmana», és a dir, el dia del diumen- 1166, 2177 
ge, el dia de la Resurrecció de Jesús, quan els cristians es reunien «per a la 
fracció del pa» (Ac 20, 7). Des d'aquells temps fins als nostres dies la celebra-
ció de l'Eucaristia s'ha perpetuat, de manera que avui la trobem arreu en 
l'Església, amb la mateixa estructura fonamental. Continua essent el centre de 
la vida de l 'Església. 

1344. Així de celebració en celebració, anunciant el misteri Pasqual de Jesús 1404 
«fins que Ell vingui» (lCo 11, 26), el Poble de Déu peregrinant «avança per la 

l. Cf. Mt 26,17-29; Me 14,12-25; lCo 11,23-26. 
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porta estreta de la Creu» 1 vers el banquet celestial, quan tots els elegits s'as
seuran a la taula del Regne. 

N. IA CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE L'EUCARISTIA 

La missa de tots els segles 

1345. Des del segle II, tenim el testimoniatge de sant Justí Màrtir sobre les 
grans línies del desenrotllament de la celebració eucarística. S 'han mantingut 
les mateixes fins als nostres dies en totes les grans famílies litúrgiques. Mireu 
el que escriu, vers l'any 155, per tal d'explicar a l'emperador pagà Antoní Pius 
(138-161) el que fan els cristians: 

El dia anomenat del sol, se celebra una reunió en el mateix lloc de tots els que 
viuen a les ciutats o al camp, i s'hi llegeixen, en la mesura que el temps ho . · 
permet, les memòries dels apòstols i els escrits dels profetes. 

Després que el lector ha acabat, el president pren la paraula i ens exhorta i 
invita a imitar aquests bells exemples. 

Tot seguit ens aixequem plegats i elevem les nostres pregàries per nosaltres 
mateixos ( ... ) i per tots els altres, dispersos per tot el món, a fi que siguem 
trobats justos per la nostra vida i les nostres accions i fidels als manaments, i 
obtinguem així la salvació eterna. 

Un cop acabades les pregàries, ens donem mútuament un bes. 

Tot seguit, es presenta al qui presideix els germans pa i una copa amb aigua i 
vi barrejats. 

Ell els pren i fa pujar lloances i glòria al Pare de l'univers, pel nom del Fill i de 
l'Esperit Sant i fa una llarga acció de gràcies ( en grec: eucharistian) per haver
nos considerat dignes d'aquests dons. 

Quan el president ha acabat les pregàries i l'acció de gràcies, tot el poble 
present aclama dient: Amén. 

I un cop el president ha fet l'acció de gràcies i el poble ha fet l'aclamació, els 
qui entre nosaltres s'anomenen diaques distribueixen a cada un dels assistents 
part del pa i del vi i de l'aigua «eucaristitzats» i també en porten als absents2

. 

1346. La litúrgia de l'Eucaristia es desplega d'acord amb una estructura fona
mental que s 'ha conservat a través dels segles fins als nostres dies. Es desplega 
en dos grans moments que formen una unitat bàsica: 

la reunió, la litúrgia de la Paraula, amb les lectures, l'homilia i la pregària 
universal; 

l. AG l. 2. St. Justí, apol. 1,65 [ el text entre claudàtors és del cap. 67]. 
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- la litúrgia eucarística, amb la presentació del pa i del vi, l'acció de gràcies 
consecratòria i la comunió. 

Litúrgia de la Paraula i litúrgia eucarística forment conjuntament «un sol i 
idèntic acte de culte» 1; efectivament, la taula parada per a nosaltres en l 'Eu ca- 103 
ristia és a la vegada la de la Paraula de Déu i la del Cos del Senyor2

. 

1347. ¿No és aquesta la mateixa dinàmica de l'àpat Pasqual de Jesús ressusci
tat amb els seus deixebles? Tot fent camí, els explicava les Escriptures i, des
près, posant-se a taula amb ells, «prengué el pa, digué la benedicció, el partí i 
els el donà» 3. 

La dinàmica de la celebració 

1348. Tots es reuneixen. Els cristians acudeixen a un mateix lloc per a l'as
semblea litúrgica. Al capdavant de tots, el Crist mateix, que és l'actor principal 1140 
de l'Eucaristia. Ell és el gran sacerdot de la Nova Aliança. Ell mateix presideix 
invisiblement tota celebració eucarística. Només pel fet de representar-lo, el 
bisbe o el prevere (actuant en la persona del Crist Cap) presideix l'assemblea, 
pren la paraula després de les lectures, rep les ofrenes i diu la pregària euca- 1548 
rística. Tots tenen la seva part activa en la celebració, cadascú a la seva manera: 
els lectors, els qui presenten les ofrenes, els qui distribueixen la comunió, i el 
poble tot sencer amb l'Amén que manifesta la participació. 

1349. La litúrgia de la Paraula inclou «els escrits dels profetes», és a dir, 1184 
l'Antic Testament, i «les memòries dels apòstols», és a dir, les seves epístoles i 
els Evangelis; després de l'homilia que exhorta a acollir aquesta Paraula com 
allò que realment és, Paraula de Déu4, i a posar-la en pràctica, vénen les inter
cessions per tots els homes, segons la frase de l'Apòstol: «Recomano, doncs, 
primer de tot, que es facin pregàries, oracions, súpliques, accions de gràcies 
per tots els homes, pels reis i per tots els constituïts en dignitat» (lTm 2, 1-2). 

1350. La presentació de les ofrenes (l'ofertori): aleshores són presentades, de 
vegades en processó, el pa i el vi a l'altar, els quals seran oferts pel sacerdot en 
nom del Crist en el sacrifici eucarístic, on es convertiran en el cos i la sang del 
Crist. És el mateix gest del Crist al darrer Sopar, «prenent pa i una copa» . 
«Únicament l'Església ofereix aquesta oblació pura al Creador, en oferir-li 1359 
amb acció de gràcies allò que procedeix de la seva creació»5

. La presentació 
de les ofrenes a l'altar recull el gest de Melquisedec i posa els dons del Crea- 614 

l. SC 56. 2. Cf. DV 21. 3. Cf. Lc 24, 13-35. 4. Cf. lTe 2,13. 5. St. Ireneu, haer. 4,18,4; cf.Ml 
1,11 . 
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dor en les mans del Crist. Ell, en el seu sacrifici, duu a la perfecció tots els 
intents humans d'oferir sacrificis. 

1351. Des del començament, els cristians presenten, amb el pa i el vi per a 
1397 l'Eucaristia, els seus dons per compartir-los amb els qui en tenen necessitat. 

Aquest costum de la col·lecta1, sempre actual, s'inspira en l'exemple del Crist 
2186 que es va fer pobre per a enriquir-nos2

: 

Els rics donen voluntàriament la quantitat que volen, i el que es recull es posa 
en mans del qui presideix, perquè ell ajudi els orfes, les viudes, els qui passen 
necessitat per malaltia o per altres motius; també en ajuda dels presos, dels 
forasters que vénen de lluny, i perquè tingui cura, en una paraula, de tots els 
indigents3

. 

1352. L'anàfora: amb la pregària eucarística, pregària d'acció de gràcies i de 
consagració, arribem al cor i al cimal de la celebració: 

En el prefaci l'Església dóna gràcies al Pare, pel Crist, en l'Esperit Sant, per la 
creació, la redempció i la santificació. Tota la comunitat s'ajunta aleshores a la 
lloança incessant que l'Església celestial, els àngels i tots els sants, canten a 

559 Déu tres vegades Sant. 

1105 1353. En l'epiclesi demana al Pare que enviï el seu Esperit Sant (o la potència de la 
seva benedicció4

) sobre el pa i el vi, per tal que esdevinguin, pel seu poder, el Cos i la 
Sang de Jesucrist, i que els qui participen en l'Eucaristia siguin un sol cos i un sol 
esperit (algunes tradicions litúrgiques situen l'epiclesi després de l'anamnesi). 

En el relat de la institució la força de les paraules i de l'acció del Crist, i el 
1375 poder de l'Esperit Sant, fan sacramentalment presents sota les espècies del pa i 

del vi el seu Cos i la seva Sang, el seu sacrifici ofert en la Creu una vegada per 
sempre. 

1354. En l'anamnesi que segueix, l'Església fa memòria de la passió, de la resurrec-
1103 ció i del retorn gloriós de Jesucrist; presenta al Pare l'ofrena del seu Fill que ens 

reconcilia amb Ell. 

En les intercessions, l'Església expressa que l'Eucaristia se celebra en comunió 
954 amb tota l'Església del cel i de la terra, dels vius i dels difunts, i en la comunió 

amb els pastors de l'Església, el Papa, el bisbe de la diòcesi, el seu presbiteri i 
els diaques, i tots els bisbes del món sencer amb les seves Esglésies. 

1382 1355. En la comunió, precedida de la pregària del Senyor i de la fracció del 
pa, els fidels reben «el pa del cel»i «la copa de la salvació», el Cos i la Sang del 
Crist que s'ha lliurat «per la vida del món» (Jo 6, 51): 

Perquè aquest pa i aquest vi han estat, segons l'expressió antiga, «eucaristit-
1327 zats», «anomenem aquest aliment Eucaristia i ningú no hi pot prendre part si 

l. Cf. l Co 16,1. 2. Cf. 2Co 8,9. 3. St. Justí, apol. 1,67,6. 4. Cf. MR, Cànon Romà 90. 
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no creu en la veritat del que nosaltres ensenyem, si no ha rebut el bany per al 
perdó dels pecats i el nou naixement, i si no viu segons els manaments del 
Crist»1

. 

V. EL SACRIFICI SACRAMENTAL: ACCIÓ DE GRÀCIES, MEMORIAL, PRESÈNCIA 

1356. Si els cristians celebren l'Eucaristia des dels orígens, i d'una manera 
que, substancialment, no ha canviat a través de la gran diversitat de les èpo
ques i de les litúrgies, és perquè ens sabem vinculats per l'ordre del Senyor, 
donada la vigília de la seva passió: «Feu això, que és el meu memorial» (lCo 
11, 24-25). 

1357. Nosaltres complim aquesta ordre del Senyor celebrant el memorial 
del seu sacrifici. Fent això, oferim al Pare el que Ell mateix ens ha donat: els 
dons de la seva creació, el pa i el vi, convertits, pel poder de l'Esperit Sant i per 
les paraules del Crist, en el Cos i la Sang del Crist: d'aquesta manera el Crist es 
fa realment i misteriosament present. 

1358. Cal, doncs, que considerem l'Eucaristia: 

- com a acció de gràcies i lloança al Pare; 
- com a memorial sacrificial del Crlst i del seu Cos; 
- com a presència del Crist pel poder de la seva Paraula i del seu Esperit. 

L'acció de gràcies i la lloança al Pare 

1359. L'Eucaristia, sagrament de la nostra salvació realitzada pel Crist a la 
Creu, és també un sacrifici de lloança en acció de gràcies per l'obra de la 
creació. En el sacrifici eucarístic, tota la creació estimada per Déu és presenta- 293 
da al Pare a través de la mort i la resurrecció del Crist. Per Ell, l'Església pot 
oferir el sacrifici de lloança en acció de gràcies per tot el que Déu ha fet de bo, 
bell i just en la creació i en la humanitat. 

1360. L'Eucaristia és un sacrifici d'acció de gràcies al Pare, una benedicció 
per la qual l'Església expressa el seu reconeixement a Déu per tots els seus 1083 
beneficis, per tot el que Ell ha fet en la creació, la redempció i la santificació. 
Eucaristia significa en primer lloc «acció de gràcies». 

1361. L'Eucaristia és també el sacrifici de lloança pel qual l'Església canta la 
Glòria de Déu en nom de tota la creació. Aquest sacrifici de lloança únicament 294 
és possible a través del Crist: Ell uneix els fidels a la seva persona, a la seva 
lloança i a la seva intercessió, de manera que el sacrifici de lloança al Pare és 
ofert pel Crist i amb Ell a fi d 'ésser acceptat en Ell. 

l. St. Justí, apol. 1,66,1-2. 
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El memorial sacrificial del Crist i del seu Cos, l'Església 

1362. L'Eucaristia és el memorial de la Pasqua del Crist, l'actualització i l'o
frena sacramental del seu únic sacrifici, en la litúrgia de l'Església que és el seu 
Cos. En totes les pregàries eucarístiques trobem, després de les seves paraules 

1103 de la institució, una pregària anomenada anamnesi o memorial. 

1099 1363. En el sentit de la Sagrada Escriptura el memorial no és solament el 
record dels esdeveniments del passat, sinó la proclamació de les meravelles 
que Déu ha dut a terme per als homes1

. En la celebració litúrgica d'aquests 
esdeveniments, aquests es fan d 'alguna manera presents i actuals. És així com 
Israel comprèn el seu alliberament d 'Egipte: cada vegada que se celebra la 
Pasqua, els fets de l'Èxode es fan presents a la memòria dels creients per tal 
que hi co1úormin la seva vida. 

1364. El memorial pren un sentit nou en el Nou Testament. Quan l'Església 
61 l celebra l'Eucaristia, fa memòria de la Pasqua del Crist, i aquesta esdevé pre

sent: el sacrifici que el Crist va oferir una vegada per totes a la Creu roman 
1085 sempre actual2: «Cada cop que se celebra a l'altar el sacrifici de la Creu, on 

«fou immolat el Crist, la nostra Pasqua» (lCo 5, 7), es fa present l'obra de la 
nostra redempció»3

. 

1365. Essent memorial de la Pasqua del Crist, l'Eucaristia és també un sacri
fici. El caràcter sacrificial de l'Eucaristia es manifesta en les paraules mateixes 

2100 de la institució: «Això és el meu Cos que és lliurat per vosaltres» i «Aquesta 
copa és la nova aliança en la meva sang, que és vessada per vosaltreS>>(Lc 22, 
19-20). En l'Eucaristia el Crist dóna aquell mateix cos que lliurà per nosaltres 

1846 en la Creu, la mateixa sang que vessà «per una multitud en remissió dels 
pecats» (Mt 26, 28). 

613 1366. L'Eucaristia és, doncs, un sacrifici perquè representa (fa present) el 
sacrifici de la Creu, perquè n 'és el memorial i perquè n'aplica el fruit: 

[Crist], el Déu i Senyor nostre, s'oferí Ell mateix a Déu Pare una vegada per totes, 
morint com a intercessor a l'altar de la Creu, per tal de realitzar per a ells ( els 
homes) una redempció eterna. Tanmateix, com que la seva mort no havia d'ex
tingir el seu sacerdoci (He 7, 24.27), a l'últim Sopar, «la nit que havia de ser 
lliurat» (lCo 11, 23), volgué deixar a l'Església, la seva Esposa estimada, un sacrifi
ci visible (tal com ho reclama la naturalesa humana), en el qual seria representat 
el sacrifici cruent que anava a dur a terme una sola vegada a la Creu, la memòria 

l. Cf. Ex 13,3. 2. Cf. He 7,25-27. 3. LG 3. 
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del qual es perpetuaria fins a la fi dels segles (lCo 11, 23) i la virtut salvadora 
del qual s'aplicaria a la redempció dels pecats que cometem cada dia 1• 

1367. El sacrifici del Crist i el sacrifici de l'Eucaristia són un únic sacrifici: 
«La víctima és una sola i la mateixa: el que ara s'ofereix pel ministeri dels 1545 
sacerdots és el mateix que s'oferí a la Creu; només és diferent la manera 
d 'oferir-se» 2

: «I ja que aquest sacrifici diví, que té lloc en la missa, es conté i 
s'immola incruentament el mateix Crist que "s'oferí un cop de manera cruen-
ta" a l'altar de la Creu; ... aquest sacrifici [és] veritablement propiciatori»3

• 

1368. L 'Eucaristia és igualment el sacrifici de l 'Església. L'Església, que és el 
Cos del Crist, participa en l'ofrena del seu Cap. Amb Ell, ella mateixa s'ofereix 618 
tota sencera. S'uneix a la seva intercessió davant del Pare per tots els homes. En 
l'Eucaristia, el sacrifici del Crist també esdevé el sacrifici dels membres del seu 
Cos. La vida dels fidels , la seva lloança, el seu sofriment, la seva pregària, els 2031 
seus treballs, s'uneixen als del Crist i a la seva ofrena total, i adquireixen així un 
nou valor. El sacrifici del Crist, present a l'altar, dóna a totes les generacions de 1109 
cristians la possibilitat d'unir-se a la seva ofrena. 

A les catacumbes, l'Església és representada com una dona en oració, amb els 
braços àmpliament oberts en actitud de pregària. Així com el Crist estengué 
els braços a la Creu, l'Església, per Ell, amb Ell i en Ell s'ofereix i intercedeix 
per tots els homes. 

1369. Tota l'Església s'uneix a l'ofrena i a la intercessió del Crist. Encarregat 
del ministeri de Pere en l'Església, el Papa s'associa a tota celebració de l'Eu- 834, 882 
caristia en la qual és anomenat com a signe i servidor de la unitat de l'Església 
Universal. El bisbe del lloc és sempre responsable de l'Eucaristia, fins i tot 1561 

quan és presidida per un prevere; el seu nom hi és pronunciat per significar la 
seva presidència de l'Església particular, enmig del presbiteri i amb l'assistèn- 1566 

cia dels diaques. La comunitat intercedeix també per tots els ministres que, 
per ella i amb ella, ofereixen el sacrifici eucarístic: 

Que sols sigui considerada legítima l'Eucaristia que es fa sota la presidència 
del bisbe o d'aquell a qui ell n 'hagi donat l'encàrrec4

• 

Pel ministeri dels preveres, s'acompleix el sacrifici espiritual dels cristians 
juntament amb el sacrifici del Crist, l'únic Mitjancer, que s'ofereix per les se
ves mans incrnentament i sacramentalment en l'Eucaristia, en nom de tota 
l'Església, fins que torni el Senyor5

. 

1370. A l'ofrena del Crist, s'hi uneixen no solament els membres que són 956 
encara a la terra, sinó també els qui ja són a la glòria del cel: en comunió amb 
la santíssima Verge Maria i fent memòria d'ella, així com també de tots els 969 

l. Ce. Trento: DS 1740. 2. Ce. Trento: DS 1743. 3. Ibid. 4. St. Ignasi d'Antioquia, smym. 
8,1. 5. PO 2. 
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sants i totes les santes, l'Església ofereix el sacrifici eucarístic. En l'Eucaristia 
l'Església, amb Maria, es troba com al peu de la creu, unida a l'ofrena i a la 
intercessió del Crist. 

958, 1689 1371. El sacrifici eucarístic és ofert també pels fidels difunts «que han mort 
1032 en el Crist i encara no estan plenament purificats» 1 , perquè puguin entrar en 

la llum i la pau del Crist: 

«Sepulteu aquest cos onsevulla: no us amoïneu gens pertenirne cura; tot allò 
que us demano és que us recordeu de mi, onsevulla que sigueu, davant l'altar 
del Senyor»2

. 

Després preguem [en l'anàfora] pels sants pares i bisbes difunts i, en general, 
per tots els nostres difunts, creient que farà gran profit a les ànimes per les 
quals oferim la nostra pregària mentre és present la santa i estremidora vícti
ma. (. .. ) En presentar a Déu les nostres pregàries pels difunts, malgrat que 
fossin pecadors, no teixim una corona, oferim el Crist, sacrificat pels nostres 
pecats, i propiciem el Déu clementíssim a favor d'ells i a favor nostre3

• 

13 72. Sant Agustí va resumir admirablement aquesta doctrina que ens incita 
1140 a una participació cada cop més completa en el sacrifici del nostre Redemp-

tor que celebrem en l'Eucaristia: 

Tota la ciutat redimida, és a dir, l'assemblea i la societat dels sants, és oferta a 
Déu com un sacrifici universal pel Gran Sacerdot que, en forma d'esclau, ha 
arribat a l'extrem d'oferir-se per nosaltres en la seva passió, per fer de nosal
tres el cos d'un Cap tan excel·lent. ( .. .) Aquest és el sacrifici dels cristians: 
«Essent molts, formar un sol cos en el Crist» (Rm 12, 5). I aquest sacrifici, 
l'Església no cessa de reproduir-lo en el sagrament de l'altar ben conegut pels 
fidels, en el qual li és mostrat que en allò que ofereix, ella mateixa és oferta4

. 

La presència del Crist pel poder de la seva Paraula i de l'Esperit Sant 

1373. «El Crist Jesús, el qui va morir, més ben dit, el qui fou ressuscitat, el 
qui està a la dreta de Déu, el mateix que intercedeix per nosaltres» (Rm 8, 34) 
és present de moltes maneres en la seva Església5

: en la seva Paraula, en la 
pregària de l'Església, «on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom» (Mt 
18, 20), en els pobres, els malalts, els presos (Mt 25, 31-46), en els sagraments 

1088 dels quals és l'autor, en el sacrifici de la missa i en la persona del ministre. 
Però sobretot és present sota les espècies eucarístiques»6

• 

1374. El mode de presència del Crist sota les espècies eucarístiques és únic. 
Eleva l'Eucaristia per damunt de tots els sagraments i en fa «com la perfecció 

1211 de la vida espiritual i el terme al qual tendeixen tots els sagraments>/. En el 

l. Ce. Trento: DS 1743. 2. Sta. Mònica, abans de morir, a sant Agustí i al seu germà; conf. 
9,11,27. 3. St. Ciril de Jerusalem, catech. myst. 5,9.10. 4. Civ. 10,6. 5. Cf. LG 48. 6. SC 7. 
7. St. Tomàs d 'Aquino, s.th. 3,73,3. 
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santíssim sagrament de l'Eucaristia «es contenen veritablement, realment i 
substancia/ment el Cos i la Sang juntament amb l 'ànima i la divinitat de nostre 
Senyor Jesucrist, i, per tant, el Crist tot sencer» 1

. «Aquesta presència s'anomena 
«real», no en exclusivitat, com si les altres presències no fossin «reals», sinó 
per excel·lència, ja que és substancial i per ella el Crist, Déu i home, es fa 
present tot sencer» 2

. 

1375. El Crist es fa present en aquest sagrament per la conversió del pa i del 
vi en el Cos i Sang del Crist. Els Pares de l 'Església han afirmat fermament la fe 
de l'Església en l'eficàcia de la Paraula del Crist i de l'acció de l'Esperit Sant per 1105 

realitzar aquesta conversió. Així, sant Joan Crisòstom declara: 

No és un home el qui fa que les coses ofertes esdevinguin Cos i Sang del Crist, 
sinó el mateix Crist que per nosaltres fou crucificat. El sacerdot, figura del 
Crist, diu aquelles paraules, però la seva eficàcia i la gràcia són de Déu: Això és 1128 
el meu Cos, diu Ell. Aquestes paraules transformen les coses ofertes3

. 

I sant Ambròs diu sobre aquesta conversió: 

Estiguem ben segurs que això no és allò que ha format la natura, sinó allò que 
la benedicció ha consagrat i que la força de la benedicció és superior a la de la 
natura, car amb la benedicció fins la mateixa natura es canvia( .. .). La paraula 298 
del Crist, que pogué fer del no-res allò que no existia, ¿no podrà canviar les 
coses existents en allò que encara no eren? No és pas menys donar a les coses 
la seva primera natura que canviar-los-la4

. 

1376. El Concili de Trento resumeix la fe catòlica declarant: ,<Com que el 
Crist, el nostre Redemptor, digué que era veritablement el seu Cos allò que 
oferia sota l'aparença de pa, l'Església sempre ha tingut la convicció, i ara ho 
torna a declarar en aquest sant Concili: per la consagració del pa i del vi es 
realitza la conversió de tota la substància del pa en la substància del Cos del 
Crist Senyor nostre, i de tota la substància del vi en la substància de la seva 
Sang. Aquesta conversió, l'Església catòlica sempre l'ha anomenada, amb juste
sa i exactitud, transsubstanciació»5

. 

1377. La presència eucarística del Crist comença en el moment de la consa
gració i dura tant com les espècies eucarístiques subsisteixen. El Crist tot sen
cer és present en cada una de les espècies i tot sencer en cada una de les seves 
parts, de manera que la fracció del pa no parteix pas el Crist6

. 

1378. El culte de l'Eucaristia. En la litúrgia de la missa, expressem la nostra 1178 
fe en la presència real del Crist sota les espècies del pa i del vi, entre altres 
coses, agenollant-nos o inclinant-nos profundament en senyal d'adoració del 

l. Cf. Ce. Trento: DS 1651. 2. MF 39. 3. Prod. Jud. 1,6. 4. Myst. 9,50,52. S. DS 1642. 6. 
Cf. Ce. Trento: DS 1641. 
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Senyor. «L'Església catòlica ha tributat i continua tributant aquest culte d'ado-
103, 2628 ració que és degut al sagrament de l'Eucaristia no solament durant la missa, 

sinó també fora de la seva celebració: conservant amb el més gran respecte les 
hòsties consagrades, presentant-les als fidels perquè les venerin solemnement 
i portant-les en processó» 1

. 

1379. La santa reserva (sagrari) estava destinada inicialment a guardar amb dignitat 
1183 l'Eucaristia perquè pogués ser portada als malalts i als absents fora de la missa. Per 

l'aprofundiment de la fe en la presència real del Crist en la seva Eucaristia, l'Església 
adquirí consciència del sentit de l'adoració silenciosa del Senyor present sota les espè-

2691 cies eucarístiques. Per això, el sagrari ha de col·locar-se en un indret de l'església 
particularment digne; i ha d'ésser construït de tal manera que destaqui i manifesti la 
veritat de la presència real del Crist en el santíssim sagrament. 

1380. És molt convenient que el Crist hagi volgut seguir present en la seva 
Església d 'aquesta manera única. Ja que el Crist anava a abandonar els seus · 

669 sota la seva forma visible, volgué donar-nos la seva presència sacramental ja 
que anava a oferir-se a la Creu per salvar-nos, volgué que tinguéssim el memo
rial de l'amor amb què ens estimà «fins a la fi » On 13, l), fins al do de la seva 
vida. En efecte, en la seva presència eucarística, segueix misteriosament enmig 

478 nostre com aquell qui ens ha estimat i s'ha lliurat per nosaltres2
, i ho fa sota els 

signes que expressen i comuniquen aquest amor: 

L'Església i el món tenen una gran necessitat del culte eucarístic. Jesús ens 
espera en aquest sagrament de l'amor. No escatimem temps per a anar a tro-

2715 bar-Lo en l'adoració, en la contemplació plena de fe i oberta a reparar les 
greus faltes i els delictes del món. Que la nostra adoració no cessi mai3. 

