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PRIMERA SECCIÓ

L'economia sacramental
1076. El dia de Pentecosta, per l'efusió de l'Esperit Sant, l'Església es manifestà al món1. El do de l'Esperit inaugura un temps nou en la «dispensació del
misteri»: el temps de l'Església, durant el qual el Crist manifesta, fa present i
comunica la seva obra de salvació per mitjà de la litúrgia de la seva Església,
«fins que ell vingui» (lCo 11, 26). Durant aquest temps de l'Església, el Crist
viu i ja actua en la seva Església i amb ella d'una manera nova, pròpia d'aquest
temps nou. Actua per mitjà dels sagraments; això és el que la Tradició comuna
d 'Orient i d'Occident anomena «l'economia sacramental», la qual consisteix
en la comunicació ( o «dispensació») dels fruits del misteri Pasqual del Crist
en la celebració de la litúrgia «sacramental» de l'Església.
Per això cal, en primer lloc, destacar aquesta «dispensació sacramental» (capítol primer). Així es veuran més clarament la naturalesa i els aspectes essencials
de la celebració litúrgica (capítol segon).
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CAPÍTOL PRIMER

El misteri Pasqual en el temps de l'Església
ARTICLE l

La litúrgia, obra de la Santíssima Trinitat

I. EL PARE, FONT I FI DE