1381. «La presència del veritable Cos del Crist i de la veritable Sang del Crist 
en aquest sagrament «no es capta pels sentits, diu sant Tomàs, sinó únicament 

156 per la/e, la qual recolza en l'autoritat de Déu». Per això, comentant el text de 
sant Lluc 22, 19: «Això és el meu Cos, que és lliurat per vosaltres», sant Ciril 
declara: «No et preguntis si això és veritat; més aviat acull amb fe les paraules 

215 del Senyor, perquè Ell, que és la Veritat, no ment pas«»4
: 

Devot a Vós adoro, Deïtat latent, 
sota d'aquests signes verament present; 
el meu cor, per vostre, tot ell s'ofereix, 
perquè, contemplant-vos, tot ell defalleix. 
A gust, vista i tacte amagat resteu, 
però, amb sols l'oïda, segur l'home creu, 
crec tot ço que el vostre Verb ens ha parlat, 
cap paraula d'altre no és més veritat. 

l. MF 56. 2. Cf. Ga 2,20. 3. Joan Pau 11, l. «Dominicae cenae» 3. 4. Tomàs d'A, s.th. 3,75,1 
citat per Pau VI, MF l. 
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VI. EL BANQUET PASQUAL 

1382. La missa és a la vegada i inseparablement el memorial sacrificia1 en el 
qual es perpetua el sacrifici de la Creu, i el banquet sagrat de la comunió amb 
el Cos i la Sang del Senyor. Però la celebració del sacrifici eucarístic s'orienta 
totalment a la unió íntima dels fidels amb el Crist per la comunió. Combregar 950 
és rebre el Crist mateix que s'ofereix per nosaltres. 

1383. L 'altar, al voltant del qual l'Església s 'aplega en la celebració de l 'Euca- 1182 

ristia, representa els dos aspectes d'un mateix misteri: l'altar del sacrifici i la 
taula del Senyor, i això, tant com l'altar cristià és el símbol del Crist mateix, 
present enmig de l'assemblea dels seus fidels, a la vegada com la víctima oferta 
per la nostra reconciliació i com aliment celestial que es dóna a nosaltres. 
«Què és, en efecte, l'altar del Crist sinó la forma del cos del Crist?», diu sant 
Ambròs1

, i, en un altre lloc: «L'altar representa el Cos [del Crist], i el Cos del 
Crist és sobre l'altar»2

• La litúrgia expressa aquesta unitat del sacrifici i de la 
comunió en nombroses pregàries. Així, l'Església de Roma prega en la seva 
anàfora: 

Us supliquem humilment, Déu totpoderós, que feu portar la nostra ofrena per 
mans del vostre àngel a l'altar del cel, a la presència de la vostra majestat, a fi 
que tots els qui, en participar d'aquest altar, rebrem el Cos i la Sang del vostre 
Fill, siguem omplerts de la vostra gràcia i de totes les benediccions del cel. 

«Preneu i mengeu-ne tots»: la comunió 

1384. El Senyor ens adreça una invitació apressant a rebre 'l en el sagrament 2835 
de l'Eucaristia: « Us ho ben asseguro: si no mengeu la Carn del Fill de l'home i 
no beveu la seva Sang, no tindreu vida en vosaltres» On 6, 53). 

1385. Per tal de respondre a aquesta invitació, ens hem de preparar a aquest 
moment tan gran i tan sant. Sant Pau ens exhorta a un examen de consciència: 
«Qui mengi el pa o begui la copa del Senyor indignament haurà de donar 
compte del Cos i de la Sang del Senyor. Que cadascú, doncs, s'examini primer 
a si mateix, i llavors podrà menjar del pa i beure de la copa; perquè qui en 
menja i en beu, sense tenir en compte el Cos, menja i beu la pròpia condem-
na» (lCo 11, 27-29). El qui és conscient d'un pecat greu ha de rebre el sagra- 1457 
mem de la Reconciliació abans d'acostar-se a la comunió. 

1386. Davant la grandesa d'aquest sagrament, el fidel no pot fer altra cosa 
que repetir, amb humilitat i amb una fe ardent, les paraules del Centurió3

: 

l. Sacr. 5,7. 2. Sacr. 4,7. 3. Mt 8,8. 
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«Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva; digueu-ho només de paraula, 
i serà salva la meva ànima». I en la Divina litúrgia de santjoan Crisòstom, els 
fidels preguen en el mateix esperit: 

Admeteu-me avui, oh Fill de Déu , a participar del vostre sopar místic. No 
732 revelaré el Misteri als vostres enemics, ni Us donaré el bes de Judes; sinó que 

com el lladre Us imploro: Recordeu-Vos de mi, Senyor, en el vostre Regne. 

1387. Per a preparar-se com cal a rebre aquest sagrament, els fidels observaran el 
2043 dejuni prescrit en la seva Església 1• L'actitud corporal (gestos, vestit) traduirà el res

pecte, la solemnitat, l'alegria d 'aquest moment en què el Crist es fa hoste nostre. 

1388. És conforme al sentit mateix de l'Eucaristia que els fidels, si tenen les 
disposicions requerides2

, combreguin quan participen en la missa3: «És vi
vament recomanada aquella participació més perfecta en la missa en què els 
fidels , després de la comunió del sacerdot, reben del mateix sacrifici del Cos 
del Senyor» 4. 

2042 1389. L'Església obliga els fidels a participar els diumenges i dies festius en 
la divina litúrgia5 i a rebre almenys un cop l'any l'Eucaristia, si és possible en 
el temps Pasqualc' , preparats pel sagrament de la Reconciliació. Però l'Es
glésia recomana vivament als fidels que rebin la santa Eucaristia els diumen-

2837 ges i dies de festa , o més sovint encara, fins i tot cada dia. 

1390. Gràcies a la presència sacramental del Crist sota cada una de les espè
cies, la comunió només amb l'espècie del pa permet de rebre tot el fruit de 
gràcia de l'Eucaristia. Per raons pastorals, aquesta manera de combregar s'esta
blí legítimament com la més habitual en el ritu llatí. «La santa comunió realitza 
amb més plenitud la seva forma de signe quan es fa sota totes dues espècies. 
Perquè en aquesta forma és com es manifesta més perfectament el signe del 
banquet eucarístie>/ . És la forma habitual de combregar en els ritus orientals. 

Els fruits de la comunió 

1391. La comunió fa créixer la nostra unió amb el Crist. Rebre l'Eucaristia 
460 en la comunió porta com a fruit principal la unió íntima amb Jesucrist. El 

Senyor diu: «Qui menja la meva Carn i beu la meva Sang està en Mi, i]o, en 
ell» On 6, 56). La vida en el Crist troba el seu fonament en el banquet eucarís
tic: «Així com Jo, enviat pel Pare que viu, visc pel Pare , així qui em menja a mi 

521 viurà a causa de mi» On 6, 57): 

l. Cf. ClC, can . 919. 2. Cf. CIC, can. 916. 3. Cf. CIC, can. 917. Els fidels , el mateix dia. poden 
rebre la Santíssima Eucaristia , només una segona vegada. 4. SC 55 . 5. Cf. OE 15. 6. Cf. 
ClC, can. 920. 7. IGMR 240. 
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Quan, en les festes del Senyor, els fidels reben el Cos del Fill, proclamen els 
uns als altres la Bona Nova que les arres de la vida han estat donades, com 
quan l'àngel digué a Maria de Magdala: «Crist ha ressuscitat!» Ara també la vida 
i la resurrecció són donades a qui rep el Crist1

. 

1392. Allò que l'aliment material produeix en la nostra vida corporal, laco- 1212 

munió ho realitza, d'una manera admirable, en la nostra vida espiritual. La 
comunió amb la carn del Crist ressuscitat, «vivificada i que vivifica per l'Esperit 
Sant</, conserva, augmenta i renova la vida de gràcia rebuda en el Baptisme. 
Aquest creixement de la vida cristiana té necessitat de ser alimentat per la 
comunió eucarística, pa del nostre pelegrinatge, fins al moment de la mort, en 
què se'ns donarà com a viàtic. 1524 

1393. La comunió ens separa del pecat. El Cos del Crist que rebem en la 
comunió és «entregat per nosaltres», i la Sang que bevem és «vessada per 
nosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats». Per això l'Eucaristia no 613 
pot unir-nos amb el Crist sense purificar-nos al mateix temps dels pecats co-
mesos i preservar-nos dels pecats futurs: 

«Cada vegada que El rebem, anunciem la mort del Senyor» (lCo 11,26). Si 
anunciem la mort del Senyor, anunciem la remissió dels pecats. Si, cada vega
da que es vessa la seva Sang, es vessa per a remissió dels pecats, he de rebre-la 
sempre, per tal que sempre em perdoni els pecats. Com que sempre peco, 
sempre he de tenir un remei 3. 

1394. Així com l'aliment corporal serveix per restaurar la pèrdua de les for-
ces, l'Eucaristia enforteix la caritat que, en la vida de cada dia, tendeix a afeblir- 1863 
se; i aquesta caritat vivificada esborra els pecats venials4

. Donant-se a nosaltres, 
el Crist revifa el nostre amor i ens fa capaços de trencar els lligams desorde-
nats a les criatures i d'arrelar-nos en ell: 1436 

El Crist morí per nosaltres per amor; per això, quan fem memòria de la seva 
mort en el moment del sacrifici, demanem que ens sigui donat l'amor per la 
vinguda de l'Esperit Sant; demanem humilment que, en virtut de l'amor pel 
qual el Crist volgué morir per nosaltres, també nosaltres, en rebre la gràcia de 
l'Esperit Sant, puguem considerar el món com a crucificat per a nosaltres, i 
nosaltres, crucificats per al món. ( ... ) Havent rebut el do de l'amor, morim al 
pecat i visquem per a Déu 5

. 

1395. Per la mateixa caritat que inflama en nosaltres, l'Eucaristia ens preserva 
dels pecats mortals futurs. Com més participem en la vida del Crist i més 1855 
progressem en la seva amistat, més difícil ens serà trencar amb Ell pel pecat 
mortal. L'Eucaristia no està ordenada al perdó dels pecats mortals. Això és 

l. Fanqit, Ofici siríac d'Antioquia, vol. l, Com. 237a-b. 2. PO 5. 3. St. Ambròs, sacr. 4,28. 4. 
Ce. Trento: DS 1638. 5. St. Fulgenci de Ruspe, fab. 28,16-19. 
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1446 propi del sagrament de la Reconciliació. El que és propi de l'Eucaristia és de 
ser el sagrament dels qui estan en la plena comunió de l'Església. 

1118 1396. La unitat del Cos místic: l'Eucaristia fa l'Església. Els qui reben l 'Euca
ristia s'uneixen més estretament al Crist. Per això, el Crist els uneix a tots els 
fidels en un sol cos: l'Església. La comunió renova, enforteix, aprofundeix 
aquesta incorporació a l'Església ja realitzada pel Baptisme. En el Baptisme, 

1267 vam ser cridats a formar un sol cos 1
. L'Eucaristia realitza aquesta crida: «La 

copa de benedicció que beneïm, ¿no és comunió amb la Sang del Crist? El pa 
790 que partim, ¿no és comunió amb el Cos del Crist? Ja que el pa és un de sol, 

nosaltres, tot i que som molts, formem un sol cos; tots, efectivament, partici
pem en aquest únic pa» (lCo 10,16-17): 

Si vosaltres sou el cos del Crist i els seus membres, a la taula del Senyor hi ha 
el vostre sagrament: hi rebeu el vostre sagrament. Heu respost «Amén» ( «Sí, 

1064 és veritat») a allò que rebeu, i, responent, ho subscriviu. Sents aquestes pa
raules: «El Cos del Crist», i respons: «Amén». Sigues, doncs, membre del Crist, 
perquè l'Amén sigui veritable2

. 

1397. L'Eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritable
ment el Cos i la Sang del Crist lliurats per nosaltres, hem de reconèixer el Crist 

2449 en els més pobres, germans seus3
: 

Has tastat la Sang del Senyor, i no arribes ni a reconèixer el teu germà. Fins i 
tot deshonres aquesta taula, si no consideres digne de compartir el teu aliment 
el qui ha estat considerat digne de participar en aquesta taula. Déu t'ha allibe
rat de tots els teus pecats i t'hi ha convidat. I tu , ni tan sols aleshores, no t'has 
cornat més misericordiós"' . 

1398. L 'Eucaristia i la unitat dels cristians. Davant la grandesa d 'aquest mis
teri, sant Agustí exclama: «Oh sagrament de la pietat! Oh signe de la unitat/ Oh 

817 vincle de la caritat/»5 Com més ens són doloroses les divisions de l'Església 
que trenquen la participació comuna en la taula del Senyor, més urgents són 
les pregàries al Senyor perquè tornin els dies de la unitat completa de tots els 
qui creuen en Ell. 

838 1399. Les Esglésies orientals que no estan en plena comunió amb l'Església catòlica 
celebren l'Eucaristia amb un gran amor. «Aquestes Esglésies, per bé que separades, 
tenen veritables sagraments i, sobretot, per la seva successió apostòlica, el sacerdoci i 
l'Eucaristia, pels quals s'uneixen a nosaltres amb vincles estretíssims»6

. Per tant, una 

l. Cf. lCo 12,13. 2. St. Agustí, serm. 272. 3. Cf. Mt 25 ,40. 4. St. Joan Crisòstom, born. in lCo 
27,4. 5. Ev. Jo . 26,6,13; cf. SC 47. 6. UR 15. 



La celebració del misteri cristià 311 

certa comunió in sacris en l'Eucaristia «no solament és possible, sinó que fins i tot 
s 'aconsella, en circumstàncies oportunes i amb l'aprovació de l'autoritat eclesiàstica»1

• 

1400. Les comunitats eclesials sorgides de la Reforma, separades de l'Església catò-
lica, «sobretot per la manca del sagrament de l'Orde, no han conservat la substància 1536 
genuïna i íntegra del misteri eucarístic»2

• Per això, per a l'Església catòlica, la interco-
munió eucarística amb aquestes comunitats no és possible. No obstant això, aquestes 
comunitats eclesials «quan commemoren en la Santa Cena la mort i la resurrecció del 
Senyor, professen que en la comunió del Crist se significa la vida, i esperen el seu 
gloriós adveniment»3

• 

1401. Quan urgeix una necessitat greu, segons el judici de l'ordinari, els 1483 
ministres catòlics poden donar els sagraments (Eucaristia, Penitència, Unció 
dels malalts) als altres cristians que no estan en plena comunió amb l'Església 
catòlica, però que els demanen de bon grat: aleshores cal que manifestin la fe 
catòlica relativa a aquests sagraments i que es trobin en les disposicions re-
querides4. 1385 

VII. L'EUCARISTIA, «PENYORA DE LA GLÒRIA FUTURA» 

1402. En una antiga antífona, l'Església aclama el misteri de l'Eucaristia: 
«Oh sagrat convit: hi mengem el Crist, hi recordem la seva passió, la gràcia 1323 
ens omple l'ànima, se'ns hi dóna la penyora de la glòria futura». Si l 'Eucaristia 
és el memorial de la Pasqua del Senyor, si per la nostra participació de l'altar 
som omplerts de la «gràcia i de totes les benediccions del cel»5

, l'Eucaristia és 
també l'anticipació de la glòria celestial. 1130 

1403. En el moment de l'últim Sopar, el Senyor mateix va fer adreçar la 
mirada dels seus deixebles vers l'acompliment de la Pasqua en el Regne de 
Déu: «Jo us dic que des d'ara no beuré més d'aquest fruit del cep fins al dia 
que el begui nou amb vosaltres al Regne del meu Pare» (Mt 26, 29)6. Cada 
vegada que l'Església celebra l'Eucaristia, es recorda d 'aquesta promesa i la 
seva mirada es fita vers «El qui ve» (Ap l, 4). En la seva pregària, ella invoca la 671 
seva vinguda: «Marana tha» (lCo 16, 22), «Veniu, SenyorJesús» (Ap 22, 20), 
«Que vingui la vostra gràcia i que passi aquest món!»7

. 

1404. L'Església sap que, des d'ara, el Senyor ve en la seva Eucaristia, i que 
Ell és allí, enmig de nosaltres. No obstant això, aquesta presència és velada. 1041 
Per això celebrem l'Eucaristia «mentre esperem l'acompliment de la nostra 
esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador»ª, i demanem de 
«saciar-nos per sempre de la vostra glòria, quan vós eixugareu totes les llàgri-

1. UR 15; cf. CIC, can. 844, § 3. 2. UR 22. 3. UR 22. 4. Cf. CIC, can. 844, § 4. 5. MR, 
Cànon Romà 96: «Supplices te rogamus». 6. Cf. Lc 22,18; Me 14,25. 7. Didakhé 10,6. 8. 
Embolisme després del Parenostre; cf. Tt 2, 13. 
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1028 mes dels nostres ulls, i nosaltres, contemplant-vos tal com sou, oh Déu nostre, 
serem semblants a vós per sempre més i us lloarem eternament, pel Crist 
Senyor nostre» 1. 

1405. D'aquesta gran esperança dels cels nous i de la terra nova on habitarà 
1042 la justícia2

, no en tenim penyora més segura ni signe més manifest que l'Euca
ristia. En efecte, cada vegada que celebrem aquest misteri «es realitza l'obra 
de la nostra redempció»3 i «partim un mateix pa, que és remei d'immortalitat, 

1000 antídot per a no morir, sinó per a viure per sempre enJesucrist»4
. 

EN RESUM 

1406. Jesús diu: «Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja d'aquest 
pa viurà eternament(.). Qui menja la meva Carn i beu la meva Sang 
té vida eterna (.J, està en Mi i Jo, en ell» On 6, 51.54.56) 

1407. L'Eucaristia és el cor i el cimal de la vida de l'Església perquè en ella el 
Crist associa la seva Església i tots els seus membres al seu sacrifici de 
lloança i d'acció de gràcies ofert al Pare una vegada per sempre en la 
Creu; per aquest sacnfici distribueix les gràcies de la salvació al seu 
Cos, que és l'Església. 

1408. La celebració eucarística sempre inclou: la proclamació de la Paraula 
de Déu, l'acció de gràcies a Déu Pare per tots els seus beneficis, sobre
tot pel do del seu Fill, la consagració del pa i del vi i la participació en 
el banquet litúrgic per la recepció del Cos i de la Sang del Senyor. 
Aquests elements constitueixen un sol acte de culte. 

1409. L 'Eucaristia és el memorial de la Pasqua del Crist, és a dir, de l'obra de 
la salvació realitzada per la vida, la mort i la resurrecció del Crist, 
obra que esfa present per l'acció litúrgica. 

1410. És el Crist mateix, Gran Sacerdot etern de la Nova Aliança, el qui, 
actuant pel ministeri dels sacerdots, ofereix el sacrifici eucarístic. I és 
també el mateix Crist, realment present sota les espècies del pa i del vi, 
el qui és l'ofrena del sacrifici eucarístic. 

1411. Únicament els sacerdots vàlidament ordenats poden presidir l'Euca
ristia i consagrat el pa i el vi perquè es converteixin en el Cos i la Sang 
del Senyor. 

1412. Els signes essencials del sagrament eucarístic són el pa de blat i el vi de 
vinya, sobre els quals és invocada la benedicció de l'Espen"t Sant i el 

l. MR, pregària eucarística III,116: pregària pels difunts. 2. Cf. 2Pe 3,13. 3. LG 3. 4. St. Igna
si d 'Antioquia, Eph. 20,2. 
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sacerdot pronuncia les paraules de la consagració dites per Jesús du
rant l'última Cena: «Això és el meu Cos entregat per vosaltres. ( .. .) 
Aquest és el calze de la meva Sang ... » 

1413. Per la consagració és realitzada la transsubstanciació del pa i del vi 
en el Cos i la Sang del Crist. Sota les espècies consagrades del pa i del 
vi} el Crist mateix} vivent i gloriós} és present d'una manera veritable, 
real i substancia( el seu Cos i la seva Sang, amb la seva ànima i la 
seva divinitat1. 

1414. En tant que sacrifici, l'Eucaristia també és oferta en reparació dels 
pecats dels vius i dels difunts, i per obtenir de Déu beneficis espiri
tuals o temporals. 

1415. El qui desitja rebre el Crist en la comunió eucarística s'ha de trobar 
en estat de gràcia. Si algú té consciència d 'haver pecat mortalment} 
no ha d'acostar-se a l'Eucaristia sense haver rebut prèviament l'ab
solució en el sagrament de la Penitència. 

1416. La santa comunió en el Cos i la Sang del Crist fa créixer la unió del 
combregant amb el Senyor, li perdona els pecats venials i el preserva 
dels pecats greus.Ja que els vincles de caritat entre el combregant i el 
Crist resulten en/ ortits, la recepció d'aquest sagrament reforça la 
unitat de l'Església, Cos místic del Crist. 

1417. L 'Església recomana vivament als fidels que rebin la santa comunió 
quan participen en la celebració de l'Eucaristia; els obliga a fer-ho 
almenys una vegada a l'any. 

1418. Com que el Crist mateix és present en el sagrament de l'altar, cal 
retre-Li un culte d'adoració. «La visita al Santíssim Sagrament és 
una prova de gratitud, un signe d 'amor i un deure d'adoració envers 
el Crist, Senyor nostre»2

. 

1419. Havent passat d'aquest món al Pare, el Crist ens dóna en l'Eucaristia 
la penyora de la glòria prop d'Ell: la participació-en el Sant Sacrifici 
ens identifica amb el seu Cor, ens manté les forces durant el pelegri
natge d'aquesta vida} ens J a desitjar la Vida eterna i ens uneix ja a 
l'Església del Cel, a la Verge Santa Maria i a tots els sants. 

l. Cf. Ce. Trento: DS 1640; 1651. 2. MF. 
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CAPÍTOL SEGON 

Els sagraments de guarició 

1420. Pels sagraments de la iniciació cristiana, l'home rep la vida nova del 
Crist. Però, aquesta vida, la portem «en vasos de terrissa» (2Co 4, 7). Ara, 
encara «està amagada amb el Crist en Déu» (Col 3, 3). Encara ens trobem en 
«aquesta estança nostra terrenal» (2Co 5, l), sotmesos al sofriment, a la malal- . 
tia i a la mort. Aquesta vida nova de fills de Déu pot afeblir-se i fins i tot 
perdre's pel pecat. 

1421. El Senyor Jesucrist, metge de les nostres ànimes i dels nostres cossos, 
Ell que perdonà els pecats al paralític i li retornà la salut del cos1 ha volgut que 
la seva Església continuï, en la força de l'Esperit Sant, la seva obra de guarició 
i de salvació, àdhuc a favor dels seus propis membres. És la finalitat dels -
dos sagraments de guarició: el sagrament de la Penitència i la Unció dels ma
lalts. 

ARTICLE 4 El sagrament de la Penitència i de la Reconciliació 

980 1422. «Els qui s'acosten al sagrament de la Penitència obtenen de la miseri
còrdia de Déu el perdó de l'ofensa que li han fet i al mateix temps es reconci
lien amb l'Església, ferida pel seu pecat, la qual s'afanya a convertir-los amb la 
seva caritat, l'exemple i les pregàries»2

. 

L COM S'ANOMENAAQUEST SAGRAMENT? 

1989 1423. S'anomena sagrament de conversió, perquè realitza sacramentalment 
la crida de Jesús a la conversió3

, el pas de retornar al Pare4 del qual hom, 
pecant, s'ha allunyat. 

1440 S'anomena sagrament de la Penitència, perquè consagra una decisió personal 
i eclesial de conversió, de penediment i de satisfacció del cristià pecador. 

1456 1424. S'anomena sagrament de la confessió, perquè el reconeixement, la 
confessió dels pecats davant el prevere és un element essencial d 'aquest sagra
ment. En un sentit profund, aquest sagrament és també una «confessió», reco
neixement i lloança de la santedat de Déu i de la seva misericòrdia envers 
l'home pecador. 

1449 S'anomena sagrament del perdó, perquè per l'absolució sacramental del pre
vere, Déu concedeix al penitent «el perdó i la pau»5 

L Cf. Me 2,1-1 2. 2. LG 11. 3. Cf. Me 1,15. 4. Cf. Lc 15,18. 5. OP, fórmula de l'absolució. 
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S'anomena sagrament de la Reconciliació, perquè dóna al pecador l'amor de 1442 
Déu que reconcilia: «Reconcilieu-vos amb Déu» (2Co 5, 20). El qui viu de 
l'amor misericordiós de Déu està disposat a respondre a la crida del Senyor: 
«Vés primer a fer les paus amb el teu germà» (Mt 5, 24). 

II. PER QUÈ UN SAGRAMENT DE 1A RECONCILIACIÓ DESPRÉS DEL BAPTISME? 

1425. «Heu estat rentats, heu estat santificats, justificats en el nom del Senyor 
Jesucrist i en l'Esperit del nostre Déu» (lCo 6, 11). Cal adonar-se de la grande
sa del do de Déu que ens és atorgat en els sagraments de la iniciació cristiana, 
per a comprendre fins a quin punt el pecat és una cosa exclosa per a aquell 
qui «ha estat revestit del Crist» (Ga 3, 27). Però l'apòstol sant Joan diu també: 
«Si diem que no tenim pecat, ens enganyem a nosaltres mateixos, i la veritat 
no està en nosaltres (lJn l , 8). I el Senyor mateix ens ha ensenyat de demanar: 
«Perdoneu-nos les nostres ofenses» (Lc 11, 4) , tot vinculant el perdó mutu de 
les nostres ofenses al perdó que Déu concedirà als nostres pecats. 

1426. La conversió al Crist, el nou naixement del Baptisme, el do de l'Esperit 
Sant, el Cos i la Sang del Crist rebuts com a aliment, tot això ens ha fet «sants i 
immaculats davant Ell» (Ef l, 4), tal com l'Església, esposa del Crist, és «santa 
i immaculada» davant Ell (Ef 5, 27). No obstant aL~ò, la vida nova rebuda en 
la iniciació cristiana no ha suprimit la fragilitat i la feblesa de la humana na
tura, ni la inclinació al pecat que la tradició anomena la concupiscència, que 
roman en els batejats perquè els serveixi de prova en el combat de la vida 
cristiana, ajudats per la gràcia del Crist1 Aquest combat és el de la conversió 
amb vista a la santedat i a la vida eterna a la qual el Senyor no para de cridar
nos2. 

III. LA CONVERSIÓ DELS BATEJATS 

1263 

2838 

405, 978 
1264 

1427. Jesús crida a la conversió. Aquesta crida és una part essencial de l'a- 541 
nunci del Regne: «S'ha complert el temps, i és a prop el Regne de Déu; con
vertiu-vos i creieu en la Bona Notícia» (Me l, 15). En la predicació de l'Església 
aquesta crida s'adreça en primer lloc als qui encara no coneixen el Crist ni el 
seu Evangeli. D'aquesta manera, el Baptisme és el lloc principal de la conver-
sió primera i fonamental. Per la fe en la Bona Nova i pel Baptisme3 hom 1226 
renuncia al mal i assoleix la salvació, és a dir, la remissió de tots els pecats i el 
do de la vida nova. 

1428. Però la crida del Crist a la conversió continua ressonant en la vida dels 
cristians. Aquesta segona conversió és una tasca ininterrompuda per a tota l 036 

l. Cf. DS 1515. 2. Cf. DS 1545; LG 40. 3. Cf. Ac 2,38. 



316 Segona part 

l'Església que «conté en el seu propi si pecadors» i que «és, doncs, santa i 
alhora necessitada sempre de purificació i va en recerca contínua de penitèn-

853 cia i de renovació» 1. Aquest esforç de conversió no és solament una obra 
1996 humana. És el moviment del «cor penedit» (SI 51, 19) atret i mogut per la 

gràcia2 a respondre a l'amor misericordiós de Déu que ha estat el primer a 
estimar-nos3

. 

1429. En dóna testimoniatge la conversió de sant Pere després de la triple 
negació del seu Mestre. La mirada d'infinita misericòrdia de Jesús provoca les 
llàgrimes del penediment (Lc 22, 61) i, després de la resurrecció del Senyor, la 
triple afirmació del seu amor a Ell4

. La segona conversió també té una dimen
sió comunitària. Això es veu en la crida del Senyor a tota una Església: «Con
verteix-te!» (Ap 2, 5-16). 

Sant Ambròs diu de les dues conversions que, en l'Església, «hi ha l'aigua i les 
llàgrimes: l'aigua del Baptisme i les llàgrimes de la Penitència»5

. 

N. IA PENITÈNCIA INTERIOR 

1430. Com ja passava amb els profetes, la crida de Jesús a la conversió i a la 
penitència no es refereix d'entrada a les obres exteriors, «el sac i la cendra», 

1098 els dejunis i les mortificacions, sinó a la conversió del cor, la penitència inte
rior. Sense ella, les obres de penitència són estèrils i mentideres; al contrari, la 
conversió interior impulsa a expressar aquesta actitud a través de signes visi~ 
bles, gestos i obres de penitència6. 

1431. La penitència interior és una reorientació radical de tota la vida, un 
retorn, una conversió a Déu amb tot el nostre cor, un deixar de pecar, una 

1451 aversió al mal, amb una repugnància per les males accions que hem comès. Al . 
mateix temps, inclou el desig i la resolució de canviar de vida amb l'esperança 
de la misericòrdia divina i la confiança en l'ajut de la seva gràcia. Aquesta 
conversió del cor va acompanyada d'un dolor i d'una tristesa saludables, que 

368 els Pares anomenaven animi cruciatus (aflicció de l'esperit), compunctio cor
dis (dolor del cor)7. 

1432. El cor humà és pesat i endurit. Cal que Déu doni a l'home un cor nou8
• 

1989 La conversió és, en primer lloc, una obra de la gràcia de Déu que fa tornar a 
Ell els nostres cors: «Feu-nos tornar, Senyor, i podrem tornar» (Lm 5, 21). Déu 
ens dóna la força de començar de nou. En descobrir la grandesa de l 'amor de 
Déu, el nostre cor queda esquarterat per l'horror i el pes del pecat i comença 

l. LG 8. 2. Cf. Jn 6,44; 12,32. 3. Cf. lJn 4,10. 4. Cf. Jn 21,15-17. 5. Ep. 41 ,12. 6. Cf. Jl 
2,1 2-13; Is 1,16-17; Mt 6,1-6.16-18. 7. Cf. Ce. Trento: DS 1676-1678; 1705; Catech.R. 2,5,4. 8. Cf. 
Ez 36,26-27. 
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a tenir por d'ofendre Déu pel pecat i de separar-se d'Ell. El cor humà es 
converteix quan mira a Aquell que els nostres pecats han traspassat1: 

Tinguem els ulls fixos en la sang del Crist i pensem com n'és de preciosa 
davant el seu Pare, pel fet que, vessada per la nostra salvació, ha valgut per a tot 
el món la gràcia del penediment2

. 

1433. Després de Pasqua, l'Esperit Sant «deixa el món convicte de pecat» Qo 729 
16, 8-9), perquè el món no cregué en l'enviat pel Pare. Però el mateix Esperit, 
que descobreix el pecat, és el Consolador3 que dóna al cor de l'home la gràcia 692, 1848 
del penediment i de la conversió4

. 

V. LES MÚLTIPLES FORMES DEIA PENITÈNCIA EN IA VIDA CRISTIANA 

1434. La penitència interior del cristià pot tenir expressions molt variades. L'Escrip
tura i els Pares insisteixen sobretot en tres formes: el dejuni, la pregària, l'almoina5, 

que expressen la conversió en relació a un mateix, a Déu i als altres. Al costat de la 
purificació radical realitzada pel Baptisme o el martiri, esmenten, com a mitjà d'obtenir 
el perdó dels pecats, els esforços duts a terme per a reconciliar-se amb el proïsme, les 
llàgrimes de penitència, l'interès per la salvació del proïsme6, la intercessió dels sants i 
la pràctica de la caritat, la qual «cobreix una multitud de pecats» (1 Pe 4, 8). 

1435. La conversió es realitza en la vida quotidiana per gestos de reconciliació, per 
la preocupació pels pobres, per l'exercici i la defensa de la justícia i del dret7, pel 
reconeixement de les faltes als germans, la correcció fraterna, la revisió de vida, l'exa
men de consciència, la direcció espiritual, l'acceptació dels sofriments, la fortalesa en 
la persecució per raó de la justícia. Prendre la pròpia Creu, cada dia, i seguir Jesús és el 
camí més segur de la penitència8

. 

1436. Eucaristia i penitència. La conversió i la penitència quotidianes tenen la font i 
l'aliment en l'Eucaristia, ja que aquesta fa present el sacrifici del Crist que ens ha 
reconciliat amb Déu; ella també alimenta i enforteix els qui viuen de la vida del Crist, i 
«és l'antídot que ens allibera de les nostres faltes de cada dia i ens preserva dels pecats 1394 
mortals» 9. · 

1437. La lectura de la Sagrada Escriptura, la pregària de la Litúrgia de les Hores i del 
Parenostre, tot acte sincer de culte o de pietat revifa en nosaltres l'esperit de conversió 
i de penitència i contribueix al perdó dels nostres pecats. 

1438. Els temps i els dies de penitència en el curs de l'any litúrgic ( el temps de 
quaresma, cada divendres en memòria de la mort del Senyor) són moments forts de la 540 
pràctica penitencial de l'Església10

. Aquests temps són especialment apropiats per als 
exercicis espirituals, les litúrgies penitencials, els pelegrinatges en senyal de penitèn-

1. Cf.Jn 19,37; Za 12,10. 2. St. Climent de Roma, cor. 7,4. 3. Cf.Jn 15,26. 4. Cf. Ac 2,36-38; cf. 
Joan Pau 11, DV 27-48. 5. Cf. 1b 12,8; Mt 6,1-18. 6. Cf.Jm 5,20. 7. Cf. Am 5,24; Is 1,17. 8. Cf. 
Lc 9,23. 9. Ce. Trento: DS 1638. 10. Cf. SC 109-110; CIC, can. 1249-1253; CCEO, can. 880-883. 



318 Segona part 

2043 cia, les privacions voluntàries com el dejuni i l'almoina, el repartiment fraternal (obres 
caritatives i missioneres). 

1439. El moviment de la conversió i de la penitència ha estat meravellosament des
crit per Jesús en la paràbola anomenada «del fill pròdig», el centre de la qual és «el 

545 pare misericordiós» (Lc 15, 11-24): la fascinació d'una llibertat il·lusòria; l'abandona
ment de la casa paterna; la misèria extrema en què el fill es troba després d'haver 
dilapidat la seva fortuna; la humiliació profunda de veure's obligat a pasturar porcs i, 
encara pitjor, la de desitjar omplir-se el ventre amb les garrofes que menjaven els 
porcs; la reflexió sobre els béns perduts; el penediment i la decisió de declarar-se 
culpable davant son pare; el camí de retorn; l'acolliment generós per part del pare; 
l'alegria del pare: tot plegat són característiques pròpies del procés de conversió. El 
vestit de mudar, l'anell i el banquet de festa són símbols d'aquesta vida nova, pura, 
digna, plena de joia que és la vida de l'home que retorna a Déu i al si de la seva família, 
que és l'Església. Únicament el cor del Crist, que coneix la profunditat de l'amor del • 
seu Pare, podia revelar-nos l'abisme de la seva misericòrdia d'una manera tan plena de 
simplicitat i de bellesa. 

VI. EL SAGRAMENT DE IA PENITÈNCIA I DE IA RECONCILIACIÓ 

1850 1440. El pecat és, abans de tot, ofensa a Déu, ruptura de la comunió amb Ell. 
Al mateix temps, atempta contra la comunió amb l'Església. Per això, la con
versió comporta a la vegada el perdó de Déu i la reconciliació amb l'Església: 
això és el que expressa i realitza litúrgicament el sagrament de la Penitència i 
de la Reconciliació1

. 

Només Déu perdona el pecat 

270, 431 1441. Només Déu perdona els pecats2
. Perquè Jesús és el Fill de Déu, afirma 

d 'Ell mateix: «El Fill de l'Home té potestat a la terra de perdonar els pecats» 
589 (Me 2, 10) i exerceix aquest poder diví: «Et són perdonats els pecats» (Me 2, 5; 

Lc 7, 48). Més encara, en virtut de la seva divina autoritat, dóna aquest poder 
als homes3 perquè l'exerceixin en nom seu. 

1442. El Crist ha volgut que tota la seva Església sigui, en la seva pregària, la 
seva vida i el seu obrar, el signe i l'instrument del perdó i de la reconciliació 
que Ell ens ha guanyat amb el preu de la seva sang. No obstant això, ha confiat 

983 l'exercici del poder d'absolució al ministeri apostòlic. Aquest s'encarrega del 

l. Cf. LG 11. 2. Cf. Me 2,7. 3. Cf.Jn 20,21-23. 
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«ministeri de la reconciliació» (2Co 5, 18). L'apòstol és enviat «en nom del 
Crist» i «és Déu mateix» qui, a través d'ell, exhorta i suplica: «Reconcilieu-vos 
amb Déu» (2Co 5, 20). 

Reconciliació amb l'Església 

1443. Durant la seva vida pública,Jesús no solament va perdonar els pecats, 
ans també va manifestar l'efecte d 'aquest perdó: va reintegrar els pecadors 
perdonats a la comunitat del Poble de Déu de la qual el pecat els havia allunyat 
o fins i tot exclòs. N'és un senyal esclatant el fet que Jesús admet els pecadors a 
la seva taula, més encara, Ell mateix s'asseu a la taula d 'ells, gest que expressa 545 
d'una manera corprenedora a la vegada el perdó de Déu1 i el retorn al si del 
Poble de Déu2

. 

1444. En fer participar els apòstols del seu propi poder de perdonar els 981 
pecats, el Senyor els dóna també l'autoritat de reconciliar els pecadors amb 
l'Església. Aquesta dimensió eclesial de la seva tasca s'expressa sobretot en les 
solemnes paraules del Crist a Simó Pere: «Et donaré les claus del Regne del 
cel, i allò que lliguis a la terra serà lligat al cel, i allò que deslliguis a la terra 
serà deslligat al cel» (Mt 16, 19). «El ministeri que el Senyor va donar a Pere de 
lligar i deslligar, consta que el va donar també al col·legi dels apòstols unit 
amb el seu cap (Mt 18, 18; 28, 16-20)»3. 

1445. Les paraules lligar i deslligar signifiquen: aquell qui exclogueu de la 553 
vostra comunió, serà exclòs de la comunió amb Déu; aquell que rebeu nova-
ment a la vostra comunió, Déu també l'acollirà a la seva. La reconciliació amb 
l'Església és inseparable de la reconciliació amb Déu. 

El sagrament del perdó 

1446. El Crist ha instituït el sagrament de la Penitència per a tots els mem- 9 79 
bres pecadors de la seva Església, sobretot per als qui, després del Baptisme, 
han caigut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la 1856 
comunió eclesial. A aquests, el sagrament de la Penitència els ofereix una nova 
possibilitat de convertir-se i de retrobar la gràcia de la justificació. Els Pares de 1990 
l'Església presenten aquest sagrament com <<la segona taula [de salvació]des-
prés del naufragi que és la pèrdua de la gràcia» 4. 

1447. Al llarg dels segles, la forma concreta segons la qual l'Església ha exercit 
aquest poder rebut del Senyor ha variat molt. Durant els primers segles, la reconcilia
ció dels cristians que havien comès pecats particularment greus després del Baptisme 

l. Cf. Lc 15. 2. Cf. Lc 19,9. 3. LG 22. 4. Tertul·lià, paen. 4,2; cf. Ce. Trento: DS 1542. 
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(per exemple, la idolatria, l'homicidi o l'adulteri), estava lligada a una disciplina molt 
rigorosa, d'acord amb la qual els penitents havien de fer penitència pública pels seus 
pecats, sovint durant llargues anyades, abans de rebre la reconciliació. A aquest «orde 
dels penitents» (que únicament afectava alguns pecats greus), hom només hi era ad
mès poques vegades i, en algunes regions, un sol cop a la vida. Durant el segle VII, els 
missioners irlandesos, inspirats per la tradició monàstica d'Orient, dugueren a l'Euro
pa continental la pràctica «privada» de la penitència, que no exigeix la realització 
pública i prolongada d'obres de penitència abans de rebre la reconciliació amb l'Es
glésia. El sagrament es realitza des d'aleshores d'una manera més secreta entre el 
penitent i el prevere. Aquesta nova pràctica preveia la possibilitat de la reiteració i 
obria així el camí a una freqüentació regular d 'aquest sagrament. Permetia d'integrar 
en una sola celebració sacramental el perdó dels pecats greus i dels pecats venials. En 
les grans línies, aquesta és la forma de penitència que l'Església practica fins als nostres 
dies. 

1448. A través dels canvis que la disciplina i la celebració d'aquest sagrament . · 
han conegut al llarg dels segles, hi descobrim la mateixa estructura fonamen
tal. Inclou dos elements igualment essencials; d 'una banda, els actes de la 
persona que es converteix sota l'acció de l'Esperit Sant: són la contrició, la 
confessió i la satisfacció i de l'altra banda, l'acció de Déu per la intervenció de 
l'Església. L'Església que, per mitjà del bisbe i els seus preveres, dóna en nom 
de Jesucrist el perdó dels pecats i fixa la modalitat de la satisfacció, prega 
també pel pecador i fa penitència amb ell. Així, el pecador és guarit i restablert 
en la comunió eclesial. 

1481 1449. La fórmula d'absolució en ús a l'Església llatina expressa els elements 
essencials d'aquest sagrament: el Pare de les misericòrdies és la font de tot 

234 perdó. Realitza la reconciliació dels pecadors per la Pasqua del seu Fill i el do 
del seu Esperit, a través de la pregària i el ministeri de l'Església: 

Que Déu, Pare misericordiós, que per la mort i la resurrecció del seu Fill ha 
reconciliat el món amb ell mateix i ha comunicat l'Esperit Sant per perdonar 
els pecats, et concedeixi el perdó i la pau pel ministeri de l'Església. I jo 
t'absolc dels teus pecats en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. 

VII. ELS ACTES DEL PENITENT 

1450. «La Penitència obliga el pecador a acceptar de bon grat tots els seus 
elements: en el seu cor, la contrició; en la seva boca, la confessió; en la seva 
conducta, una total humilitat o una fructuosa satisfacció» 1. 

l. Catech. R 2,5,21; cf. Ce. Trento: DS 1673. 
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La contrició 

1451. Dels actes del penitent, el primer és la contrició. És «un dolor de 
l'ànima i una detestació del pecat comès amb la resolució de no pecar mai 431 
més» 1

• 

1452. Quan prové de l'amor de Déu estimat més que totes les coses, la con- 1822 
trició s'anomena «perfecta» (contrició de caritat). Aquesta contrició perdo-
na els pecats venials; també obté el perdó dels pecats mortals, si inclou la 
ferma resolució de recórrer a la confessió sacramental tan bon punt sigui 
possible2

• 

1453. La contrició anomenada «imperfecta» (o «atrició») és també un do de 
Déu, un impuls de l'Esperit Sant. Neix de la consideració de la lletgesa del 
pecat o del temor de la condemnació eterna i de les altres penes amb què el 
pecador es veu amenaçat (contrició per temor). Aquesta esquarterament de 
la consciència pot esbossar una evolució interior que serà perfeccionada sota 
l'acció de la gràcia, per l'absolució sacramental. D'ella mateixa, però, la con
trició imperfecta no obté el perdó dels pecats greus, sinó que disposa a ob
tenir-lo en el sagrament de la Penitència3

• 

1454. Convé de preparar la recepció d'aquest sagrament amb un examen de cons
ciència fet a la llum de la Paraula de Déu. Els textos més adaptats a això s'han d'anar a 
buscar en el Decàleg i en la catequesi moral dels Evangelis i de les cartes apostòli
ques: el sermó de la Muntanya, els ensenyaments apostòlics4

• 

La confessió dels pecats 

1455. La confessió dels pecats (el reconeixement), fins i tot des d'un punt 1424 

de vista simplement humà, ens allibera i facilita la nostra reconciliació amb 
els altres. Per la confessió, la persona mira cara a cara els pecats de què s'ha 
fet culpable; n'accepta la responsabilitat i així s'obre novament a Déu i a la 1734 
comunió de l'Església a fi de fer possible un nou futur. 

1456. La confessió al prevere constitueix una part essencial del sagrament de 
la Penitència: «En la confessió, els penitents han d'enumerar tots els pecats 1855 

mortals de què tinguin consciència després d'haver-se examinat seriosament, 
.fins i tot si aquests pecats són molt secrets i si únicament s'han comès contra 

l. Ce. Trento: DS 1676. 2. Cf. Ce. Trento: DS 1677. 3. Cf. Ce. Trento: DS 1678; 1705. 4. Cf. 
Rm 12-15; lCo 12-13; Ga 5; Ef 4-6. 
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els dos darrers preceptes del Decàleg1
, perquè de vegades aquests pecats fe

reixen més greument l'ànima i són més perillosos que no pas els que es 
cometen davant de tothom» 2: 

Quan els fidels del Crist s'esforcen a confessar tots els pecats que els vénen a la 
1505 memòria, no hi ha dubte que els presenten tots al perdó de la misericòrdia 

divina. Els qui no obren així i conscientment n'amaguen alguns, no presenten 
res a la bondat divina que aquesta pugui perdonar per mitjà del sacerdot. 
Perquè «si el malalt té vergonya de descobrir les seves plagues al metge, la 
medicina no guareix allò que ignora»3

• 

2042 1457. D'acord amb el manament de l'Església, «qualsevol fidel, arribat a l'edat de la 
discreció té l'ohligació de confessar els pecats greus dels quals té consciència, almenys 
una vegada a l'any>/ El qui té consciència d'haver comès un pecat mortal no ha de 

1385 rebre la comunió, encara que tingui una gran contrició, sense haver rebut prèviament 
l'absolució sacramemal5, llevat que hi hagi un motiu greu per a combregar i no li sigui 
possible d'accedir a un confessor6

. Els infants han d'acostar-se al sagrament de la Peni
tència abans de rebre per primer cop la santa comunió7

. 

1458. Sense que sigui estrictament necessària, la confessió de les faltes quo
tidianes (pecats venials) és tanmateix vivament recomanada per l'Església8

• En 
efecte, la confessió regular dels nostres pecats venials ens ajuda a formar-nos 

1783 la consciència, a lluitar contra les nostres males inclinacions, a deixar-nos gua
rir pel Crist, a progressar en la vida de l'Esperit. En rebre més sovint, per 
aquest sagrament, el do de la misericòrdia del Pare, ens sentim impulsats a ser 
misericordiosos com Ell9: 

El qui confessa els seus pecats, obra ja amb Déu. Déu acusa els teus pecats; si 
tu també els acuses, t'ajuntes a Déu. L'home i el pecador són, per dir-ho així, 
dues realitats: quan sents parlar de l'home, és Déu qui l'ha fet; quan sents 
parlar del pecador, és l'home mateix qui l'ha fet. Destrueixes el que has fet, 
perquè Déu salvi el que ha fet ( ... ). Quan comences a detestar el que has fet, 
aleshores les teves bones obres comencen, ja que acuses les teves obres do-

2468 lentes. L'inici de les obres bones és la confessió de les obres dolentes. Tu fas la 
veritat i véns a la Llum10

. 

2412 

2487 

La satisfacció 

1459. Molts pecats causen perjudici al proïsme. Cal fer els possibles per a 
reparar-lo (per exemple, restituir les coses robades, tornar la bona fama a qui 
ha estat calumniat, compensar els danys). Això, ho exigeix la simple justícia. 
Però, a més, el pecat fereix i debilita el mateix pecador, així com les seves 

l. Cf. Ex 20, 17; Mt 5, 28. 2. Cf. Ce. Trento: DS 1680. 3. St. Jeroni, eccl. 10,11. Ce. Trento: DS 
1680. 4. Ce., can. 989; cf. DS 1683,1708. 5. Cf. Ce. Trento: DS 1647; 1661. 6. Cf. CIC, can. 
916; CCEO, can. 711. 7. Cf. CIC, can. 914. 8. Cf. Ce. Trento: DS 1680; CIC, can. 988, § 2. 9. Cf. 
Lc 6,36. 10. St. Agustí, ev.Jo. 12,13. 
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relacions amb Déu i amb el proïsme. L'absolució lleva el pecat, però no posa 
pas remei a tots els desordres causats pel pecat1

. Ja alçat del pecat, el pecador 
encara ha de recuperar la plena salut espiritual. Per tant, ha de fer alguna cosa 1473 
més per a reparar els seus pecats: ha de «satisfer» d'una manera apropiada o 
«expiar» els seus pecats. Aquesta satisfacció s'anomena també «penitència» . 

1460. La penitència que el confessor imposa ha de tenir en compte la situa-
ció personal del penitent i ha de buscar el seu bé espiritual. Ha de correspon-
dre tant com sigui possible a la gravetat i a la naturalesa dels pecats comesos. 
Pot consistir en la pregària, en una ofrena, en les obres de misericòrdia, en 
serveis al proïsme, en privacions voluntàries, sacrificis i, sobretot, en l'accepta- 2447 
ció pacient de la Creu que hem de portar. Aquestes penitències ens ajuden a 618 
configurar-nos amb el Crist que, tot sol, va expiar pels nostres pecats2 una 
vegada per sempre. Ens permeten d'esdevenir els cohereus del Crist ressusci-
tat, perquè «sofrim amb Ell» (Rm 8, 17)3: 

La satisfacció que fem pels nostres pecats, no és nostra de manera sinó que la 
fem per mitjà de Jesucrist; perquè nosaltres que, per nosaltres mateixos, res 
no podem, «ho podem tot en Aquell qui ens dóna forces» (Fl 4, 13). Així 2011 
l'home no té res de què pugui gloriar-se, sinó que tota la nostra «glòria» és en 
el Crist ( ... ), en el qual satisfem «fent fruits dignes de penitència» (Lc 3, 8), que 
d'Ell reben la força, per Ell són oferts al Pare i, per mitjà d'Ell, són acceptats pel 
Pare»4

. 

VIII. EL MINISTRE D'AQUEST SAGRAMENT 

1461. Com que el Crist confià als seus apòstols el ministeri de la reconcilia- 981 
ció5, els bisbes, successors seus, i els preveres, col·laboradors dels bisbes, 
continuen exercint aquest ministeri. En efecte, els bisbes i els preveres, en 
virtut del sagrament de l'Orde, tenen el poder de perdonar tots els pecats «en 
nom del Pare i del Fill i de l 'Esperit Sant». 

1462. El perdó dels pecats reconcilia amb Déu però també amb l'Església. El 
bisbe, cap visible de l'Església particular, es considera, doncs, encertadament 886 
des dels temps antics, com aquell qui té principalment el poder i el ministeri 
de la reconciliació: és el moderador de la disciplina penitencial6. Els preveres, 
col·laboradors seus, l'exerceixen en la mesura que n'han rebut l'encàrrec o bé 1567 
del seu bisbe ( o d'un superior religiós) o bé del Papa, a través del dret de 
l'Església 7. 

1. Cf. Ce. Trento: DS 1712. 2. Cf. Rm 3,25; 1Jn 2,1-2 3. Cf. Ce. Trento: DS 1690. 4. Ce. Tren
to: DS 1691. 5. Cf.Jn 20,23; 2Co 5,18. 6. LG 26. 7. Cf. CIC, can. 844; 967-969; 972; CCEO, can. 
722, § § 3-4. 
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1463. Alguns pecats particularment greus estan castigats amb l'excomunió, la pena 
eclesiàstica més severa, que impedeix la recepció dels sagraments i l'exercici de de
terminats actes eclesiàstics1

• La seva absolució, segons el dret de l'Església, únicament 
pot ser atorgada pel Papa, el bisbe del lloc o alguns preveres autoritzats per el1s2

• En 
982 cas de perill de mort tot sacerdot, fins i tot el no facultat d 'oir confessions, pot absol

dre de qualsevol pecat3 i de tota excomunió. 

1464. Els sacerdots han d'animar els fidels a acostar-se al sagrament de la 
Penitència i s'han de manifestar disponibles a celebrar-lo sempre que els cris
tians el demanen de manera raonable4

. 

1465. En celebrar el sagrament de la Penitència, el sacerdot compleix el 
983 ministeri del Bon Pastor que busca l'ovella perduda, el del Bon Samarità que 

guareix les ferides, del Pare que espera el fill pròdig i l'acull quan torna, del 
jutge just que no fa accepció de persones i que emet un judici a la vegada just 
i misericordiós. En resum, el prevere és el signe i l'instrument de l'amor mise
ricordiós de Déu envers el pecador. 

1551 1466 .• El confessor no és l'amo, sinó el servidor del perdó de Déu. El minis-
2690 tre d 'aquest sagrament ha d'unir-se a la intenció i a la caritat del Crist5

. Ha de 
tenir un coneixement experimentat del comportament cristià, l'experiència 
de les coses humanes, el respecte i la delicadesa envers el pecador; ha d'es
timar la veritat, ser fidel al Magisteri de l'Església i conduir el penitent amb 
paciència a la guarició i la plena maduresa. Ha de pregar i fer penitència per 
ell tot confiant-lo a la misericòrdia del Senyor. 

1467. Ateses la delicadesa i la dignitat d'aquest ministeri i el respecte degut 
a les persones, l'Església declara que tot sacerdot que oeix confessions està 

2490 obligat a guardar, sota penes molt severes, un secret absolut pel que fa als 
pecats que els penitents li han confessat6

• Tampoc no pot fer ús dels coneixe
ments que la confessió li proporciona sobre la vida dels penitents. Aquest 
secret, que no admet cap excepció, s'anomena «sigil sacramental», perquè el 
que el penitent ha manifestat al prevere queda «segellat» pel sagrament. 

IX. ELS EFECTES D'AQUEST SAGRAMENT 

1468. «Tota l'eficàcia de la Penitència consisteix a restablir-nos en la gràcia 
de Déu i a unir-nos a Ell en una suprema amistat»7

• El fi i l'efecte d 'aquest 
sagrament són la reconciliació amb Déu. En aquells qui reben el sagrament 
de la Penitència amb un cor contrit i amb una disposició religiosa, «va seguit 

2305 de la pau i de la tranquil·litat de la consciència, acompanyades d 'un gran con-

1. Cf. CIC, can. 1331 ; CCEO, can. 1431. 1434. 2. Cf. CIC, can. 1354-1357; CCEO, can. 1420. 3. 
Cf. CIC, can. 976; per a l'absolució dels pecats , CCEO, can. 725. 4. Cf. CIC, can. 986; CCEO, can. 
735; PO 13. 5. Cf. PO 13. 6. CIC, can. 1388, § l ; CCEO, can. 1456. 7. Catech. R. 2,5,18. 



La, celebració del misteri cristià 325 

sol espiritual»1
. En efecte, el sagrament de la Reconciliació amb Déu produeix 

una veritable «resurrecció espiritual», una restitució de la dignitat i dels béns 
de la vida dels fills de Déu, el més preuat dels quals és l'amistat de Déu (Lc 15, 
32). 

1469. Aquest sagrament ens reconcilia amb l'Església. El pecat esberla o 
trenca la comunió fraterna. El sagrament de la Penitència la repara o la restau- 953 
ra. En aquest sentit, no solament guareix el qui és restablert en la comunió 
eclesial, sinó que posseeix un efecte vivificador en la vida de l'Església que ha 
sofert pel pecat d'un dels seus membres2

• Restablert o refermat en la comunió 
dels sants, el pecador és enfortit per l'intercanvi dels béns espirituals entre 949 
tots els membres vius del Cos del Crist, tant si encara es troben en la situació 
de pelegrins com si ja són a la pàtria celestial3: 

Cal subratllar que la reconciliació amb Déu té com a conseqüència, per dir-ho 
així, altres reconciliacions que posen remei a les ruptures causades pel pecat: 
el penitent perdonat es reconcilia amb si mateix en el fons més íntim del seu 
propi ésser, on ell recupera la pròpia veritat interior; es reconcilia amb els 
germans, ofesos i lesionats per ell d 'alguna manera; es reconcilia amb l'Es
glésia; i es reconcilia amb tota la creació4. 

1470. En aquest sagrament, el pecador, en remetre's al judici misericordiós 
de Déu, anticipa d'alguna manera el judici a què serà sotmès a la fi d'aquesta 678, 1039 
vida terrena. Perquè és ara, en aquesta vida, que ens és oferta la tria entre la 
vida i la mort, i únicament pel camí de la conversió podem entrar al Regne, del 
qual el pecat greu exclou5. En convertir-se al Crist per la penitència i la fe, el 
pecador passa de la mort a la vida i ja «no pot ser condemnat en el judici» Qn 
5,24). 

X. LES INDULGÈNCIES 

1471. La doctrina i la pràctica de les indulgències en l'Església estan estreta
ment lligades als efectes del sagrament de la Penitència. 

Què és la indulgència 

«La indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal deguda pels pecats, ja 
perdonats pel que fa a la culpa, que el fidel ben disposat obté en determinades condi-

1. Ce. Trento: DS 1674. 2. Cf. lCo 12,26. 3. Cf. LG 48-50. 4. RP 31. 5. Cf. lCo 5,11; Ga 
5,19-21; Ap 22,15. 
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cions, per intervenció de l'Església, la qual, com a administradora de la redempció, 
distribueix i aplica per la seva autoritat el tresor dels mèrits del Crist i dels sants.» 

«La indulgència és parcial o plenària segons que alliberi en part o del tot de la pena 
temporal deguda pels pecats». Les indulgències poden ser aplicades als vius i als di
funts1. 

Les penes del pecat 

1472. A fi de comprendre aquesta doctrina i aquesta pràctica de l'Església, cal veure 
1861 que el pecat té una doble conseqüència. El pecat greu ens priva de la comunió amb 

Déu, i per això ens fa incapaços de la vida eterna, la privació de la qual s'anomena la 
«pena eterna» del pecat. D'altra banda, qualsevol pecat, fins i tot venial, comporta una 
afecció desordenada a les criatures, que té necessitat de purificació, o bé durant la vida 

1031 o bé després de la mort, en l'estat que s'anomena Purgatori. Aquesta purificació allibe
ra del que se'n diu la «pena temporal» del pecat. Aquestes dues penes no s'han de 
concebre com una mena de venjança, infligida per Déu des de l'exterior, sinó com 
derivades de la natura mateixa del pecat. Una conversió que provingui d'una caritat 
fervent pot arribar a la purificació total del pecador, de manera que no li quedaria cap 
pena2. 

14 73. El perdó del pecat i el restabliment de la comunió amb Déu comporten la 
cancel·lació de la pena eterna del pecat. Però subsisteixen les penes temporals del 
pecat. El cristià, suportant amb paciència els sofriments i les proves de tota mena i, 
quan sigui l'hora, encarant-se serenament amb la mort, ha d 'esforçarse per acceptar 
com una gràcia aquestes penes temporals del pecat; i, a través de les obres de miseri-

2447 còrdia i de caritat, així com per la pregària i les diferents pràctiques de penitència, ha · 
de treballar per despullar-se completament de l' «home vell» i revestir-se de l' «home 
nou»3. 

En la comunió dels sants 

946,959 1474. El cristià que intenta purificar-se del seu pecat i santificar-se amb l'ajut de la · 
gràcia de Déu no es troba pas sol. «En el Crist i per mitjà del Crist la vida de cada un 
dels fills de Déu està unida amb lligams meravellosos a la vida de tots els altres ger-

795 mans cristians dins la unitat sobrenatural del Cos místic del Crist, fins a formar una 
única persona mística» 4. 

1475. En la comunió dels sants, «entre els fidels - els qui ja han aconseguit la pàtria 
celestial, els qui expien les seves culpes al purgatori, o els qui encara peregrinen per la 
terra - , hi ha certament un vincle perenne de caritat i un abundant bescanvi de tots els 
béns»5. En aquest bescanvi admirable, la santedat de l'un fa profit als altres, molt més 
enllà del dany que el pecat de l'un hagi pogut causar als altres. Així, el recurs a la 
comunió dels sants permet que el pecador contrit sigui més aviat i més eficaçment 
purificat de les penes del pecat. 

l. Pau VI, const. ap. «Indulgentiarum doctrina», Normae 1-3. 2. Cf. Ce. Trento: DS 1712-1713; 
1820. 3. Cf. Ef 4,24. 4. Pau VI, const. ap. «Indulgentiarum doctrina» S. 5. Ibid. 
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1476. Aquests béns espirituals de la comunió dels sants, també els anomenem el 
tresor de l 'Església, «el qual, certament, no és una suma de béns com si es tractés de 
riqueses materials, acumulades en el decurs dels segles, sinó com el valor infinit i 
inexhaurible que davant Déu tenen les expiacions i els mèrits del Crist Senyor nostre, 617 
oferts perquè la humanitat fos alliberada del pecat i assolís la comunió amb el Pare; 
és en el Crist, Redemptor on es troben abundants les satisfaccions i els mèrits de la 
seva redempció» 1 . 

14 77. «Pertany també a aquest tresor el valor verament immens, incommensurable 
i sempre nou que davant Déu tenen les pregàries i les bones obres de la benaurada 
Verge Maria i de tots els sants, els quals, seguint les petjades del Crist Senyor per la 969 
seva gràcia, han santificat la seva vida i han portat a terme la missió confiada pel Pare; 
d 'aquesta manera, realitzant la seva salvació, també han cooperat a la salvació dels 
propis germans en la unitat del Cos místic» 2. 

Obtenir la indulgència de Déu per mitjà de l'Església 

1478. La indulgència s'obté per mitjà de l'Església, la qual, en virtut del poder de 981 
lligar i de deslligar que li atorgà Jesucrist, intervé en favor d'un cristià i li obre el tresor 
dels mèrits del Crist i dels sants perquè obtingui del Pare de les misericòrdies la 
remissió de les penes temporals degudes pels seus pecats. D'aquesta manera, l'Es-
glésia no vol únicament ajudar un cristià, sinó també incitar-lo a practicar obres de 
pietat, penitència i caritat3. 

1479. Com que els fidels difunts en vies de purificació són també membres de la 
mateixa comunió dels sants, podem ajudar-los, entre altres coses, obtenint per a ells 1032 
indulgències, de manera que siguin exonerats de les penes temporals degudes pels 
seus pecats. 

XI. LA CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA 

1480. Com tots els sagraments, la Penitència és una acció litúrgica. Ordinà
riament els elements de la celebració són aquests: salutació i benedicció del 
prevere, lectura de la Paraula de Déu per tal d'il·luminar la consciència i 
suscitar la contrició, i exhortació al penediment; la confessió que reconeix 
els pecats i els manifesta al prevere; la imposició i l'acceptació de la penitèn
cia; l'absolució del prevere; lloança d'acció de gràcies i comiat amb la bene
dicció del prevere. 

1481. La litúrgia bizantina coneix diverses fórmules d'absolució, de forma deprecati- 1449 
va, que expressen admirablement el misteri del perdó: «Que Déu, que pel profeta 
Natan perdonà David quan va confessar els seus pecats, i Pere quan va plorar amarga-
ment, i la pecadora quan vessà llàgrimes als seus peus, i el publicà i el pròdig: que aquest 

l. lbid. 2. Pau VI, const. ap. «Indulgentiarum doctrina» 5. 3. Cf. Pau VI, loc. cit. 8; Ce. Tren
to: DS 1835. 
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mateix Déu et perdoni, per mi, pecador, en aquesta vida i en l'altra i que et faci com
parèixer al seu temible tribunal sense condemnar-te, Ell que és beneït pels segles dels 
segles. Amén.» 

1482. El sagrament de la Penitència pot també tenir lloc en el marc d'una celebració 
comunitària, en la qual els penitents es preparen tots plegats a la confessió i donen 
gràcies junts pel perdó rebut. Aquí la confessió personal dels pecats i l'absolució 
individual queden inserides en una litúrgia de la Paraula de Déu, amb lectures i homi
lia, examen de consciència dirigit en comú, petició comunitària del perdó, oració del 
Parenostre i acció de gràcies en comú. Aquesta celebració comunitària expressa més 
clarament el caràcter eclesial de la Penitència. Tanmateix, sigui quina sigui la manera 

1140 de celebrar-se, el sagrament de la Penitència és sempre, per la seva pròpia natura, una 
acció litúrgica i, per tant, eclesial i pública1

• 

1401 1483. En casos de necessitat greu es pot recórrer a la celebració comunitària de la 
Reconciliació amb confessió general i absolució general. La necessitat greu es pot · 
presentar quan hi ha un perill imminent de mort sense que el sacerdot o els sacerdots 
tinguin prou temps per a oir la confessió de cada penitent. La necessitat greu també es 
pot donar quan, tenint en compte el nombre de penitents, no hi ha prou confessors 
per a oir com cal les confessions individuals en un temps raonable , de manera que els 
penitents, sense culpa per part seva, es veurien privats durant llarg temps de la gràcia 
sacramental o de la santa comunió. En aquest cas, els fidels, perquè l'absolució sigui 
vàlida, han de tenir el propòsit de confessar individualment els seus pecats greus en el 
moment oportú2

• Al bisbe diocesà li pertoca el jutjar si es donen les condicions reque
rides per a l'absolució general3. Una gran afluència de fidels amb motiu de grans. 
festes o de pelegrinatges no constitueix un cas d 'aquesta necessitat greu4

• 

1484. «La confessió individual i íntegra seguida de l'absolució segueix es
sent l'únic mode ordinari pel qual els fidels es reconcilien amb Déu i l'Es
glésia, excepte si una impossibilitat física o moral dispensa d'aquesta confes
sió»5. Això no està pas mancat d'unes raons profundes. El Crist actua en · 

878 cadascun dels sagraments. Ell s'adreça personalment a cadascun dels peca
dors: «Fill, et són perdonats els teus pecats» (Me 2, 5); Ell és el metge que 
s'acosta a cadascun dels malalts que el necessiten6 per guarir-los; Ell els resta
bleix i els reintegra a la comunió fraternal. Per tant, la confessió personal és la 
forma més significativa de la reconciliació amb Déu i amb l'Església. 

EN RESUM 

1485. «Al vespre de Pasqua, el Senyor Jesús es presentà als seus apòstols i els 
digué: «Rebeu l 'Esperit Sant; als qui perdonareu els pecats, els seran 
perdonats; als qui els retindreu, els seran retinguts» (Jo 20, 22-23). 

l. Cf. SC 26-27. 2. Cf. CIC, can. 962, § l. 3. Cf. CIC, can. 961, § 2. 4. Cf. CIC, can. 961 , § l. 
5. OP 31. 6. Cf. Me 2,17. 
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1486. El perdó dels pecats comesos després del Baptisme és atorgat per un 
sagrament propi anomenat sagrament de la conversió, de la confes
sió, de la Penitència o de la Reconciliació. 

1487. El qui peca fereix l'honor de Déu i el seu amor, la seva pròpia dignitat 
de persona cridada a ser fill de Déu i el benestar espiritual de l'Es
glésia, de la qual cada cristià ha de ser una pedra viva. 

1488. Als ulls de la fe, no hi ha mal més greu que el pecat i no hi ha res que 
tingui pitjors conseqüències per als pecadors mateixos, per a l'Església 
i per al món sencer. 

1489. Tornar a la comunió amb Déu després d'haver-la perduda pel pecat, 
és un moviment nascut de la gràcia de Déu ple de misericòrdia i 
desitjós de la salvació dels homes. Cal demanar aquest do preciós per 
a un mateix i per als altres. 

1490. El moviment de retorn a Déu, anomenat conversió i penediment, im
plica un dolor i una aversió enfront dels pecats comesos, i el /erm 
propòsit de no tornar a pecar mai més. La, conversió per tant, afecta el 
passat i el futur; s'alimenta de l'esperança en la misericòrdia divina. 

1491. El sagrament de la Penitència està format pel conjunt dels tres actes 
posats pel penitent, i per l'absolució del prevere. Els actes del penitent 
són: el penediment, la confessió o manifestació dels pecats al prevere i 
el propòsit de complir la penitència i les obres de reparació. 

1492. El penediment {anomenat també contrició) ha d'inspirarse en motius 
relacionats amb la fe. Si el penediment és concebut per amor de cari
tat envers Déu, és anomenat «perfecte»; si es basa en altres motius, 
«imperfecte». 

1493. El qui desitja obtenir la reconciliació amb Déu i amb l'Església, ha de 
confessar al prevere tots els pecats greus encara no confessats i dels 
quals es recorda després d'haver examinat curosament la seva cons
ciència. Sense que sigui necessària, la confessió de les J altes venials és 
vivament recomanada per l'Església. 

1494. El confessor proposa al penitent el compliment de determinats actes 
de «satisfacció» o de «penitència», per tal de reparar el dany causat 
pel pecat i restablir els costums propis del deixeble del Crist. 

1495. Únicament els preveres que han rebut de l'autoritat de l'Església la 
facultat d 'absoldre poden perdonar els pecats en nom del Crist. 

1496. Els efectes espirituals del sagrament de la Penitència són: 
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- la reconciliació amb Déu per la qual el penitent recupera la grà-
cia; 

- la reconciliació amb l'Església; 
- el perdó de la pena eterna merescuda pels pecats mortals; 
- el perdó, almenys parcial, de les penes temporals, conseqüències 

del pecat; 
- la pau i la serenitat de la consciència, i el consol espiritual; 
- l'increment de les forces espirituals per al combat cristià. 

1497. La confessió individual i íntegra dels pecats greus, seguida de l'absolu
ció, segueix sent l'únic mitjà ordinari per a la reconciliació amb Déu i 
amb l'Església. 

1498. Per mitjà de les indulgències, els fidels poden obtenir per a ells matei
xos i també per a les ànimes del Purgatori, la remissió de les penes 
temporals, conseqüència dels pecats. 

ARTICLE 5 La Unció dels malalts 

1499. «Amb la sagrada Unció dels malalts i l'oració dels preveres tota l'Es
glésia encomana al Senyor sofrent i glorificat aquells que la malaltia ha pros
trat, perquè els alleugi i els salvi; més encara, els exhorta a associar-se lliure
ment a la passió i mort del Crist perquè així contribueixin al bé del Poble de 
Déu»1

. 

I. ELS SEUS FONAMENTS EN L'ECONOMIA DEIA SALVACIÓ 

La malaltia en la vida humana 

1500. La malaltia i el sofriment sempre han estat un dels problemes més 
greus que afligeixen la vida humana. En la malaltia, l'home experimenta la 

1006 seva impotència, els seus límits i la seva finitud. Tota malaltia ens pot fer entre
veure la mort. 

l. LGll . 
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1501. La malaltia pot conduir a l'angoixa, al replegament sobre un mateix, a 
vegades fins i tot a la desesperació o la revolta contra Déu. Pot també fer 
tornar la persona més madura, ajudar-la a discernir en la seva vida allò que no 
és essencial per tal de descobrir allò que sí que ho és. Molt sovint, la malaltia 
provoca una recerca de Déu, un retorn a Ell. 

El malalt davant Déu 

1502. L'home de l'Antic Testament viu la malaltia de cara a Déu. Davant Déu 
es queixa de la seva malaltia1 i d'Ell, que és l'Amo de la vida i de la mort, 
implora la guarició2

. La malaltia esdevé camí de conversió3 i el perdó de Déu 
inaugura la guarició4 Israel fa l'experiència que la malaltia, d'una manera mis- 164 
teriosa, està lligada al pecat i al mal, i que la fidelitat a Déu, segons la llei, torna 376 
la vida: «Jo, el Senyor, sóc el teu metge» (Ex 15, 26). El profeta entrelluca que 
el sofriment també pot tenir un sentit redemptor pels pecats dels altres5 Final-
ment, Isaïes anuncia que Déu farà arribar un temps per a Sió en què perdona-
rà tota falta i guarirà tota malaltia6

. 

El Crist metge 

1503. La compassió del Crist envers els malalts i les seves nombroses guari-
cions de malalts de tota mena7 són un signe esclatant que «Déu ha visitat el 549 
seu poble» (Lc 7, 16) i que el Regne de Déu és a prop. Jesús no solament té 
poder de guarir, sinó també de perdonar els pecats8

: ha vingut a curar l'home 
tot sencer, ànima i cos; és el metge que els malalts necessiten9

. La seva com- 1421 

passió envers tots els qui pateixen va tan lluny que s'identifica amb ells: «Esta-
va malalt, i em visitàreu» (Mt 25, 36). El seu amor de predilecció pels malalts 
no ha cessat, al llarg de tots els segles, de suscitar l'atenció particularíssima 
dels cristians envers tots els qui sofreixen en el cos i en l'ànima. Aquest amor 2288 

és l'origen dels incansables esforços per tal d 'alleujar-los. 

1504. Sovint Jesús demana als malalts que creguin10
. Se serveix de signes per 

curar: saliva i imposició de les mans11
, fang i ablució12

. Els malalts intenten 
tocar-lo13 «perquè sortia d'ell un poder que els guaria tots» (Lc 6, 19). Així, en 695 
els sagraments, el Crist continua «tocant-nos» per tal de guarirnos. 1116 

1505. Commogut per tants sofriments, el Crist no solament es deixa tocar 
pels malalts, sinó que fa seves les misèries d'ells: «Ell prengué les nostres 
malalties i es carregà amb els nostres mals» (Mt 8, 17)14

. Ell no va curar tots els 
malalts. Les seves guaricions eren signes de la vinguda del Regne de Déu. 440 

l. Cf. SI 38. 2. Cf. SI 6,3; Is 38. 3. Cf. SI 38,5; 39,9.12. 4. Cf. SI 32,5; 107,20; Me 2,5-12. 5. Cf. IS 
53,11. 6. Cf. Is 33,24. 7. Cf. Mt 4,24. 8. Cf. Me 2,5-12. 9. Cf. Me 2,17. 10. Cf. Me 5,34.36; 
9,23. 11. Cf. Me 7,32-36; 8,22-25. 12. Cf. Jn 9,6s. 13. Cf. Me 1,41; 3,10; 6,56. 14. Cf. Is 53,4. 
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Anunciaven una guarició més"radical: la victòria sobre el pecat i la mort per la 
seva Pasqua. A la Creu, el Crist prengué sobre seu tot el pes del maI1 i llevà el 
«pecat del món» Qo l, 29), del qual la malaltia no és més que una conseqüèn
cia. Per la seva passió i mort a la Creu , el Crist donà un sentit nou al sofri-

307 ment: en endavant pot configurar-nos a Ell i unir-nos a la seva passió re
demptora. 

«Guariu els malalts ... » 

1506. El Crist convida els seus deixebles a seguir-lo tot prenent al seu torn 
la propia creu2

. En seguir-lo, adquireixen una mirada nova sobre la malaltia i 
859 els malalts. Jesús els associa a la seva vida pobra i de servei. Els fa participar 

en el seu ministeri de compassió i de guarició: «Aleshores partiren, i predica
ren que es convertissin; expulsaven molts dimonis, ungien amb oli molts 
malalts i els guarien» (Me 6, 12-13). 

1507. El Senyor ressuscitat renova aquesta missió ( «En nom meu (. .. ) impo
saran les mans sobre els malalts, i es posaran bons»: Me 16, 17-18) i la confir
ma per mitjà dels signes que l'Església realitza invocant el seu nom3

• Aquests 
430 signes manifesten d'una manera especial que Jesús és veritablement «Déu 

que salva»\ 

798 1508. L'Esperit Sant dóna a alguns un carisma especial de guarició- per ma
nifestar la força de la gràcia del Ressuscitat. Però fins i tot les pregàries més 
intenses no obtenen sempre la guarició de totes les malalties. Així sant Pau ha 
d 'aprendre del Senyor que «et basta la meva gràcia; que el meu poder es 
manifesta plenament en la feblesa» (2Co 12, 9), i que els sofriments a su-

618 portar poden tenir aquest sentit: «Completar en la meva carn allò que manca 
a les sofrences del Crist pel bé del seu Cos, que és l'Església» (Col l, 24). 

1509. «Guariu malalts!» (Mt 10, 8) . Aquest encàrrec, l'Església l'ha rebut del 
Senyor i intenta de dur-lo a terme tant per la cura donada als malalts com per 
la pregària d'intercessió amb què els acompanya. Ella creu en la presència 
vivificant del Crist, metge de les ànimes i dels co sos. Aquesta presència és 
particularment activa a través dels sagraments, i d'una manera especial per 

1405 mitjà de l'Eucaristia, pa que dóna la vida eterna6 i que sant Pau insinua que té 
un lligam amb la salut corporaI7. 

1510. L'Església apostòlica coneix tanmateix un ritu propi a favor dels ma
lalts, testificat per sant Jaume: «¿Està malalt algun de vosaltres? Que faci cridar 

l. Cf. Is 53,4-6. 2. Cf. Mt 10,38. 3. Cf. Ac 9,34; 14,3. 4. Cf. Mt 1,21 ; Ac 4.12. 5. Cf. lCo 
12,9.28.30. 6. Cf. Jn 6,54. 58. 7. Cf. lCo 11 ,30. 
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els preveres de l'Església perquè l'ungeixin amb oli en el nom del Senyor i 
preguin per ell. Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor el 
posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès» Om 5, 1415). La Tradició 
ha reconegut en aquest ritu un dels set sagraments de l'Església1. 1117 

Un sagrament dels malalts 

1511. L'Església creu i confessa que, entre els set sagraments, n'hi ha un 
d'especialment destinat a reconfortar els qui són provats amb la malaltia: la 
Unció dels malalts. 

La Unció sagrada dels malalts fou instituïda per nostre Senyor Jesucrist com un 
sagrament del Nou Testament, veritablement i pròpiament dit, insinuat per 
Marc2, però recomanat als fidels i promulgat per Jaume, apòstol i germà del 
Senyor3. 

1512. En la tradició litúrgica, tant a Orient com a Occident, des dels temps antics hi 
ha testimoniatges d'uncions de malalts practicades amb l'oli beneït. Al llarg dels segles, 
la Unció dels malalts es va anar administrant cada cop més exclusivament als qui es 
trobaven a punt de morir. Per això havia rebut el nom d'«Extremaució». A desgrat 
d'aquesta evolució la litúrgia mai no ha deixat de pregar el Senyor perquè el malalt 
recobri la salut si això és convenient a la seva salvació4. 

1513. La constitució apostòlica «Sacram unctionem infirmorum» del 30 de 
novembre de 1972, seguint l'esperit del Concili Vaticà II5

, ha establert que 
d'ara endavant, en el ritu romà, s'observi el següent: 

· El sagrament de la unció es dóna als malalts que estan en un perill seriós, 
ungint-los en el front i en les mans amb oli d'oliva o, si cal, amb un altre oli 
vegetal, degudament beneït, dient aquestes paraules una sola vegada: «Que 
per aquesta santa Unció i per la seva gran misericòrdia, el Senyor t'ajudi amb 
la gràcia de l'Esperit Sant; perquè, alliberat dels pecats, et salvi i bondadosa
ment alleugi les teves sofrences» 6. 

II. QUI REP I QUI ADMINISTRA AQUEST SAGRAMENT? 

En cas de malaltia greu ... 

1514. La Unció dels malalts «no és únicament el sagrament d'aquells que es 
troben en perill de mort. Per això, el temps bo per a rebre-la, certament ja ha 
arribat quan el fidel comença a estar en perill de mort per malaltia o vellesa»7

. 

1515. Si un malalt que ha rebut la unció es posa bo, en cas d'una nova 
malaltia, pot rebre un altre cop aquest sagrament. Al llarg de la mateixa malal-

1. Cf. DS 216; 1324-1325; 1695-1696; 1716-1717. 2. Cf. Me 6,13. 3. Cf.Jm 5,14-15. Ce. Trento: 
DS 1695. 4. Cf. DS 1696. 5. Cf. SC 73. 6. Cf. CIC, can. 847, § l. 7. SC 73; cf. CIC, can. 1004, 
§ l; 1005; 1007; CCEO, can. 738. 
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tia, es pot repetir aquest sagrament si la malaltia s'agreuja. Convé rebre la 
Unció dels malalts abans d'una operació important. Cal dir el mateix per a les 
persones d'edat que progressivament s'afebleixen. 

« ••• que faci cridar els preveres de l'Església» 

1516. Únicament els sacerdots (bisbes i preveres) són els ministres de la 
Unció dels malalts1

. Els pastors tenen el deure d 'instruir els fidels sobre els 
beneficis d'aquest sagrament. Que els fidels animin els malalts a cridar el 
sacerdot per rebre el sagrament. Que els malalts es preparin per a rebre'l amb 
bones disposicions, amb l'ajut del pastor i de tota la comunitat eclesial que és 
convidada a rodejar molt especialment els malalts amb les seves pregàries i 
atencions fraternals. 

Ill. COM SE CELEBRA AQUEST SAGRAMENT? 

1517. Com tots els sagraments, la Unció dels malalts és una celebració litúr-
1140 gica i comunitària2, tant si és administrada a casa, a l'hospital o a l'església, com 

a un sol malalt o a tot un grup de malalts. És molt convenient que se celebri 
dintre la missa, memorial de la Pasqua del Senyor. Si les circumstàncies ho 
aconsellen, la celebració d 'aquest sagrament pot anar precedida del sagra
ment de la Penitència i seguida del de l'Eucaristia. En tant que sagrament de la 
Pasqua del Crist, l 'Eucaristia hauria de ser sempre el darrer sagrament del 

1524 pelegrinatge terrenal, el «viàtic» per al «pas» vers la vida eterna. 

1518. Paraula i sagrament formen un tot inseparable. La litúrgia de la Pa
raula, precedida d 'un acte de penitència, obre la celebració. Les paraules del . 
Crist, el testimoniatge dels apòstols desvetllen la fe del malalt i de la comunitat 
per tal de demanar al Senyor la força del seu Esperit. 

1519. La celebració del sagrament comprèn principalment els elements se
güents: «els preveres de l'Església» Om 5, 14) imposen, en silenci, les mans als 
malalts; preguen sobre els malalts en la fe de l'Església3

; és l'epiclesi pròpia 
d'aquest sagrament; aleshores donen la Unció amb l'oli beneït, si és possible, 
pel bisbe. 

Aquestes accions litúrgiques indiquen quina gràcia dóna als malalts el sagra
ment de la Unció. 

l. Cf. Ce. Trento: DS 1697; 1719; CIC, can. 1003; CCEO, can. 739, § l. 2. Cf. SC 27. 3. Cf. Jm 
5,15. 
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N. ELS EFECTES DE 1A CELEBRACIÓ D'AQUEST SAGRAMENT 

1520. Un do particular de l'Esperit Sant. La gràcia primera d'aquest sagra- 733 
ment és una gràcia de reconfort, de pau i de coratge per a vèncer les dificultats 
pròpies de l'estat de malaltia greu o de la fragilitat de la vellesa. Aquesta gràcia 
és un do de l'Esperit Sant que renova la confiança i la fe en Déu i dóna forces 
contra les temptacions del maligne, temptació de desànim i d'angoixa de la 
mort1. L'assistència del Senyor per la força del seu Esperit vol conduir el ma-
lalt a la guarició de l'ànima, però també a la del cos, si aquesta és la voluntat de 
Déu2

• A més, «Si ha comès pecats, li seran perdonats» Qm 5, 15)3. 

1521. La unió a la passió del Crist. Per la gràcia d 'aquest sagrament, el malalt 
rep la força i el do d'unir-se més íntimament a la passió del Crist: d'alguna 
manera, és consagrat per a donar fruit a través de la configuració a la passió 1535 
redemptora del Salvador. El sofriment, seqüela del pecat original, rep un sen-
tit nou: esdevé participació en l'obra salvadora de Jesús. 1499 

1522. Una gràcia eclesial. Els malalts que reben aquest sagrament «asso
ciant-se lliurement a la passió i a la mort del Crist, contribueixen al bé del 
Poble de Déu» 4. Celebrant aquest sagrament, l'Església, en la comunió dels 
sants, intercedeix pel bé del malalt. I el malalt, al seu torn, per la gràcia d'a- 953 
quest sagrament, contribueix a la santificació de l'Església i al bé de tots els 
homes pels quals l'Església pateix i s'ofereix, pel Crist, a Déu Pare. 

1523. Una preparació al darrer pas. Si el sagrament de la Unció dels malalts 1020 
es dóna a tots els qui pateixen malalties i mals greus, amb més raó als qui 
estan a punt de sortir d'aquest món5, de manera que també s'anomena sacra
mentum exeuntium6

. La unció dels malalts acaba de conformar-nos a la mort i 
a la Resurrecció del Crist, així com el Baptisme havia començat a ferho. Culmi-
na les uncions santes que jalonen tota la vida cristiana; la del Baptisme havia 1294 
segellat en nosaltres la vida nova; la de la Confirmació ens havia enfortit per al 
combat de la vida. Aquesta darrera unció enforteix la fi de la nostra vida terre-
na com amb una sòlida defensa amb vista a les últimes lluites abans d'entrar a 
la casa del Pare7

. 

V. EL VIÀTIC, DARRER SAGRAMENT DEL CRISTIÀ 

1524. Als qui estan a punt d 'abandonar aquesta vida, l'Església els ofereix, a 1392 
més de la Unció dels malalts, l'Eucaristia com a viàtic. Rebuda en el moment 
de passar cap al Pare, la comunió en el Cos i la Sang del Crist té una significa-
ció i una importància particulars. És llavor de vida eterna i potència de re-

l. Cf. He 2,15. 2. Cf. Ce. Florència: OS 1325. 3. Cf. Ce. Trento: OS 1717. 4. LG 11. 5. «In 
exitu vitae constítuti»: Ce. Trento: OS 1698. 6. Ibid. 7. Ibid.: OS 1694. 
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surrecció, segons les paraules del Senyor: «Qui menja la meva Carn i beu la 
meva Sang té vida eterna, i Jo el ressuscitaré el darrer dia» Qo 6, 54). Sagra
ment del Crist mort i ressuscitat, l 'Eucaristia és aquí sagrament del pas de la 
mort a la vida, d 'aquest món vers el Pare1

. 

1680 1525. Així com els sagraments del Baptisme, de la Confirmació i de l'Eucaris
tia constitueixen una unitat anomenada «els sagraments de la iniciació cristia
na», podem dir que la Penitència, la Santa Unció i l'Eucaristia, en tant que 
viàtics, constitueixen, quan la vida cristiana arriba al seu terme, «els sagra-

2299 ments que preparen per a la Pàtria» o els sagraments que acaben el pelegrinat
ge. 

EN RESUM 

1526. «¿Està malalt algun de vosaltres? Que faci cridar els preveres de l'Es
glésia perquè l'ungeixin amb oli en el nom del Senyor i preguin per 
ell. Aquesta oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor el posarà 
bo i li perdonarà e/,s pecats que hagi comès» Om 5, 14-15). 

1527. El sagrament de la Unció dels malalts té la finalitat de donar una 
gràcia especial al cristià que experimenta les dificultats inherents a 
l'estat de malaltia greu o a la vellesa. 

1528. El temps oportú per a rebre la Santa Unció certament ja ha arri
bat quan el fidel comença d'estar en perill de mort per malaltia o ve
llesa. 

1529. Cada cop que un cristià cau greument 1nalalt, pot rebre la San
ta Unció i també, després d 'haver-la rebut, quan la malaltia s'agreu
ja. 

1530. Únicament els sacerdots (preveres i bisbes) poden donar el sagrament 
de la Unció dels malalts;per a conferir-lo usen oli beneit pel bisbe, o, si 
cal, pel mateix prevere celebrant. 

1531. L'essencial de la celebració d'aquest sagrament consisteix en la unció 
al front i a les mans del malalt (en el ritu romà) o en altres parts del 
cos (a Orient), unció que va acompanyada de la pregària litúrgica 
del prevere celebrant que demana la gràcia especial d'aquest sagra
ment. 

l. Cf. Jn 13,1. 
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1532. La gràcia especial del sagrament de la Unció dels malalts té aquests 
efectes: 
- la unió del malalt a la passió del Crist, pel seu bé i pel de tota 

l'Església; 
- el reconfort, la pau i el coratge per a suportar cristianament els 

sofriments de la malaltia o de la vellesa; 
- el perdó dels pecats si el malalt no l'ha pogut obtenir pel sagrament 

de la Penitència; 
- el restabliment de la salut, si això convé a la salvació espiritual; 
- la preparació per al pas a la vida eterna. 

CAPÍTOL TERCER 

Els sagraments del servei de la comunió 

1533. El Baptisme, la Confirmació i l'Eucaristia són els sagraments de la ini-
ciació cristiana. Fonamenten la vocació comuna de tots els deixebles del Crist, 1212 
vocació a la santedat i a la missió d'evangelitzar el món. Donen les gràcies 
necessàries per a la vida segons l'Esperit en aquest pelegrinatge cap a la pàtria. 

1534. Dos altres sagraments, l'Orde i el Matrimoni, estan ordenats a la salva-
ció del proïsme. També contribuebcen a la salvació personal, però ho fan a 
través del servei dels altres. Confereixen una missió particular en l'Església i 
serveixen per a l'edificació del Poble de Déu. 

1535. En aquests sagraments, els qui han estat ja consagrats pel Baptisme i la 784 
Confirmació1 per al sacerdoci comú de tots els fidels, poden rebre consagra-
cions particulars. Els qui reben el sagrament de l'Orde són consagrats per a 
ser, en nom del Crist, «per la paraula i la gràcia de Déu, els pastors de l'Es
glésia» 2 Pel seu cantó, «els esposos cristians són enfortits, podríem dir consa-
grats, per un sagrament exprés amb vista dels deures i la dignitat del seu 
estat»3 

ARTICLE 6 El sagrament de l'Orde 

1536. L'Orde és el sagrament gràcies al qual la missió confiada pel Crist als 
seus apòstols continua a ésser exercida en l'Església fins a la fi dels temps: és, 860 
per tant, el sagrament del ministeri apostòlic. Comporta tres graus: l'episcopat, 
el presbiterat i el diaconat. 

l. Cf. LG 10. 2. LG 11. 3. GS 48,2. 
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[Sobre la institució i la missió del ministeri apostòlic pel Crist, vegeu el§ 874 i 
següents. Aquí únicament tractarem de la via sacramental per la qual es trans
met aquest ministeri.] 

l. D'ON VÉ EL NOM DE SAGRAMENT DE L'ORDE 

1537. La paraula Orde, en l'antiguitat romana, designava uns cossos consti
tuïts en el sentit civil, sobretot el cos dels governants. Ordinatio designa la 
integració en un ordo. En l'Església, hi ha uns cossos constituïts que la Tradi
ció, no sense fonament en la Sagrada Escriptura1 anomena des dels temps 
antics amb el nom de taxeis (en grec), ordines (en llatü: així la litúrgia parla 
de l'ordo episcoporum, de l'ordo presbyterorum, de l'ordo diaconorum. Al
tres grups reben també aquest nom d'ordo: els catecúmens, les verges, els 
esposos, les viudes ... 

1538. La integració en un d'aquests cossos de l'Església es feia per un ritu 
anomenat ordinatio, acte religiós i litúrgic, que era una consagració, una be
nedicció o un sagrament. Avui la paraula ordinatio és reservada a l'acte sa
cramental que integra en l'orde dels bisbes, dels preveres i dels diaques i que 
va més enllà d 'una simple elecció, designació, delegació o institució per la 
comunitat, ja que confereix un do de l'Esperit Sant que permet d'exercir un 
«poder sagrat» (sacra potestas)2 que únicament pot venir del Crist mateix, per 
mitjà de la seva Església. L'ordenació també s'anomena consecratio perquè 
és un posar a part i una investidura pel Crist mateix, per a la seva Església. La 
imposició de les mans del bisbe, amb la pregària consecratòria, constitueix el 
signe visible d'aquesta consagració. 

II. EL SAGRAMENT DE L'ORDE EN L'ECONOMIA DE LA SALVACIÓ 

El sacerdoci de l'Antiga Aliança 

1539. El poble escollit fou constituït per Déu com «un reialme de sacerdots 
i una nació sagrada» (Ex 19, 6)3. Però a l'interior del poble d'Israel, Déu esco
llí una de les dotze tribus, la de Leví, posada a part per al servei litúrgic\ Déu 
mateix és la seva part d'heretatge5

• Un ritu propi va consagrar els orígens del 
sacerdoci de l'Antiga Aliança6

. Els sacerdots hi són «constituïts en pro dels 
homes en les coses que són de Déu, per oferir dons i sacrificis pels pecats>/. 

1540. Instituït per anunciar la paraula de Déu8 i per restablir la comunió 
2099 amb Déu pels sacrificis i l'oració, aquest sacerdoci, no obstant això, és impo-

1. Cf. He 5,6; 7,11 ; Sl 110,4. 2. Cf. LG 10. 3. Cf. Is 61 ,6. 4. Cf. Nrn 1,48-53. 5. Cf.Js 13,33. 
6. Cf. Ex 29,1-30; Lv 8. 7. Cf. He 5,1. 8. Cf. Ml 2,7-9. 
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tent per a realitzar la salvació, ja que té necessitat de repetir sense parar els 
sacrificis i no pot arribar a una santificació definitiva 1 , la qual únicament el 
sacrifici del Crist havia de dur a terme. 

1541. La litúrgia de l'Església veu, tanmateix, en el sacerdoci d'Aaron i el 
servei dels levites, així com en la institució dels setanta «Ancians»2, unes pre
figuracions del ministeri ordenat de la Nova Aliança. Així, en el ritu llatí, l'Es
glésia prega en el prefaci consecratori de l'ordenació dels bisbes: 

Oh Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, ( ... ) durant tota l'Antiga Aliança 
començàreu de configurar la vostra Església. Des del principi, elegíreu un 
poble sant, descendent d 'Abraham, i establíreu governants i sacerdots; vós 
no deixàreu sense servidors el vostre santuari. .. 

1542. En l'ordenació dels preveres, l'Església prega: 

Senyor, Pare sant, (. .. ).Ja a l'antiga Aliança es multiplicaren les funcions insti
tuïdes amb una significació profètica: així, després de posar Moisès i Aaron 
com a capdavanters per conduir i santificar el poble, vau escollir uns homes 
perquè els secundessin en el servei com a ajudants i cooperadors. En el de
sert, difonguéreu l'esperit de Moisès a setanta homes prndents perquè, amb 
l'ajut d'ells, governés més fàcilment el vostre poble. Així també, transmetéreu 
als fills d'Aaron el do que el seu pare tenia en plenitud. 

1543. l en la pregària consecratòria per a l'ordenació dels diaques, l'Esglé
sia confessa: 

Déu totpoderós ( ... ): Vós feu créixer el Cos del Crist, que és la vostra Església, 
rica en varietat de gràcies i composta de diversos membres, que admirable
ment formen un sol organisme, temple de la vostra glòria, per obra de l'Espe
rit Sant. Per això constituíreu tres ordes dedicats al servei del vostre nom, tal 
com de bon començament escollíreu els fills de Leví perquè exercissin el 
ministeri en el primer tabernacle. 

L'únic sacerdoci del Crist 

1544. Totes les prefiguracions del sacerdoci de l'Antiga Aliança troben acom
pliment en Jesucrist, «únic mitjancer entre Déu i els homes» (lTm 2, 5). Mel
quisedec, «sacerdot del Déu Altíssim» (Gn 14, 18), és considerat per la Tradi-
ció cristiana com una prefiguració del sacerdoci del Crist, únic «gran sacerdot 874 

l. Cf. He 5,3; 7,27; 10,1-4. 2. Cf. Nm 11 ,24-25. 
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segons l'orde de Melquisedec» (He 5, 10; 6,20), «sant, innocent, immaculat» 
(He 7,26), que, «amb una sola oblació, ha deixat per sempre més perfecta
ment acabada la seva obra en aquells qui són santificats» (He 10,14), és a dir, 
amb l'únic sacrifici de la seva Creu. 

1367 1545. El sacrifici redemptor del Crist és únic, realitzat una vegada per sem
pre. No obstant això, es fa present en el sacrifici eucarístic de l'Església. Passa 

662 el mateix amb l'únic sacerdoci del Crist: es fa present pel sacerdoci ministerial 
sense que en quedi minvada la unicitat del sacerdoci del Crist: «També el Crist 
és l'únic sacerdot veritable, i els altres només són els seus ministres» 1. 

Dues participacions en l'únic sacerdoci del Crist 

1546. El Crist, gran sacerdot i únic mitjancer, ha fet de l'Església «un reialme 
de sacerdots per al Déu i Pare seu» (Ap l, 6)2. Tota la comunitat dels creients 

1268 és sacerdotal. Els fidels , pel mateix fet, exerceixen el seu sacerdoci baptismal a 
través de la seva participació, cadascú segons la vocació pròpia, en la missió 
del Crist, Sacerdot, Profeta i Rei. Pels sagraments del Baptisme i de la Confir
mació, els fidels són «consagrats per a ser(. .. ) un sacerdoci sant»3

. 

l 142 1547. El sacerdoci ministerial o jeràrquic dels bisbes i dels preveres i el 
sacerdoci comú de tots els fidels, per bé que «tots dos participen, cadascun a 
la seva manera, de l'únic sacerdoci del Crist» 4, tanmateix, es diferencien essen
cialment, tot estant «ordenats l'un a l'altre»5. En quin sentit? Mentre que el 
sacerdoci comú dels fidels es realitza en el desplegament de la gràcia baptis-

1120 mal, vida de fe, d 'esperança i de caritat, vida segons l'Esperit, el sacerdoci 
ministerial està al servei del sacerdoci comú, és relatiu al desplegament de la . 
gràcia baptismal de tots els cristians. És un dels mitjans pels quals el Crist no 
cessa de construir i de conduir la seva Església. Per això és transmès per un 
sagrament propi, el sagrament de l'Orde. 

En la persona del Crist-Cap ... 

875 1548. En el servei eclesial del ministre ordenat, el Crist mateix és present a 
792 la seva Església en tant que Cap del seu Cos, Pastor del seu ramat, pontífex del 

sacrifici redemptor, Mestre de la veritat. Això és el que l'Església expressa 
dient que el sacerdot, en virtut del sagrament de l'Orde, actua in persona 
Christi Capitis6

: 

l. St. Tomàs d 'Aquino, hebr. 7,4. 2. Cf. Ap 5,9-10; lPe 2,5.9. 3. LG 10. 4. LG 10. 5. LG 
10. 6. Cf. LG 10; 28; SC 33; CD 11 ; PO 2; 6. 
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El sacerdot és el mateix Crist Jesús, del qual el ministre té la funció. Si, en 
veritat, aquest és assimilat al Gran Sacerdot, per raó de la consagració sacerdo
tal que ha rebut, gaudeix del poder d'actuar per la força del Crist mateix, que 
representa (virtute ac persona ipsius Christi)1. 

Crist és la font de tot el sacerdoci: car el sacerdot de l'antiga llei era figura del 
Crist i el sacerdot de la nova actua en la persona del Crist2

• 

1549. Pel ministeri ordenat, especialment dels bisbes i dels preveres, la pre-
sència del Crist com a Cap de l 'Església es fa visible enmig de la comunitat dels 
creients3

. Segons la bella expressió de sant Ignasi d'Antioquia, el bisbe es typos 1142 

tou Patros, és com la imatge vivent de Déu Pare4. 

1550. Aquesta presència del Crist en el ministre no s'ha d 'entendre com si 
aquest estigués immunitzat contra totes les febleses humanes, l'esperit de do- 896 
minació, els errors o fins i tot el pecat. La força de l 'Esperit Sant no garanteix 
de la mateixa manera totes les accions dels ministres. Mentre que en els sagra- 1128 

ments es dóna aquesta garantia, de manera que ni el pecat del ministre no pot 1584 

impedir el fruit de la gràcia, hi ha molts altres actes en què l'empremta huma-
na del ministre deixa unes marques que no són sempre signe de la fidelitat a 
l'Evangeli i que, per tant, poden perjudicar la fecunditat apostòlica de l'Es-
glésia. 

1551. Aquest sacerdoci es ministerial. «L'encàrrec que el Senyor va fer als 
pastors del seu poble és un veritable servei»5

. Està totalment referit al Crist i als 876 
homes. Depèn totalment del Crist i del seu sacerdoci únic, i ha estat instituït a 
favor dels homes i de la comunitat de l'Església. El sagrament de l'Orde comu-
nica «un poder sagrat», que no és altre que el del Crist. Per tant, l'exercici 1538 

d'aquesta autoritat s'ha de mesurar segons el model del Crist que per amor es 
va fer el darrer i el servidor de tots6

. «El Senyor digué clarament que la cura 608 
del seu ramat era una prova d'amor a Ell>/ . 

... «En nom de tota l'Església» 

1552. El sacerdoci ministerial no té únicament la finalitat de representar el 
Crist -Cap de l'Església- davant l'assemblea dels fidels; també actua en nom 
de tota l'Església quan presenta a Déu la pregària de l'Església8 i, sobretot, 
quan ofereix el sacrifici eucarístic9

. 

1553. «En nom de tota l'Església» no vol pas dir que els sacerdots siguin els 
delegats de la comunitat. La pregària i l'ofrena de l'Església són inseparables 
de la pregària i de l'ofrena del Crist, el seu Cap. Es tracta sempre del culte del 

l. Pius XII, enc. «Mediator Dei ». 2. St. Tomàs d 'Aquino, s. th. 3,22,4. 3. Cf. LG 21. 4. Trall. 
3,1; cf. Magn. 6,1. 5. LG 24. 6. Cf. Me 10,43-45; lPe 5,3. 7. St. Joan Crisòstom, sac. 2,4; cf. Jn 
21 ,15-17. 8. Cf. SC 33. 9. Cf. LG 10. 
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Crist en i per la seva Església. És tota l'Església, Cos del Crist, qui prega i 
s'ofereix «per Ell, amb Ell i en Ell», en la unitat de l'Esperit Sant, a Déu Pare. 

795 Tot el Cos, caput et membra, prega i s'ofereix, i per això els qui, en el Cos, en 
són especialment els ministres, s'anomenen ministres no solament del Crist 
sinó també de l'Església. Si el sacerdoci ministerial pot representar l'Església, 
és perquè representa el Crist. 

Ill. ELS TRES GRAUS DEL SAGRAMENT DE L'ORDE 

1554. «El ministeri eclesiàstic establert per Déu és exercit per diversos or-
1536 des, que ja des de l'antigor s'anomenen bisbes, preveres i diaques» 1

. La doctri
na catòlica, expressada en la litúrgia, el Magisteri i la pràctica constant de 
l'Església, reconeix que hi ha dos graus de participació ministerial en el sacer- · 
doci del Crist: l'episcopat i el presbiterat. El diaconat està destinat a ajudar-los 1 
servir-los. Per això el terme sacerdos designa, en l'ús actual, els bisbes i els 
preveres, però no pas els diaques. No obstant això, la doctrina catòlica ense
nya que els graus de participació sacerdotal ( episcopat i presbiterat) i el grau 
de servei (diaconat) són tots tres conferits per un acte sacramental anomenat 

1538 «ordenació», és a dir, pel sagrament de l'Orde: 

Que tots reverenciïn els diaques com Jesucrist, i també el bisbe, que és la 
imatge del Pare, així com els preveres, en qualitat de senat de Déu i de consell 
dels apòstols. Sense tots aquests, no es pot parlar d'Església2

. 

L'ordenació episcopal-plenitud del sagrament de l'Orde 

1555. «Entre els diferents ministeris que des dels primers temps s'exercei~ 
861 xena l'Església, segons el testimoni de la Tradició, ocupa el primer lloc l'ofici · 

d'aquells qui, constituïts en l'episcopat per una successió que arrenca des del 
començament, són els portadors de la llavor apostòlica»3. 

1556. Perquè poguessin complir aquest ofici tant alt, «els apòstols van ser 
omplerts pel Crist d'una especial efusió de l'Esperit Sant que va baixar damunt 
d'ells, i ells, al seu torn, mitjançant la imposició de les mans, la van passar als 

862 seus col·laboradors com un do de l'Esperit, do que ha arribat fins a nosaltres a 
través de la consagració episcopal» 4. 

1557. El Concili Vaticà II «ensenya que amb la consagració episcopal es con
fereix la plenitud del sagrament de l'Orde, una plenitud que tant la tradició 

l. LG 28. 2. St. Ignasi d 'Antioquia, trall. 3,1. 3. LG 20. 4. LG 21 . 
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litúrgica de l'Església com la veu dels sants Pares anomenen clarament sacer
doci suprem, perfecció (summa) del ministeri sagrat» 1

. 

1558. «La consagració episcopal, juntament amb l'ofici de santificar, confe- 895 
reix també els oficis d 'ensenyar i de governar. (. .. ) Efectivament( .. . ) amb la 
imposició de mans i amb les paraules de la consagració es confereix de tal 
manera la gràcia de l'Esperit Sant i de tal manera s'imprimeix el caràcter sa- 1121 
grat, que els bisbes, d'una manera eminent i visible, ocupen el lloc del mateix 
Crist, Mestre, Pastor i Pontífex, i obren en nom d'Ell (in eiuspersona agant)» 2

• 

«Així els bisbes, per mitjà de l'Esperit Sant que els fou donat, han estat consti-
tuïts veritables i autèntics mestres de la fe, pontífexs i pastors»3

• 

1559. «Hom és constituït membre del cos episcopal en virtut de la consagra-
ció sacramental i per la comunió jeràrquica amb el Cap i els membres del 
col·legi» 4. El caràcter i la naturalesa col·legial de l'orde episcopal es manifes- 877 
ten, entre altres coses, en la pràctica antiga de l 'Església que disposa que diver-
sos bisbes participin en la consagració d'un nou bisbe5

. Per a l'ordenació legí-
tima d'un bisbe, avui es requereix una intervenció especial del bisbe de Roma, 882 
per raó de la seva qualitat de vincle suprem visible de la comunió de les 
Esglésies particulars en l'Església una i de garant de la seva llibertat. 

1560. Cada bisbe, com a vicari del Crist, té la missió pastoral de l'Església 833 
particular que li ha estat confiada, però al mateix temps participa col·legial-
ment amb tots els seus germans en l'episcopat de la sol·licitud per totes les 
Esglésies. «Encara que cada bisbe només és pastor propi de la porció del ramat 886 
que li ha estat confiada, no obstant això, la seva qualitat de legítim successor 
dels apòstols per institució divina el fa solidàriament responsable de la missió 
apostòlica de tota l'Església»6

. 

1561. Tot el que acabem de dir explica per què l'Eucaristia celebrada pel 1369 
bisbe té una significació molt especial com a expressió de l'Església reunida 
entorn de l'altar sota la presidència d'aquell qui representa visiblement el 
Crist, Bon Pastor i Cap de la seva Església7. 

L'ordenació dels preveres-cooperadors dels bisbes 

1562. «El Crist, que el Pare va consagrar i va enviar al món, ha fet participants 
de la seva consagració i de la seva missió els bisbes per mitjà dels apòstols als 

l. Ibid. 2. Ibid. 3. CD 2. 4. LG 22. 5. Cf. Ibid. 6. Pius XII, enc. «Fidei donum»; cf. LG 
23; CD 4; 36; 37; AG 5; 6; 38. 7. Cf. SC 41; LG 26. 
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quals succeeixen. Els bisbes, al seu torn, transmeteren legítimament l'ofici del 
seu ministeri en diferent grau a diferents individus dins l'Església» 1

. «La funció 
ministerial dels bisbes ha estat confiada als preveres en un grau subordinat, 
per tal que, constitu"its en l'orde del presbiterat, fossin cooperadors de l'orde 
episcopal en el compliment fidel de la missió apostòlica que el Crist els ha 
confiat» 2

. 

1563. «El ministeri dels preveres, com que està unit a l'orde episcopal, parti
cipa de l'autoritat amb la qual el mateix Crist forma, santifica i dirigeix el seu 
Cos. Per la qual cosa, el sacerdoci dels preveres suposa, certament, els sagra
ments de la iniciació cristiana, però és donat per un sagrament particular amb 

l 121 el qual els preveres, per la unció de l'Esperit Sant, són segellats amb un caràc
ter especial que els configura amb el Crist Sacerdot fins al punt que poden 
obrar en nom del Crist-Cap»3

. 

1564. «Els preveres, encara que no tinguin la plenitud del pontificat i depen
guin dels bisbes en l'exercici de la seva potestat, amb tot comparteixen amb 
ells l'honor del sacerdoci i, en virtut del sagrament de l'Orde, són consagrats a 

61 l imatge del Crist, summe i etern Sacerdot4
, per a predicar l 'Evangeli i pasturar 

els fidels i per a celebrar el culte diví, com a veritables sacerdots de la Nova 
Aliança»5

. 

1565. En virtut del sagrament de l'Orde els preveres participen en les di-
849 mensions universals de la missió confiada pel Crist als apòstols. El do espiri

tual que han rebut en l'ordenació els prepara, no a una missió limitada i 
restringida, «sinó per a una missió de salvació d 'abast universal, «fins als ex
trems de la terra« »6

, «sempre preparats per a predicar l'Evangeli pertot 
arreu»7

. 

1369 1566. «El seu ministeri sagrat, l'exerceixen per damunt de tot en el culte o 
sina:xi eucarística, on, representant la persona del Crist i proclamant el seu 
misteri, ajunten els precs dels fidels amb el sacrifici del seu Cap i representen i 

61 l apliquen en el sacrifici de la missa, fins que torni el Senyor, l'únic sacrifici de 
la Nova Aliança, és a dir, del Crist oferint-se a si mateix al Pare una vegada per 
sempre com a víctima immaculada» 8. Tot el seu ministeri sacerdotal treu la 
seva força d 'aquest sacrifici únic9

. 

1462 1567. «Els preveres, cridats a servir el Poble de Déu com a col·laboradors 
providents del cos episcopal i ajuts i òrgans seus, formen amb el seu bisbe un 

l. LG 28. 2. PO 2. 3. PO 2. 4. Cf. He 5, 1-10; 7,24; 9,11-28. 5. LG 28. 6. PO 10. 7. OT 
20. 8. LG 28, 9. Cf. PO 2. 
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sol presbiteri, dedicat a tasques diverses. En cada un dels agrupaments locals 2179 
de fidels representen el bisbe, amb qui estan confiadament i generosament 
µnits, i comparteixen els seus neguits pastorals en el seu treball de cada dia» 1. 

Els preveres només poden exercir el seu ministeri en dependència del bisbe i 
en comunió amb ell. La promesa d'obediència que fan al bisbe en el moment 
de l'ordenació i el bes de pau que el bisbe els dóna al final de la litúrgia de 
l'ordenació signifiquen que el bisbe els considera col·laboradors, fills, ger-
mans i amics seus, i que ells, al seu torn, li deuen amor i obediència. 

1568. «Els preveres, constituïts en l'orde del presbiterat mitjançant l'ordena- 1537 
ció, estan units tots entre ells amb una íntima fraternitat sacramental. En parti-
cular, formen un sol presbiteri en la diòcesi al servei de la qual s'han adscrit 
sota l'autoritat del bisbe propi»2

• La unitat del presbiteri troba una expressió 
litúrgica en el costum que determina que els preveres imposin les mans, des-
prés del bisbe, en el ritu de l'ordenació. 

L'ordenació dels diaques-«amb vista al servei» 

1569. «En el grau inferior de la jerarquia hi ha els diaques, que reben la 
imposició de les mans «no pas amb vista al sacerdoci, sinó amb vista al ser
vei« »3. Per a l'ordenació al diaconat, únicament el bisbe imposa les mans, 
significant així que el diaca queda especialment vinculat al bisbe per a les 
tasques de la «diaconia» 4. 

1570. Els diaques participen d'una manera especial en la missió i la gràcia 
del Crist5

. El sagrament de l'Orde els marca amb una empremta («caràcter») 1121 
que ningú no pot fer desaparèixer i que els configura al Crist, que es va fer el 
«diaca», és a dir, el servidor de tots6

. Entre altres coses, pertoca als diaques 
d 'assistir el bisbe i els preveres en la celebració dels divins misteris, sobretot 
de l'Eucaristia, de distribuir-la, d 'assistir als matrimonis i beneir-los, de procla-
mar l'Evangeli i predicar, de presidir els funerals i de consagrar-se als diversos 
serveis de la caritat7. 

1571. A partir del Concili Vaticà li, l'Església llatina ha restablert el diaconat «com un 
grau propi i permanent de la jerarquia» 8, mentre que les Esglésies d'Orient sempre 
l'havien mantingut. El diaconat permanent, que pot conferir-se a homes casats, consti- 1579 
tueix un enriquiment important per a la missió de l'Església. Efectivament, és apropiat i 
útil que homes que duen a terme en l'Església un ministeri veritablement diaconal, ja 

l. LG 28. 2. PO 8. 3. LG 29; cf. CD 15. 4. Cf. St. Hipòlit, trad. ap. 8. 5. Cf. LG 41; M 16. 
6. Cf. Me 10,45; Lc 22,27; st. Policarp, ep. 5,2. 7. Cf. LG 29; SC 35, § 4; AG 16. 8. LG 29. 
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sigui en la vida litúrgica i pastoral, ja sigui en les obres socials i caritatives «siguin 
enfortits amb la imposició de mans, transmesa des dels apòstols i units més estreta
ment a l'altar, perquè puguin complir el seu ministeri més eficaçment per mitja de la 
gràcia sacramental del diaconat» 1• 

N. lA CELEBRACIÓ D'AQUEST SAGRAMENT 

1572. La celebració de l'ordenació d'un bisbe, de preveres o de diaques, per 
la importància que té per a la vida de l Església particular, demana l'aplec del 
més gran nombre possible de fidels . Tindrà lloc preferentment en diumenge i 
a la catedral, amb una solemnitat adaptada a la circumstància. Totes tres orde
nacions, del bisbe, del prevere i del diaca, segueixen el mateix desenvolupa
ment. El seu lloc és a l'interior de la litúrgia eucarística. 

1573. El ritu essencial del sagrament de l Orde està format, per a tots tres 
699 grau , per la imposició de les mans del bisbe sobre el cap de l'ordenand i per 

1585 la pregària consecratòria específica que demana a Déu l'efusió de l'Esperit 
Sant i dels seus dons apropiats al ministeri per al qual és ordenat el candidat2. 

1574. Com en tots els sagraments, uns ritus annexos envolten la celebració. Amb 
fortes variants en les diferents tradicions litúrgiques, tenen en comú l'expressió dels 
múltiples aspectes de la gràcia sagramental. Així, els ritus inicials, en el ritu llatí - la 
presentació i l'elecció de l'ordenand, l'al·locució del bisbe, l'interrogatori de l'orde
nand, les lletanies dels sanes- donen fe que l'elecció del candidat ha estat feta d 'acord 
amb l'ús de l'Església i preparen l'acte solemne de la consagració, després de la qual 
diversos ritus expressen i completen d'una manera imbòlica el misteri que s'ha reali-

1294 tzat: per al bisbe i el prevere, la unció amb el sant crisma, signe de la unció especial de 
l'Esp<::rit Sant que fa fecund el seu ministeri; lliurament del llibre dels Evangelis, de 
l'anell, de la mitra i del bàcul al bisbe com a signe de la seva missió apostòlica d'anun-

796 ciar la Paraula de Déu, de la seva fidelitat a l'Església, esposa del Crist, del seu càrrec de 
pastor del ramat del Senyor; lliurament al prevere de la patena i del calze, «l'ofrena del 
poble sant» que és cridat a presentar a Déu; lliurament del llibre dels Evangelis al diaca 
que acaba de rebre la missió d'anunciar l'Evangeli del Crist. 

V. QUI POT CONFERIR AQUEST SAGRAMENT? 

1575. El Crist escollí els apòstols i els féu participants de la seva missió i de 
857 la seva autoritat. Elevat a la dreta del Pare, no abandona el seu ramat, sinó que 

el guarda per mitjà dels apòstols amb la seva constant protecció i el dirigeix 
també a través d'aquests matebms pastors que continuen avui la seva obra3

. 

Per tant, és el Crist «qui dóna» als uns de ser apòstols, als altres, pastors\ Ell 
continua actuant per mitjà dels bisbes5

. 

l. AG 16. 2. Cf. Pius XII, const. ap. «Sacramenrurn Ordinis»: DS 3858. 3. Cf. MR, Prefaci d'A
pòstols l. 4. Cf. Ef 4,11. S. Cf. LG 21. 
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1576. Com que el sagrament de l'Orde és el sagrament del ministeri apostà- 1536 
lic, pertoca als bisbes com a successors dels apòstols de transmetre el «do 
espiritual»1, la «llavor apostòlica» 2

. Els bisbes vàlidament ordenats, és a dir, 
que es troben en la línia de la successió apostòlica, confereixen vàlidament els 
tres graus del sagrament de l'Orde3. 

VI. QUI POT REBRE AQUEST SAGRAMENT? 

1577. «Només rep vàlidament la sagrada ordenació l'home (vir) batejat»4
. El 551 

Senyor Jesús escollí homes (viri) per formar el col·legi dels dotze apòstols5, i 
els apòstols van fer el mateix quan escolliren els col·laboradors6 que els suc- 861 
ceirien en el seu càrrec7. El col·legi dels bisbes, amb el qual els preveres estan 
units en el sacerdoci, fa present i actualitza fins al retorn del Crist el col·legi 862 
dels dotze. L'Església se sent lligada per aquesta elecció personal del Senyor. 
Per això, l'ordenació de les dones no és possible8. 

1578. Ningú no té cap dret a rebre el sagrament de l'Orde. En efecte, ningú 
no s'atribueix a si mateix aquest càrrec. Hom hi és cridat per Déu9. El qui creu 2121 
reconèixer els senyals de la crida de Déu al ministeri ordenat ha de sotmetre 
humilment el seu desig a l'autoritat de l'Església, que és la que té la responsa-
bilitat i el dret de cridar algú a rebre els ordes. Com tota gràcia, aquest sagra-
ment únicament pot ser rebut com un do no merescut. 

1579. Tots els ministres ordenats de l'Església llatina, llevat dels diaques per
manents, normalment són escollits entre els homes creients celibataris i que 
tenen la voluntat de guardar el celibat «per causa del Regne del cel» (Mt 19, 1618 
12). Cridats a consagrar-se sense divisió al Senyor i a «les seves coses» 10

, es 
lliuren enterament a Déu i als homes. El celibat és un signe d'aquesta vida 
nova al servei de la qual és consagrat el ministre de l'Església; acceptat amb 2233 
cor joiós, anuncia de manera esclatant el Regne de Déu11

. 

1580. En les Esglésies orientals, de fa segles, vigeix una disciplina diferent: 
mentre que els bisbes són escollits únicament entre els celibataris, homes 
casats poden ser ordenats diaques i preveres. Aquesta pràctica des de fa molt 
temps és considerada legítima; aquests preveres exerceixen un ministeri fruc
tífer al si de les seves comunitats12

. D'altra banda, el celibat dels preveres és 
molt honorat en les Esglésies orientals, i són nombrosos els preveres que 
l'escullen lliurement per causa del Regne de Déu. Tant a Orient com a Occi
dent, el qui ha rebut el sagrament de l'Orde ja no es pot casar. 

l. LG 21. 2. LG 20. 3. Cf. DS 794 i 802; CCEO, can. 744; 747. 4. CIC, can. 1024. 5. Cf. Me 
3,14-19; Lc 6,12-16. 6. Cf. lTm 3,1-13; 2Tm 1,6; Tt 1,5-9. 7. St. Climent de Roma, cor. 42,4; 
44,3. 8. Cf. MD 26-27; CDF, decl. «Inter insigniores». 9. Cf. He 5,4. 10. Cf. lCo 7,32. 11. 
Cf. PO 16. 12. Cf. PO 16. 
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VII. ELS EFECTES DEL SAGRAMENT DE L'ORDE 

El caràcter inesborrable 

1581. Aquest sagrament configura al Crist per una gràcia especial de l'Espe-
1548 rit Sant, amb vista a servir d 'instrument del Crist per a la seva Església. Per 

l'ordenació, hom és habilitat per a actuar com a representant del Crist, Cap de 
l Església, en la seva triple funció de sacerdot, profeta i rei. 

1121 1582. Com en el cas del Baptisme i de la Confirmació, aquesta participació 
en la funció del Crist és donada una vegada per sempre. El sagrament de 
l 'Orde confereix també un caràcter espiritual inesborrable i no pot ser reite
rat ni conferit temporalment1

• 

1583. Un individu vàlidament ordenat pot, certament, per causes greus, ser des
carregat de les obligacions i de les funcions lligades a l'ordenació o rebre la prohibició 
d'exercir-les\ però no pot tornar a esdevenir laic en e] sentit estricte-', perquè el caràc
ter imprès per l'ordenació ho ha estat per sempre. La vocació i la missió rebudes el dia 
de la seva ordenació el marquen d'una manera permanent. 

1128 1584. Ja que, al capdavall, és el Crist qui actua i obra la salvació a través del 
ministre ordenat, la indignitat d 'aquest no impedeix que el Crist actu'f'. Sant 
Agustí ho diu amb força: 

Quant al ministre orgullós ell s 'ha d 'alinear amb el diable. Però no per això el 
1550 do del Crist queda profanat, i el que és transmès per ell conserva la seva 

puresa, i el que passa per ell és net i arriba fins a la terra fèrtil ( ... ) La virtut 
espiritual del sagrament és, en efecte, semblant a la llum: els qui han de ser 
il·luminats la reben en tota la seva puresa i, encara que passi a través d 'éssers 
tacats, ella no es taca'. 

La gràcia de l'Esperit Sant 

1585. La gràcia de l Esperit Sant pròpia d 'aquest sagrament és la d 'una con
figuració al Crist Sacerdot, Mestre i Pastor) del qual l'ordenat ha estat consti
tuït ministre. 

1586. Per al bisbe, és sobretot una gràcia de força («l'Esperit que fa caps»: 
pregària de consagració del bisbe del ritu llatí): la de guiar i de defensar amb 
força i prudència la seva Església com un pare i un pastor) amb un amor 

2448 gratuït envers tothom i una predilecció pels pobres, els malalts i els indigents6
. 

Aquesta gràcia l'impulsa a anunciar l'Evangeli a tothom, a ser el model del seu 

l. Cf. Ce. Trento: OS 1767; LG 21; 28; 29; PO 2. 2. Cf. CIC, can. 290-293; 1336, § 1,3°.5'\ 1338, § 
2. 3. Cf.Cc. Trento: D51774. 4. Cf.Cc.Trento: OS1612; DS1154. 5. Ev.Jo . 5,15. 6. Cf. 
CD 13 i 16. 
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ramat, a precedir-lo pel camí de la santificació tot identificant-se en l'Eucaristia 
amb el Crist Sacerdot i Víctima, sense tenir por de donar la vida per les seves 
ovelles: 

Vós, Pare, que penetreu els cors, feu que aquest servent vostre, que heu esco- 1558 
llit per a l'episcopat, faci pasturar el vostre ramat sant, i exerceixi dignament 
davant Vós la plenitud del sacerdoci, dedicat nit i dia al vostre servei; que 
intercedeixi sempre pel poble i ofereixi els dons de la vostra Església. Per la 
virtut de l'Esperit Sant, que li confereix la plenitud del sacerdoci, feu que 
tingui el poder de perdonar els pecats, segons el vostre mandat; que distri-
bueixi els ministeris i oficis segons els vostres preceptes; i que lligui i deslligui 
de tot vincle en virtut del poder que donàreu als apòstols. I feu que ell, per la 
mansuetud i puresa de cor, us sigui plaent, com l'ofrena d 'un perfum agrada-
ble. Per Jesucrist el vostre Fill .. . 1. 

1587. El do espiritual que confereix l'ordenació presbiteral s'expressa amb 1964 
aquesta pregària pròpia del ritu bizantí. El bisbe, tot imposant la mà, diu entre 
altres coses: 

Senyor, ompliu amb el do de l'Esperit Sant el qui us heu dignat a elevar al grau 
del sacerdoci, perquè sigui digne de mantenir-se sense tara davant del vostre 
altar, d'anunciar l'Evangeli del vostre Regne, de complir el ministeri de la 
vostra paraula de veritat, d 'oferir-Vos dons i sacrificis espirituals, de renovar el 
vostre poble amb el bany de la regeneració; de tal manera que surti a l'encon
tre del nostre gran Déu i Salvador Jesucrist, el vostre Fill únic, el dia del seu 
segon adveniment, i que rebi de la vostra immensa bondat la recompensa 
d 'una fidel administració del seu orde2

. 

1588. Pel que fa als diaques, «enfortits per la gràcia sacramental i en comu- 1569 
nió amb el bisbe i el seu presbiteri, serveixen el Poble de Déu en el ministeri 
de la litúrgia, de la paraula i de la caritat»3

. 

1589. Davant la grandesa de la gràcia i de l'ofici sacerdotals, els sants doctors 
sentiren la crida urgent a la conversió a fi de correspondre amb tota la vida a 
Aquell que els ha fet ministres seus per mitjà del sagrament. Així, sant Gregori 
Nazianzè, essent un jove prevere, exclamà: 

Cal començar purificant-se abans de purificar els altres; cal instruir-se per po
der instruir; cal esdevenir llum per il·luminar, acostar-se a Déu per acostar-hi 
els altres, santificar-se per santificar, dur de la mà i aconsellar amb intel·ligèn
cia4. Sé de qui som els ministres, en quin nivell ens trobem i com és Aquell 
vers el qual ens adrecem. Conec l'altura de Déu i la feblesa de l'home, però 
també la seva força5. [Qui és doncs, el sacerdot]. És el defensor de la veritat, 
s'eleva amb els àngels, glorifica amb els arcàngels, fa pujar a l'altar del cel les 
víctimes dels sacrificis, comparteix el sacerdoci del Crist, remodela la criatura, 

l. St. Hipòlit, trad. ap. 3. 2. Euchologion. 3. LG 29. 4. Or. 2,71. S. Ibid. , 74. 
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restableix [ en ella] la imatge [ de Déu], la recrea per al món de dalt i, per dir el 
que hi ha de més gran, és divinitzat i divinitza 1

. 

I el sant Rector d 'Ars: «El sacerdot continua l'obra de redempció a la terra ... » 
«Si hom comprengués bé el sacerdot sobre la terra, es moriria no pas de por, 
sinó d'amor ... » «El Sacerdoci és l'amor del cor deJesús»2

. 

EN RESUM 

1590. Sant Pau diu al seu deixeble Timoteu: «Et recomano que abrandis el 
do de Déu que hi ha en tu per la imposició de les meves mans» (2Tm l, 
6), i «si algú aspira a exercir l'episcopat, desitja una noble funció » 
(l Tm 3, 1). A Titus, li deia: «Et vaig deixar a Creta perquè posessis en 
ordre allò que J altava i establissis preveres a cada població seguint les 
normes que et vaig donar» (ït 1,5). 

1591. Tota l'Església és un poble sacerdotal. Gràcies al Baptisme, tots els 
fidels participen del sacerdoci del Crist. Aquesta participació s'anome
na «sacerdoci comú dels fidels». Sobre la seva base i al seu servei hi ha 
una altra participació en la missió del Crist, la del ministeri conferit 
pel sagrament de l'Orde, que té la tasca de servir en nom i en la 
persona del Crist-Cap enmig de la comunitat. 

1592. El sacerdoci ministerial difereix essencialment del sacerdoci comú 
_dels fidels perquè confereix un poder sagrat per al servei dels fidels. Els 
ministres ordenats exerceixen el seu seriJei al Poble de Déu per mitjà· 
de l'ensenyament (munus docendV, el culte diví (munus liturgicum) i 
el govern pastoral (munus regendi). 

1593. Des dels orígens, el ministeri ordenat ha estat conferit i exercit en tres 
graus: el dels bisbes, el dels preveres i el dels diaques. Els ministeris . 
conferits per l'ordenació són insubstituïbles per a l'estructura orgàni
ca de l'Església: sense el bisbe, els preveres i els diaques, no es pot 
parlar d'Església3

. 

1594. El bisbe rep la plenitud del sagrament de l'Orde que l'insereix en 
el Col·legi episcopal i el converteix en cap visible de l'Església parti
cular que li és confiada. Els bisbes, com a successors dels apòstols i 
membres del Col·legi, participen de la responsabilitat apostòlica i de 
la missió de tota l'Església sota l'autoritat del Papa, successor de sant 
Pere. 

1595. Els preveres estan units als bisbes en la dignitat sacerdotal i al matetx: 
temps depenen d 'ells en l 'exercici de les seves funcions pastorals; són 

l. Jbid. , 73. 2. Nodet,Joan-Maria Vianney 100. 3. St. Ignasi d'Antioquia, trall. 3,1. 
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cridats a ser els cooperadors providents dels bisbes; J armen al voltant 
del seu bisbe el presbyterium que porta amb ell la responsabilitat de 
l'Església particular. Reben del bisbe l'encàrrec d 'una comunitat pa
rroquial o d 'una funció eclesial determinada. 

1596. Els diaques són ministres ordenats per a les tasques de servei de l'Es
glésia; no reben el sacerdoci ministerial, però l'ordenació els confereix 
funcions importants en el ministeri de la Paraula, del culte diví, del 
govern pastoral i del servei de la caritat, tasques que han de complir 
sota l'autoritat pastoral del seu bisbe. 

1597. El sagrament de l'Orde és conferit per la imposició de les mans segui
da d'una pregària consecratòria solemne que demana a Déu per a 
l'ordenand les gràcies de l'Esperit Sant necessàries per al seu ministeri. 
L'ordenació imprimeix un caràcter sacramental indeleble. 

1598. L'Església confereix el sagrament de l'Orde únicament a homes (viri) 
batejats, amb aptituds degudament reconegudes per a l'exercici del 
ministeri. Pertoca a l'autoritat de l'Església la responsabilitat i el dret 
de cridar algú a rebre els ordes. 

1599. En l'Església llatina, el sagrament de l'Orde per al presbiterat nor
malment només és conferit a candidats que estiguin disposats a 
abraçar lliurement el celibat i que manifestin públicament la seva 
voluntat de guardar-lo per amor del Regne de Déu i del servei dels 
homes. 

1600. Correspon als bisbes de conferir el sagrament de l'Orde en els seus tres 
graus. 

ARTICLE 7 El sagrament del Matrimoni 

1601. «L'aliança matrimonial, per la qual un home i una dona constitueixen 
entre ells una comunitat de tota la vida, ordenada per la seva índole natural al 
bé dels cònjuges i a la generació i educació dels fills , fou elevada pel Crist, el 
Senyor, a la dignitat de sagrament entre batejats»1 

l. EL MATRIMONI EN EL DESIGNI DE DÉU 

1602. La Sagrada Escriptura comença amb la creació de l'home i de la dona a 369 
imatge i semblança de Déu2 acaba amb la visió de les «noces de l'Anyell» (Ap 796 

l. CIC, can. 1055, § l. 2. Cf. Gn l, 26-27. 
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19, 7-9). D'un cap a l'altre l'Escriptura parla del matrimoni i del seu «misteri», 
de la seva institució i del sentit que Déu li ha donat, del seu origen i de la seva 
fi, de les seves realitzacions diverses al llarg de la història de la salvació, de les 
seves dificultats sorgides del pecat i de la seva renovació «en el Senyor» (l Co 
7, 39), en l'aliança nova del Crist i de l'Església1

. 

El matrimoni en l'ordre de la creació 

1603. «L'íntima comunitat de vida d'amor conjugal ha estat establerta i es-
796 tructurada amb lleis pròpies pel Creador. Déu mateix és l'autor del matrimo

ni» 2• La vocació al matrimoni és inscrita en la naturalesa mateixa de l'home i 
2331 de la dona, tal com sortiren de la mà del Creador. El matrimoni no és una 

institució purament humana, a desgrat de les nombroses variacions que ha 
pogut sofrir al llarg dels segles, en les diferents cultures, estructures socials i · 
actituds espirituals. Aquestes diversitats no han de fer oblidar els trets co
muns i permanents. Encara que la dignitat d'aquesta institució no es transpa
renti a tot arreu amb la mateixa claredat3 no obstant això hi ha a totes les 
cultures un cert sentit de la grandesa de la unió matrimonial. Perquè «el be-

2210 nestar de la persona i de la societat humana i cristiana està estretament lliga' 
amb la prosperitat de la comunitat conjugal i familiar» . 

1604. Déu, que ha creat l'home per amor, també l'ha cridat a l'amor, voca- . 
ció fonamental i innata de tot ésser humà. Perquè l'home fou creat a imatge i 

355 semblança de Déu,; que és Amor6
• Havent-lo Déu creat home i dona, l'amor 

mutu entre ells esdevé una imatge de l'amor absolut i indefectible amb què 
Déu estima la humanitat. És bo, molt bo, als ulls del Creador7

• I aquest amor 
que Déu beneeix està destinat a ser fecund i a realitzar-se en l'obra comuna 
de la guarda de la creació: «Déu els beneí i els digué: «Sigueu fecunds i multi
pliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la«» (Gn l, 28). 

1605. La Sagrada Escriptura afirma que l'home i la dona són creats l'un per a 
l'altre: «No està bé que l'home estigui sol». La dona, «carn de la seva carn», la 

3 72 seva igual, totalment pròxima a ell, li és donada per Déu com un «ajut», 
representant així «Déu que és el nostre ajut»8

. «Per això, l'espòs deixarà el 
pare i la mare i s'ajuntarà a la seva esposa, i seran una sola carn» (Gn 2, 
18-25). Que això significa una unitat indefectible de les seves vides, el Senyor 

1614 mateix ho mostra tot recordant quin ha estat, «al començament», el designi 
del Creador: «Així, ja no són dos, sinó una sola carn» (Mt 19, 6). 

l. Cf. Ef 5, 31-32. 2. Cf. GS 48, § l. 3. GS 47, § 2. 4. GS 47, § l. 5. Cf. Gn 1,27. 6. Cf. 
lJn 4,8.16. 7. Cf. Gn 1,31. 8. Cf. Sl 121 ,2. 
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El matrimoni sota el règim del pecat 

1606. Tothom fa l'experiència del mal, al seu voltant i en ell mateix. Aquesta 
experiència també es fa sentir en les relacions entre l'home i la dona. En tots 
els temps, la seva unió ha estat amenaçada per la discòrdia, l'esperit de domi
ni, la infidelitat, la gelosia i per conflictes que poden anar fins a l'odi i la 
ruptura. Aquest desordre es pot manifestar d'una manera més o menys aguda, 
i pot ser més o menys superat, segons les cultures, les èpoques, els individus, 
però sembla tenir un caràcter universal. 

1607. Segons la fe aquest desordre, que constatem amb dolor, no ve pas de 
la natura de l 'home i de la dona, ni de la naturalesa de les seves relacions, 1849 
sinó del pecat. Ruptura amb Déu, el primer pecat té com a primera conse
qüència la ruptura de la comunió original de l'home i de la dona. Les seves 400 
relacions queden distorsionades per uns greuges recíprocs1; la seva atracció 
mútua, do propi del Creador2

, es canvia en relacions de dominació i de cobe-
jança3; la bella vocació de l'home i de la dona de ser fecunds, de multiplicar-se 
i de dominar la terra4 queda gravada amb les penes de l'infantament i del 
guanyar-se el pa5. 

1608. No obstant això, l'ordre de la creació subsisteix, encara que estigui 55 
greument pertorbat. Per tal de guarir les ferides del pecat, l 'home i la dona 
necessiten l'ajut de la gràcia que Déu, en la seva misericòrdia infinita, mai no 
els ha refusat6

. Sense aquesta ajuda, l'home i la dona no poden arribar a reali-
tzar la unió de les seves vides, que constituïa la intenció de Déu en crear-los 
«al començament». 

El matrimoni sota la pedagogia de la llei 

1609. En la seva misericòrdia, Déu no abandonà l'home pecador. Les penes 410 
que segueixen el pecat, «els dolors de l'infantament» (Gn 3, 16), el treball 
«amb la suor del front» (Gn 3, 19), constitueixen també uns remeis que limi-
ten les malifetes del pecat. Després de la caiguda, el matrimoni ajuda a vèncer 
el replegament sobre un mateix, l'egoisme, la recerca del propi plaer, i a 
obrir-se a l'altre, a l'ajuda mútua, al do de si mateix. 

1610. La consciència moral relativa a la unitat i a la indissolubilitat del matri-
moni s'ha desenvolupat sota la pedagogia de la llei antiga. La poligàmia dels 1963 

l. Cf. Gn 3,12. 2. Cf. Gn 2,22. 3. Cf. Gn 3,16b. 4. Cf. Gn 1,28. S. Cf. Gn 3,16-19. 6. Cf. 
Gn 3,21. 
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2387 patriarques i dels reis no hi fou encara explícitament rebutjada. No obstant 
això, la llei donada a Moisès intenta protegir la dona contra l'arbitrarietat d'un 
domini per part de l'home, encara que ella porti també, segons la paraula del 
Senyor, les marques de «la duresa de cor» de l'home, per culpa de la qual 
Moisès va permetre el repudi de la dona 1• 

219 1611. Veient l'aliança de Déu amb Israel sota la imatge d'un amor conjugal 
2380 exclusiu i fidel2 , els profetes van preparar la consciència del Poble escollit per 

a una comprensió profunda de la unicitat i de la indissolubilitat del matrimo-
2361 ni3

. Els llibres de Rut i de Tobit donen uns testimoniatges corprenedors del 
sentit elevat del matrimoni, de la fidelitat i de la tendresa dels esposos. La 
Tradició sempre ha vist en el Càntic dels Càntics una expressió única de l'a
mor humà, en tant que és reflex de l'amor de Déu, amor «fort com la mort» 
que «ni una immensitat d 'aigua no podria extingir» (Ct 8, 6-7). 

El matrimoni en el Senyor 

1612. L'aliança nupcial entre Déu i el seu poble Israel havia preparat l'A
liança nova i eterna en la qual el Fill de Déu, encarnant-se i donant la seva 

521 vida, s'ha unit d'alguna manera tota la humanitat salvada per Ell4
, preparant 

així les «noces de l'Anyell» (Ap 19, 7.9). 

1613. Al llindar de la seva vida pública, Jesús realitza el seu primer signe 
-a petició de la seva Mare- en ocasió d'una festa de casament5

• L'Església 
atorga una gran importància a la presència de Jesús a les noces de Canà. Hi 
veu la confirmació de la bondat del matrimoni i l'anunci que en endavant el 
matrimoni serà un signe eficaç de la presència del Crist. 

2336 1614. En la seva predicació, Jesús va ensenyar sense equívocs el sentit ori
ginari de la unió de l'home i de la dona, tal com el Creador la volgué al 

2382 començament: el permís, donat per Moisès, de repudiar la dona, era una 
concessió a la duresa del cor6

; la unió matrimonial de l'home i de la dona és 
indissoluble: Déu mateix l'ha closa: «El que Déu va unir, que l'home no ho 
separi» (Mt 19, 6). 

2364 1615. La insistència inequívoca en la indissolubilitat del vincle matrimonial 
ha pogut causar perplexitat i aparèixer com una exigència irrealitzable 7 . Però 
Jesús no ha carregat els esposos amb un fardell impossible de dur i massa 

l. Cf. Mt 19,8; Dt 24, l. 2. Cf. Os 1-3; Is 54; 62; Jr 2-3; 31; Ez 16; 23. 3. Cf. Ml 2,13-17. 4. Cf. 
GS 22. 5. Cf. Jn 2,1-11. 6. Cf. Mt 19,8. 7. Cf. Mt 19,10. 
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pesat1, més feixuc que la Llei de Moisès. Com que ve a restablir l'ordre inicial 
de la creació pertorbat pel pecat, Ell mateix dóna la força i la gràcia per a viure 
el matrimoni en la dimensió nova del Regne de Déu. Seguint el Crist, renun-
ciant a ells mateixos, prenent les seves pròpies Creus2

, els esposos podran 
«comprendre >> 3 el sentit original del matrimoni i viure'l amb l'ajut del Crist. 
Aquesta gràcia del matrimoni cristià és un fruit de la creu del Crist, font de tota 1642 
vi da cristiana. 

1616. És el que l'apòstol Pau dóna a entendre dient: «Marits, estimeu les 
vostres mullers, com el Crist va estimar l'Església i s'oferí a si mateix per ella, a 
fi de santificar-la» (Ef 5, 25-26), i afegint també: «"Per això, l'espòs deixarà el 
pare i la mare i s'ajuntarà a la seva esposa, i seran una sola carn". Aquest 
misteri és gran, vull dir en tant que es realitza en el Crist i l'Església» (Ef 5, 
31-32). 

1617. Tota la vida cristiana duu la marca de l'amor esponsal del Crist i de 
l'Església.Ja el Baptisme, entrada en el Poble de Déu, és un misteri nupcial: és, 796 
per dir-ho així, el bany de noces4 que precedeix el banquet nupcial: l'Eucaris-
tia. El matrimoni cristià esdevé al seu torn signe eficaç, sagrament de l'aliança 
del Crist i de l'Església. Com que significa i comunica la gràcia, el matrimoni 
entre batejats és un veritable sagrament de la Nova Aliança5

. 

La virginitat pel Regne 

1618. El Crist és el centre de tota vida cristiana. El lligam amb Ell ocupa el 2332 
primer lloc davant tots els altres lligams, familiars o socials6

. Des de l'inici de 
l'Església, hi ha hagut homes i dones que han renunciat al gran bé del matri-
moni per tal de seguir l'Anyell allà on vagi7, per tal de preocupar-se de les 
coses del Senyor, per tal d 'intentar de ser-Li plaent8

, per tal de sortir a l'encon- 1579 
tre del Senyor que ve9

• El Crist mateix convidà alguns a seguir-Lo en aquest 
estil de vida de la qual Ell és model: 

Hi ha eunucs que han nascut així del ventre de la mare, i hi ha eunucs que 
n'han estat fets pels homes, i hi ha eunucs que se n'han fet ells mateixos, per 
causa del Regne del cel. Qui ho pugui entendre, que ho entengui (Mt 19,12). 

1619. La virginitat pel Regne del cel és un desplegament de la gràcia baptis- 922-924 
mal, un signe poderós de la preeminència del lligam amb el Crist, de l'espera 

l. Cf. Mt 11,29-30. 2. Cf. Me 8,34. 3. Cf. Mt 19,11. 4. Cf. Ef 5,26-27. 5. Cf. DS 1800; CIC, 
can. 1055, § 2. 6. Cf. Lc 14,26; Me 10,28-31. 7. Cf. Ap 14,4. 8. Cf. Co 7,32. 9. Cf. Mt 25,6. 
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ardent del seu retorn, un signe que també recorda que el matrimomi és una 
realitat d 'aquest món que passa1

. 

1620. Tots dos, el sagrament del Matrimoni i la virginitat pel Regne de Déu, 
vénen del Senyor mateix. És Ell qui els dóna sentit i els atorga la gràcia indis-

2349 pensable per a viure'ls d'acord amb la seva voluntat2. L'apreci de la virginitat 
pel Regne3 i el sentit cristià del matrimoni són inseparables i s'afavoreixen 
mútuament: 

Denigrar el matrimoni és també fer minvar la glòria de la virginitat; fer-ne 
l'elogi és augmentar l'admiració deguda a la virginitat(. .. ). Perquè, finalment , 
allò que només sembla un bé pel fet de comparar-lo amb un mal no pot ser 
de debò un bé, però allò que és millor que uns béns indiscutibles és el bé per 
excel·lència4

• 

II. LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI 

1621. En el ritu llatí, la celebració del Matrimoni entre dos fidels catòlics té 
1323 lloc normalment dintre la santa Missa, per raó del vincle de tots els sagra

ments amb el misteri Pasqual del Crist5. En l'Eucaristia es realitza el memorial 
de la Nova Aliança, en què el Crist s'uní per sempre a l'Església, la seva ~spo
sa estimada per la qual es lliurà6

. Convé, doncs, que els esposos segellin el 
seu consentiment a donar-se l'un a l'altre per l'ofrena de les seves pròpes 

1368 vides, unint-lo a l'ofrena del Crist per a la seva Església, feta present en el 
sacrifici eucarístic, i rebent l'Eucaristia, a fi que, en combregar en el mateix 
Cos i la mateixa Sang, «no formin més que un sol cos» en el Crist7. 

1622. «En tant que gest sacramental de santificació, la celebració litúrgica 
del Matrimoni(. .. ) ha de ser per ella mateixa vàlida, digna i fructuosa»ª. És, 
per tant, convenient que els futurs esposos es disposin per a la celebració del 

1422 seu casament rebent el sagrament de la Penitència. 

1623. Segons la tradició llatina, els esposos, com a ministres de la gràcia de 
Crist, manifestant el consentiment davant l'Església, es confereixen mútua
ment el sagrament del matrimoni. En les tradicions de les Esglésies orientals, 
els sacerdots -bisbes o preveres- són testimonis del recíproc consentiment 
expressat pels esposos9

, però també la seva benedicció és necessària per a la 
validesa del sagrament10

. 

1624. Les diverses litúrgies són riques en pregàries de benedicció i d 'epicle
si que demanen a Déu la seva gràcia i la benedicció sobre la nova parella, 

l. Cf. Me 12,25; lCo 7,31. 2. Cf. Mt 19,3-12. 3. Cf. LG 42; PC 12; OT 10. 4. St. Joan Crisòs
tom, virg. 10,1; cf. FC 16. 5. Cf. SC 61. 6. Cf. LG 6. 7. Cf. lCo 10,17. 8. FC 67. 9. Cf. 
CCEO, can. 817. 10. Cf. CCEO, can. 828. 
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especialment sobre l'esposa. En l'epiclesi d'aquest sagrament els esposos re- 736 
ben l'Esperit Sant com a comunió d'amor del Crist i de l'Església1

. És Ell el 
segell de la seva aliança, la font sempre disponible del seu amor, la força amb 
què es renovarà la seva fidelitat. 

III. EL CONSENTIMENT MATRIMONIAL 

1625. Els protagonistes de l'aliança matrimonial són un home i una dona 
batejats, lliures per a contreure el matrimoni i que expressen lliurement el 1734 
seu consentiment. «Ser lliure» vol dir: 
- no ésser sotmès a cap coacció; 
- no estar impedit per una llei natural o eclesiàstica. 

1626. L'Església considera l'intercanvi dels consentiments entre els esposos 
com l'element indispensable «que produeix el matrimoni» 2

: Si no hi ha con- 2201 
sentiment, no hi ha matrimoni. 

1627. El consentiment consisteix en un «acte humà amb el qual els cònjuges 
mútuament es donen i s'accepten3»: «Jo et prenc per muller. Jo et prenc per 
marit» 4. El consentiment que lliga els esposos entre ells troba el seu acompli
ment en el fet d'esdevenir «una sola carn» 5

. 

1628. El consentiment ha de ser un acte de la voluntat de cada un dels con- 1735 
traents, lliure de violència o de greu por externa6. Cap poder humà no pot 
substituir aquest consentiment7. Si no hi ha aquesta llibertat, el matrimoni és 
invàlid. 

1629. Per aquesta raó (o per altres raons que fan nul i no realitzat el matrimoni)8, 
l'Església pot, després d'un examen de la situació fet pel tribunal eclesiàstic competent, 
declarar «la nul·litat del matrimoni», és a dir, que el matrimoni no ha existit mai. En 
aquest cas, els contraents són lliures de casar-se, quedant, però, subjectes a les obliga
cions naturals d'una unió anterior9

• 

1630. El prevere (o el diaca) que assisteix a la celebració del Matrimoni, rep 
el consentiment dels esposos en nom de l'Església i dóna la benedicció de 
l'Església. La presència del ministre de l'Església (i també dels testimonis) 
expressa visiblement que el Matrimoni és una realitat eclesial. 

l. Cf. Ef 5,32. 2. CIC, can. 1057, § l. 3. GS 48, § l; cf. CIC, can. 1057, § 2. 4. OcM 45. 5. Cf. 
Gn 2,24; Me 10,8; Ef 5,31. 6. Cf. CIC, can. 1103. 7. CIC, can. 1057, § l. 8. Cf. CIC, can. 1095-
1107. 9. Cf. CIC, can. 1071. 
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1631. Per aquesta raó, l'Església demana normalment per als seus fidels la 
forma eclesiàstica de la celebració del casament1

. Diversos motius expliquen 
aquesta determinació: 

1069 - el Matrimoni sacramental és un acte litúrgic. Convé, doncs, que se celebri 
en la litúrgia pública de l 'Església; 

1537 - el matrimoni és introduït en un ordo eclesial, crea drets i deures en l'Es
glésia, entre els esposos i envers els fills; 

- ja que el matrimoni és un estat de vida en l'Església, cal que hi hagi certesa 
sobre el casament (d'aquí, l'obligació que hi hagi testimonis); 

2365 - el caràcter públic del consentiment protegeix el «sí» un cop donat i ajuda a 
ser-hi fidel. 

1632. Per tal que el «sí» dels esposos sigui un acte lliure i responsable, i que 
l'aliança matrimonial tingui unes bases humanes i cristianes sòlides i durado
res, la preparació al matrimoni és de primera importància: 

L'exemple i l'ensenyament donats pels pares i per les famílies són el camí privilegiat 
2206 d'aquesta preparació. 

2350 

El paper dels pastors i de la comunitat cristiana com a «família de Déu» és indispensa
ble per a la transmissió dels valors humans i cristians del matrimoni i de la famílïa2, i 
això encara més pel fet que en la nostra època molts joves coneixen l'experiència de 
les llars trencades que ja no asseguren prou aquesta iniciació: 

Quant als joves, que se'ls instrueixi en temps convenient i en una forma apro
piada - molt millor al si mateix de la família - sobre la dignitat, la funció i les · 
expressions de l'amor conjugal, per tal que, formats en l'estima de la castedat, 
puguin, quan en sigui l'hora, arribar a les noces a través d'un honest prome
tatge3. 

Els matrimonis mixtos i la disparitat de culte 

1633. En nombrosos països, la situació del matrimoni mixt ( entre catòlic i batejat no 
catòlic) es presenta de manera força freqüent. Exigeix una atenció particular dels còn
juges i dels pastors; el cas dels matrimonis amb dispari"tat de culte ( entre catòlic i no 
batejat), una circumspecció més gran encara. 

1634. La diferència de confessió entre els cònjuges no constitueix pas un obstacle 
insuperable per al matrimoni, quan aconsegueixen de posar en comú el que cada un 
d'ells ha rebut en la seva comunitat, i d'aprendre l'un de l 'altre la manera com cada un 
viu la seva fidelitat al Crist. Però les dificultats dels matrimonis mixtos no s'han de 
menystenir. Es deuen al fet que la separació dels cristians encara no ha estat superada. 
Els esposos corren el risc d'experimentar el drama de la desunió dels cristians al si 

817 mateix de la seva llar. La disparitat de culte pot agreujar encara més aquestes dificultats. 
Divergències respecte de la fe, la concepció mateixa del matrimoni, i també mentalitats 

l. Cf. Ce. Trento: DS 1813-1816; CIC, can. 1108. 2. CIC, can. 1063. 3. GS 49, § 3. 



La celebració del misteri cristià 359 

religioses diferents, poden constituir una font de tensions dintre del matrimoni, prin
cipalment pel que fa a l'educació dels fills. Aleshores pot presentar-se una temptació: 
la indiferència religiosa. 

1635. Segons el dret vigent en l'Església llatina, un matrimoni mixt, perquè sigui 
lícit, necessita el permís exprés de l'autoritat eclesiàstica 1 • En cas de disparitat de culte 
és necessària una dispensa expressa de l'impediment perquè el matrimoni sigui và
lid2. Aquest permís o aquesta dispensa suposa que ambdues parts coneguin i no ex
cloguin els fins i les propietats essencials del matrimoni; a més, que la part catòlica 
confirmi els compromisos -també fent-nos conèixer a la part no catòlica- de conser
var la pròpia fe i d 'assegurar el Baptisme i l'educació dels fills en l'Església catòlica3. 

1636. En moltes regions, gràcies al diàleg ecumènic, les comunitats cristianes afec- 821 
tades han pogut endegar una pastoral comuna per als matrimonis mixtos. La seva 
tasca consisteix a ajudar aquestes parelles a viure la seva situació particular a la llum 
de la fe. També les ha d 'ajudar a superar les tensions entre les obligacions dels cònju-
ges de l'un envers l'altre i envers les respectives comunitats eclesials. Ha de fomentar 
el desplegament de tot el que els és comú en la fe, i el respecte del que els separa. 

1637. En els matrimonis amb disparitat de culte el cònjuge catòlic té una tasca parti-
cular: «Ja que el marit infidel és santificat per la muller, i la muller infidel és santificada 
pel marit creient» (lCo 7,14). És una gran alegria per al cònjuge cristià i per a l'Església 
si aquesta «santificació» condueix a la conversió lliure de l'altre cònjuge a la fe cristia-
na 4. L'amor conjugal sincer, la pràctica humil i pacient de les virtuts familiars i la pregà-
ria perseverant poden preparar el cònjuge no creient a acollir la gràcia de la conversió. 

IV. ELS EFECTES DEL SAGRAMENT DEL MATRIMONI 

1638. «Del matrimoni vàlid neix entre els cònjuges un vincle que, per la 
seva natura, és perpetu i exclusiu; a més, en el matrimoni cristià els cònjuges 
són enfortits i d'alguna manera consagrats per un sagrament peculiar en 
vista als deures i a la dignitat del seu estat»5

. 

El vincle matrimonial 

1639. El consentiment pel qual els esposos es donen i s'accepten mútua
ment és segellat per Déu mateix6

. D'aquesta aliança, «neix, fins davant de la 
societat, una institució estable per llei dívina»7

. L'aliança dels esposos és inte
grada en l'aliança de Déu amb els homes: «L'autèntic amor conjugal queda 
assumit dins l'amor diví»ª. 

1640. Per tant, el vincle matrimonial és establert per Déu mateix, de manera 
que el matrimoni clos i consumat entre batejats mai no pot ser dissolt. Aquest 

l. Cf. CIC, can. 1124. 2. Cf. CIC, can. 1086. 3. Cf. CIC, can. 1125. 4. Cf. lCo 7,16. 5. CIC, 
can. 1134. 6. Cf. Me 10,9. 7. GS 48, § l. 8. GS 48, § 2. 
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vincle, que deriva de l 'acte humà lliure dels esposos i de la consumació del 
matrimoni, és una realitat posteriorment irrevocable i dóna origen a una alian-

2365 ça garantida per la fidelitat de Déu. L'Església no té cap poder de pronunciar
se contra aquesta disposició de la saviesa divina1

. 

La gràcia del sagrament del Matrimoni 

1641. «En el seu estat de vida i en el seu orde propi [els esposos cristians] 
tenen el seu propi do dintre del Poble de Déu»2

. La gràcia pròpia del sagra
ment del Matrimoni està destinada a perfeccionar l'amor dels esposos, a enfor
tir la seva unitat indissoluble. Per aquesta gràcia, «s'ajuden l'un a l'altre a santi
ficar-se en la vida conjugal i en la procreació i educació dels fills »3. 

1615 1642. El Crist és la font d'aquesta gràcia. «Així com Déu en altre temps va 
anar a l'encontre del seu poble amb una aliança d'amor i de fidelitat, així ara el 

796 Salvador dels homes, Espòs al mateix temps de l'Església, surt a l'encontre 
dels esposos cristians a través del sagrament del Matrimoni» 4. Es queda amb 
ells, els dóna la força de seguir-lo prenent la pròpia Creu, d'aixecar-se després 
de les caigudes, de perdonar-se mútuament, de portar les càrregues els uns als 
altres5, d'ésser «subjectes els uns als altres en el temor del Crist» (Ef 5, 21) i 
d'estimarse amb un amor sobrenatural, delicat i fecund. En les alegries del seu 
amor i de la vida familiar Ell els concedeix, des d 'ara, un tast del banquet de 
noces de l'Anyell: 

¿Com podríem explicar la felicitat d'aquell matrimoni que l'Església celebra, 
l'oblació confirma, la benedicció segella, els àngels proclamen i el Pare celes
tial ratifica? ( ... ) Quina parella, la de dos cristians, units per una sola esperança, 
un sol desig, una sola disciplina, el mateix servei! Tots dos fills del mateix Pare, 
servidors del mateix Amo; res no els separa, ni en l'esperit ni en la carn; al 
contrari, són veritablement dos en una sola carn. Allà on la carn és una, l'espe
rit també és un6

. 

V. ELS BÉNS I LES EXIGÈNCIES DE L'AMOR CONJUGAL 

2361 1643. «L'amor conjugal comporta una totalitat on entren tots els elements de 
la persona -reclam del cos i de l'instint, força del sentiment i de l'afectivitat, 
aspiració de l'esperit i de la voluntat-; mira a una unitat profundament perso
nal, aquella que, més enllà de la unió en una sola carn, porta a no ser més que 
un sol cor i una sola ànima; exigeix la indissolubilitat, i lafidelitat de la recí
proca donació definitiva i s'obre a lafecunditat. En una paraula, es tracta de 
les característiques normals de qualsevol amor conjugal natural, però amb un 

l. Cf. CIC, can. 1141. 2. LG 11. 3. LG 11; cf. LG 41. 4. GS 48, § 2. 5. Cf. Ga 6,2. 6. 
Tertul·lià, ux. 2,9; cf. FC 13. 
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nou significat que no tan sols les purifica i les consolida, sinó que les enlaira 
fins al punt de fer-ne l'expressió de valors pròpiament cristians» 1 

La unitat i la indissolubilitat del matrimoni 

1644. L'amor dels esposos exigeix, per la seva pròpia natura, la unitat i la 
indissolubilitat de la seva comunitat de persones que abraça tota la seva vida: 
«Així ja no són dos, sinó una sola carn» (Mt 19, 6)2. «Són cridats a créixer 
contínuament en la seva comunió a través de la fidelitat quotidiana a la prome
sa matrimonial del lliurament total mutu»3. Aquesta comunió humana és con
firmada, purificada i perfeccionada per la comunió en Jesucrist donada pel 
sagrament del Matrimoni. S'aprofundeix per la vida de la fe comuna i per 
l'Eucaristia rebuda en comú. 

1645. «La unitat del matrimoni refermada pel Senyor apareix també ben 
clarament en la igual dignitat personal de la dona i de l 'home, que cal que 369 
sigui reconeguda en l'amor total i mutu» 4. La poligàmia és contrària a aquesta 
igual dignitat i a l'amor conjugal que és únic i exclusiu5. 

La fidelitat de l'amor conjugal 2364-2365 

1646. L'amor conjugal exigeix dels esposos, per la seva pròpia natura, una 
fidelitat inviolable. Això és una conseqüència del do d'ells mateixos que els 
esposos es fan l'un a l'altre. L'amor vol ser definitiu. No pot ser fins a nova 
ordre. «Aquesta unió íntima, com a donació mútua que és de dues persones, 
així com també el bé dels fills, exigeixen la fidelitat total dels esposos i es fa 
més necessària la unitat indissoluble» 6. 

1647. El motiu més profund es troba en la fidelitat de Déu a la seva aliança, 
del Crist a la seva Església. Pel sagrament del Matrimoni els esposos queden 
habilitats per a representar aquesta fidelitat i donar-ne testimoniatge. Pel sa
grament, la indissolubilitat del matrimoni rep un sentit nou i més profund. 

1648. Pot semblar difícil, i fins i tot impossible, de lligar-se per tota la vida a 
un ésser humà. Per això, és tant més important anunciar la Bona Nova que 
Déu ens estima amb un amor definitiu i irrevocable, que els esposos partici
pen en aquest amor, que els ajuda i els sosté, i que per la seva fidelitat poden 
esdevenir els testimonis de l'amor fidel de Déu. Els esposos que, amb la gràcia 

l. FC 13. 2. Cf. Gn 2,24. 3. FC 19. 4. GS 49, § 2. S. Cf. FC 19. 6. GS 48, § l. 
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de Déu, donen aquest testimoniatge, sovint en condicions ben difícils, merei
xen l'agraïment i el suport de la comunitat eclesial1. 

1649. No obstant això, hi ha situacions en què la cohabitació matrimonial es fa pràc
ticament impossible per raons molt diverses. En aquests casos, l'Església admet la sepa-

2383 ració física dels esposos i la fi de la cohabitació. Els esposos no deixen de ser marit i 
muller als ulls de Déu; no són pas lliures de contreure una nova unió. En aquesta 
situació difícil, la millor solució seria, si fos possible, la reconciliació. La comunitat 
cristiana és cridada a ajudar aquestes persones a viure cristianament la seva situació, en 
la fidelitat al vincle del seu matrimoni que roman indissoluble2. 

1650. Nombrosos són avui, a molts països, els catòlics que han recorregut al divorci 
2384 segons les lleis civils i que contreuen civilment una nova unió. L'Església manté, per 

fidelitat a la paraula de Jesucrist ( «El que repudia la seva muller i es casa amb una altra, 
comet adulteri contra aquella; i, si una dona abandona el seu marit i es casa amb un 
altre, comet adulteri»: Me 10, 11-12), que no pot reconèixer com a vàlida una nova 
unió, si el primer matrimoni ho era. Si els divorciats es tornen a casar civilment, es 
troben en una situació que conculca objectivament la llei de Déu. Per això, no poden 
acostar-se a la comunió eucarística, mentre persisteixi aquesta situació. Per la mateixa 
raó, no poden exercir certes responsabilitats eclesials. La reconciliació a través del 
sagrament de la Penitència únicament pot ser atorgada als qui s'han penedit d'haver 
violat el signe de l'aliança i de la fidelitat al Crist, i s'han compromès a viure en una 
continència completa. 

1651. Pel que fa als cristians que viuen en aquesta situació i que sovint mantenen la 
fe i desitgen educar cristianament els fills, els sacerdots i tota la comunitat cristiana han 
de donar proves d'una atenta sol·licitud, a fi que no es considerin com a separats de 
l'Església, en la vida de la qual poden i han de participar com a batejats: 

Hom els convidarà a escoltar la Paraula de Déu, a freqüentar el sacrifici de la 
missa, a perseverar en la pregària, a aportar la seva contribució a les obres de 
caritat i a les iniciatives de la comunitat a favor de la justícia, a educar els fills 
en la fe cristiana, a conrear l'esperit de penitència i a practicar-ne les obres per 
implorar així, un dia i un altre, la gràcia de Déu»3. 

2366-2367 L'obertura a la fecunditat 

1652. «Pel seu mateix caràcter natural, la institució del matrimoni i l'amor 
372 conjugal són ordenats a la procreació i a l'educació dels fills, on troben, per 

dir-ho així, el seu cimall, el seu coronament» 4. 

Els fills són sense cap dubte el fruit més preat del matrimoni i contribueixen 
amb extrem al bé dels mateixos pares. El mateix Déu que va dir: «no està bé 
que l'home estigui sol» (Gn 2, 18) i que «des del començament els va fer 
home i dona» (Mt 19, 4), volent-los comunicar una participació especial en la 
seva obra creadora, va beneir l'home i la dona en dir-los: «Creixeu i multipli-

l. Cf. FC 20. 2. Cf. FC 83; CIC, can. 1151-1155. 3. FC 84. 4. GS 48, § l. 
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queu-vos» (Gn l, 28). D'aquí ve que, sense postergar els altres fins del matri
moni, el veritable culte de l'amor conjugal i tota l'estructura de la vida de 
família que en deriva, tendeixen cap aquí: que els esposos estiguin coratjosa
ment disposats a col·laborar amb l'amor del Creador i Salvador, el qual per 
mitjà d 'ells no para d'augmentar i fer prosperar la seva pròpia família1

. 

1653. La fecunditat de l'amor conjugal s'estén als fruits de la vida moral, 
espiritual i sobrenatural que els pares transmeten als seus fills amb l'educació. 
Els pares són els principals i els primers educadors dels seus fills2

. En aquest 
sentit, la tasca fonamental del matrimoni i de la família és d'estar al servei de la 2231 
vida3. 

1654. Els esposos als quals Déu no ha concedit de tenir fills, no obstant això, 
poden dur una vida conjugal plena de sentit, humanament i cristianament. El 
seu matrimoni pot resplendir amb una fecunditat de caritat, d 'acolliment i de 
sacrifici. 

VI. L'ESGLÉSIA DOMÈSTICA 

1655. El Crist volgué néixer i crébcer al si de la Sagrada Família de Josep i de 
Maria. L'Església no és més que la «família de Déu». Des dels orígens, el nucli 759 
de l'Església estava sovint constituït per aquells qui, «amb tota la seva família», 
esdevenien creients4

. Quan es convertien, desitjaven també que «tota la seva 
família» se salvés5. Aquestes famílies creients eren com uns illots de vida cri_s-
tiana enmig d'un món no creient. 

1656. Actualment, en un món sovint estrany i fins i tot hostil a la fe , les 
famílies creients són de primera importància, com a llars de fe viva i irradiant. 
Per això, el Concili Vaticà II anomena la família, amb una antiga expressió, 
Ecclesia domestica6

. Al si de la família els pares són «amb l'exemple i la pa- 2204 

raula ( ... ) per als fills els primer predicadors de la fe, al servei de la vocació 
pròpia de cada un i, molt especialment, de la vocació sagrada» 7. 

1657. Aquí s'exerceix d 'una manera privilegiada el sacerdoci baptismal del 1268 
pare de família, de la mare, dels fills, de tots els membres de la família, «en la 
recepció dels sagraments, en la pregària i acció de gràcies, amb el testimoniat-
ge de la seva vida, amb l'abnegació i amb un amor eficaç»8

. La llar és així la 2214-2231 
primera escola de vida cristiana i «una escola d'enriquiment humà»9

. Aquí és 
on s'aprèn la constància i l'alegria del treball, l'amor fratern, el perdó generós, 
fins i tot reiterat, i sobretot el culte diví per mitjà de la pregària i l'ofrena de la 2685 
vida. 

l . GS 50, § l. 2. Cf. GE 3. 3. Cf. FC 28. 4. Cf. Ac 18,8. 5. Cf. Ac 16, 31 i 11 , 14. 6. LG 11; 
cf. FC 21. 7. LG 11 . 8. LG 10. 9. GS 52, § l. 
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1658. Cal recordar també certes persones que, a causa de les condicions 
concretes en què han de viure -i sovint sense haver-ho volgut-, es troben 
particularment prop del cor de Jesús i mereixen l'afecte i la sol·licitud de 
l'Església i sobretot dels pastors: el gran nombre de persones solteres. Moltes 
viuen sense família humana, sovint per culpa de les condicions de pobresa. 

2231 N'hi ha que viuen la seva situació en l'esperit de les benaurances, servint Déu i 
el proïsme d'una manera exemplar. A totes elles cal obrir les portes de les 

2233 llars, «Esglésies domèstiques», i de la gran família que és l'Església. «Que 
ningú no se senti sense família en aquest món: l 'Església és casa i família per a 
tothom, sobretot per als qui estan «cansats i afeixugats» (Mt 11, 28)» 1. 

EN RESUM 

1659. Sant Pau diu: «Marits) estimeu les vostres mullers, com el Crist va esti
mar l'Església. (.) Aquest misteri és gran, vull dir en tant que es reali
tza en el Crist i l'Església» (Ef 5) 25-32). 

1660. L'aliança matrimonial, per la qual un home i una dona constituei
xen entre ells una íntima comunitat de vida i d'amor, fou fundada i 
dotada de les seves lleis pròpies pel Creador. Per la seva natura està 
ordenada al bé dels cònjuges i a la procreació i educació dels fills. 
Entre els batejats, ha estat elevada pel Crist Senyor a la dignitat de 
sagramenf. 

1661. El sagrament del Matrimoni significa la unió del Crist i de l'Església. 
Dóna als esposos la gràcia d'estimar-se amb l'amor amb què el Crist 
estima la seva Església/ la gràcia del sagrament perfecciona així l'a
mor humà dels esposos, referma la seva unitat indissoluble i els santifi
ca pel camí de la vida eterna3

. 

1662. El matrimoni es basa en el consentiment dels contraents) és a dir, en 
la voluntat de donar-se mútuament i definitivament afi de viure ur¡,a 
aliança d'amor fidel ifecund. 

1663. Com que el matrimoni estableix els cònjuges en un estat públic de 
vida en l'Església, convé que la seva celebració sigui pública, en el 
marc d'una celebració litúrgica, davant el sacerdot (o el testimoni 
qualificat de l'Església), els testimonis i l'assemblea dels fidels. 

1664. La, unitat, la indissolubilitat i l'obertura a la fecunditat són essencials 
al matrimoni. La poligàmia és incompatible amb la unitat del matri
moni; el divorci separa el que Déu ha unit/ el refús de la fecunditat 
desvia la vida conjugal del seu «do més excel·lent», elfill4

. 

l. FC 85. 2. Cf. GS, 48, § l ; CIC, can. 1055, § l. 3. Cf. Ce. Trento: OS 1799. 4. GS 50, § l. 
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1665. El nou matrimoni dels divorciats, mentre viu el consort legítim, con
travé el designi i la llei de Déu ensenyats pel Crist. No estan separats de 
l'Església, però no poden acostar-se a la comunió eucarística. Procu
raran dur una vida cristiana sobretot educant els seus fills en la fe. 

1666. La llar cristiana és el lloc on els fills reben el primer anunci de lafe. 
Per això la casa familiar s'anomena adequadament l' «Església do
mèstica», comunitat de gràcia i d 'oració, escola de les virtuts huma
nes i de la caritat cristiana. 

CAPÍTOL Q UART 

Les altres celebracions litúrgiques 

ARTICLE l Els sagramentals 

1667. «La Santa Mare Església ha establert els sagramentals. Són signes sa
grats amb els quals, imitant d'alguna manera els sagraments, se signifiquen 
uns efectes sobretot espirituals, obtinguts per la impetració de l'Església. Pels 
sagramentals, els homes es preparen a rebre l'efecte principal dels sagra
ments, i se santifiquen diverses circumstàncies de la vida» 1 

Els trets característics dels sagramentals 

1668. Han estat instituïts per l'Església amb vista a la santificació d'alguns 
ministeris de l 'Església, de determinats estats de vida, de circumstàncies molt 
variades de la vida cristiana, i també de l'ús de les coses útils a l'home. Segons 
les decisions pastorals dels bisbes, poden també correspondre a les necessi
tats, a la cultura i a la història pròpies del poble cristià d'una regió o d'una 
època. Inclouen sempre una pregària, sovint acompanyada d'un signe deter
minat, com la imposició de la mà, el senyal de la Creu, l'aspersió amb aigua 
beneita ( que recorda el Baptisme). 

1669. .Els sacramentals recauen en el sacerdoci baptismal: tot batejat és cri
dat a ser una « benedicció» 2i a beneir3 Per això els laics poden presidir deter
minades benediccions4 com més una benedicció afecta la vida eclesial i sacra
mental, tant més la seva presidència queda reservada al ministeri ordenat 
(bisbes, preveres o diaques)5 

699, 2157 

784 
2626 

1670. Els sagramentals no confereixen la gràcia de l'Esperit Sant a la manera 1128 

dels sagraments, però per la pregària de l'Església preparen a rebre la gràcia i 2001 

l. SC 60; cf. CIC, can. 1166; CCEO, can. 867. 2. Cf. Gn 12,2. 3. Cf. Lc 6,28; Rm 12,14; l Pe 3,9. 
4. Cf. SC 79; CIC, can. 1168. 5. Cf. Ben 16; 18. 
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disposen a cooperar-hi. «La litúrgia dels sagraments i dels sagramentals fa 
que se santifiqui gairebé cada acte de la vida dels fidels ben preparats, per la 
gràcia divina que brolla del misteri Pasqual de la passió, mort i Resurrecció 
del Crist, del qual reben la seva força tots els sagraments i sagramentals; i fa, 
també, que gairebé tot ús honest de les coses materials pugui ser dirigit a 
santificar l'home i alabar Déu» 1 • 

Les formes variades dels sagramentals 

1671. Entre els sagramentals hi ha, en primer lloc, les benediccions (de persones, 
de la taula, d 'objectes, de llocs). Tota benedicció és lloança de Déu i pregària per 
obtenir els seus dons. En el Crist, els cristians són beneïts per Déu Pare «amb tota 
mena de benediccions espirituals» (Ef l, 3). Per això, l'Església dóna la benedicció tot 
invocant el nom de Jesús i fent habitualment el senyal de la Creu del Crist. 

1672. Algunes benediccions tenen un efecte durador: tenen per objecte consagrar 
unes persones a Déu i reservar per a l'ús litúrgic uns objectes i uns llocs. Entre les 
destinades a les persones -que no s'han de confondre amb l'ordenació sacramen
tal-, hi ha la benedicció de l'abat o de l'abadessa d'un monestir, la consagració de les 
verges i de les viudes, el ritu de la professió religiosa i les benediccions per a certs 
ministeris eclesials (lectors, acòlits, catequistes, etc.). Com exemple de les destinades 
als objectes, podem indicar la dedicació o la benedicció d'una església o d'un altar, la 
benedicció dels sants olis, dels vasos i dels ornaments sagrats, de les campanes, etc. 

1673. Quan l'Església demana públicament i amb autoritat, en nom de Jesucrist, 
que una persona o un objecte sigui protegit contra la influència del Maligne i sostret al 
seu domini, es tracta d'exorcisme. Jesús el va practicar2 i d'Ell té l'Església el poder i 
l'encàrrec d'exorcitzar' En una forma simple, l'exorcisme es practica en la celebració 
del Baptisme. L'exorcisme solemne, anomenat «gran exorcisme», únicament pot ser 
practicat per un sacerdot i amb el permís del bisbe. Cal procedir-hi amb prudència, · 
observant estrictament les regles establertes per l'Església. L'exorcisme pretén expul
sar els dimonis o alliberar de la influència demoníaca, i això per l'autoritat espiritual 
que Jesús ha confiat a la seva Església. Molt diferent és el cas de les malalties, sobretot 
psíquiques, l'atenció de les quals pertany a la ciència mèdica. Per tant, abans de cele
brar l'exorcisme, és important d'assegurar-se que es tracta d'una presència del Ma
ligne, no pas de cap malaltia4

• 

La religiositat popular 

1674. Fora de la litúrgia dels sagraments i dels sagramentals, la catequesi ha 
de tenir en compte les formes de la pietat dels fidels i de la religiositat popu-

1. SC 61. 2. Cf. Me 1,25s. 3. Cf. Me 3,15; 6,7.13; 16,17. 4. Cf. CIC, can. 1172. 
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lar. El sentit religiós del poble cristià sempre ha trobat la seva expressió en 2688 
formes variades de pietat que envolten la vida sacramental de l'Església, com 
la veneració de les relíquies, les visites als santuaris, els pelegrinatges, les 2669 
processons, el via crucis, les danses religioses, el rosari, les medalles1

, etc. 2678 

1675. Aquestes expressions prolonguen la vida litúrgica de l'Església, però no la 
substitueixen pas: «Han de regular-se de manera que, atenent els temps litúrgics, s'har
monitzin amb la litúrgia, en certa manera en derivin i hi condueixin el poble, perquè la 
litúrgia, per la seva naturalesa, els sobrepassa moltíssim» 2

. 

1676. Cal un discerniment pastoral per a donar suport a la religiositat popular i, si 
s'escau, per a purificar i rectificar el sentit religiós subjacent a aquestes devocions i per 
a fer progressar en el coneixement del misteri del Crist. La seva pràctica queda sotmesa 426 
a la cura i al judici dels bisbes i a les normes generals de l'Església3

• 

La religiositat popular, essencialment, és un conjunt de valors que, amb saviesa 
cristiana, respon als grans interrogants de l'existència. El seny popular catòlic 
és constituït per una capacitat de síntesi en vista a l'existència. I així junyeix, 
d'una manera creativa, allò que és diví i allò que és humà, el Crist i Maria, 
esperit i cos, comunió i institució, persona i c9munitat, fe i pàtria, intel·ligència 
i sentiment. Aquesta saviesa és un humanisme cristià que afirma radicalment la 
dignitat de tot ésser com a fill de Déu, estableix una fraternitat fonamental, 
ensenya a trobar-se amb la natura i a comprendre el treball, i dóna raons de 
viure en l'alegria i el bon humor, fins i tot enmig d'una vida molt dura. Aquesta 
saviesa és també per al poble un principi de discerniment, un instint evangèlic 
que li fa percebre espontàniament quan l'Evangeli és el primer servit en l'Es
glésia o quan és privat del seu contingut i asfixiat per altres interessos4

. 

EN RESUM 

1677. S'anomenen sagramentals els signes sagrats instituïts per l'Església 
amb la finalitat de preparar els homes per a rebre el fruit dels sagra
ments i de santificar les diferents circumstàncies de la vida. 

1678. Entre els sagramentals, les benediccions ocupen un lloc important. 
Inclouen a la vegada la lloança de Déu per les seves obres i els seus 
dons, i la intercessió de l'Església a fi que els homes puguin usar els 
dons de Déu d'acord amb l'esperit de l'Evangeli. 

1679. A més de la litúrgia, la vida cristiana s'alimenta de les variades formes 
de pietat popular, arrelades en les diverses cultures. Tot procurant 
il·luminar-les amb la llum de la fe, l 'Església fomenta les formes de 
religiositat popular que expressen un instint evangèlic i una saviesa 
humana i que enriqueixen la vida cristiana. 

l. Cf. Ce. Nicea II: DS 601; 603; Ce. Trento: DS 1822. 2. SC 13. 3. Cf. CT 54. 4. Document de 
Puebla; cf. EN 48. 
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ARTICLE 2 El funerals cristians 

1525 1680. Tots els sagraments, i principalment els de la iniciació cristiana, tenen 
com a finalitat la darrera Pasqua del fill de Déu, aquella que, a través de la 
mort, el fa entrar en la vida del Regne. Aleshores s'acompleix allò que confes
sava en la fe i l'esperança: «Espero la Resurrecció dels morts i la vida de la 
glòria» 1

. 

I. LA DARRERA PASQUA DEL CRISTIÀ 

1010-1074 1681. El sentit de la mort es revela a la llum del misteri Pasqual de la mort i 
Resurrecció del Crist, en qui hi ha la nostra única esperança. El cristià que 
mor en Jesucrist «emigra del cos i se'n va a viure prop del Senyor» (2Co 5, 8). 

1682. El dia de la mort inaugura per al cristià , al terme de la seva vida sacra
mental, el perfeccionament de la seva nova naixença iniciada al Baptisme, la 
«semblança» definitiva «a imatge del Fill» conferida per la unció de l'Esperit 
Sant i la participació en el banquet del Regne anticipat en l'Eucaristia, fins i tot 
si encara necessita unes darreres purificacions per a posar-se el vestit de no
ces. 

1683. L'Església que, com a Mare, ha dut sacramentalment en el seu si el 
1020 cristià durant el pelegrinatge terrenal , l'acompanya al final del seu camí per 

posar-lo «a les mans del Pare». Ofereix al Pare, en el Crist, el fill de la seva 
627 gràcia, i diposita a la terra, en l'esperança, el germen del cos que ressuscitarà 

en la glòria2. Aquesta ofrena és plenament celebrada pel Sacrifici eucarístic; 
les benediccions que la precedeixen i la segueixen són sagramentals. 

II. LA CELEBRACIÓ DELS FUNERALS 

1684. Els funerals cristians són una celebració litúrgica de l'Església. El ministeri de 
l'Església intenta tant expressar la comunió eficaç amb el difunt com fer-hi participar 
la comunitat reunida per a les exèquies i anunciar-li la vida eterna. 

1685. Els diversos ritus dels funerals expressen el caràcter Pasqual de la mort cris
tiana i responen a les situacions i tradicions de cada regió, fins i tot pel que fa al color 
litúrgic3

. 

1686. L'Ordo exsequiarum de la litúrgia romana proposa tres tipus de celebració 
dels funerals, que corresponen als tres llocs on se celebren (la casa, l'església, el ce-

l. Símbol de Nicea-Constantinoble. 2. Cf. lCo 15,42-44. 3. Cf. SC 81. 
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mentiri), i segons la importància que hi donen la família, els costums locals, la cultura 
i la pietat popular. El seu desenrotllament és comú a totes les tradicions litúrgiques i 
comprèn quatre moments principals: 

1687. L'acolliment de la comunitat. Obre la celebració una salutació de fe. Les 
persones pròximes al difunt són acollides amb una paraula de «consol» (en el sentit 
del Nou Testament: la força de l'Esperit Sant en l'esperança)1. La comunitat de pregà
ria que s'ha reunit espera també «les paraules de la vida eterna». La mort d'un mem
bre de la comunitat (o el dia de l'aniversari, el dia setè o el trentè) és un esdeveniment 
que ha de fer superar les perspectives d'«aquest món» i orientar els fidels cap a les 
veritables perspectives de la fe en el Crist ressuscitat. 

1688. La litúrgia de la Paraula, en els funerals, exigeix una preparació molt atenta, 
perquè l'assemblea reunida pot incloure fidels poc assidus a la litúrgia i amics del 
difunt que no són cristians. L'homilia, en particular, ha d'«evitar el gènere literari de 
l'elogi fúnebre» 2 i il·luminar el misteri de la mort cristiana a la llum del Crist ressuscitat. 

1689. El Sacrifici eucarístic. Quan la celebració es fa a l'església, l'Eucaristia és el 1371 
cor de la realitat Pasqual de la mort cristiana3

• Aleshores l'Església expressa la seva 
comunió eficaç amb el difunt: oferint al Pare, en l'Esperit Sant, el sacrifici de la mort i 
de la Resurrecció del Crist, li demana que el seu fill sigui purificat dels pecats i de les 
seves conseqüències i que sigui admès a la plenitud Pasqual de la taula del Regne4

. A 
través de l'Eucaristia celebrada així, la comunitat dels fidels , especialment la família 
del difunt, aprèn a viure en comunió amb el qui «s 'ha adormit en el Senyor», combre- 958 
gant amb el Cos del Crist, del qual ell és membre vivent, i pregant tot seguit per ell i 
amb ell. 

1690. El comiat o adéu (a-Déu) al difunt és la seva «recomanació a Déu» per mitjà 
de l'Església. És «el darrer comiat, amb el qual la comunitat cristiana saluda un mem-
bre seu i prega per ell, abans que s'emportin el seu cos a la sepultura»5

. La tradició 2300 
bizantina l'expressa amb el bes de comiat al difunt. 

Amb aquesta salutació «hom canta amb vista a la seva sortida d'aquesta vida i 
a la seva separació, però també perquè hi ha una comunió i una reunió. En 
efecte, morts, de cap manera no ens separem els uns dels altres, perquè tots 
recorrem el mateix camí i ens retrobarem en el mateix lloc. Mai no ens se
pararem, perquè vivim per al Crist, i ja ara som units al Crist, anant vers Ell (. .. ) 
ens reunirem en el Crist» 6. 

l . Cf. lTh 4,18. 2. OEx 41. 3. Cf. OEx l. 4. Cf. OEx 57. 5. OEx 10. 6. St. Simeó de 
Tessalònica, sep. 




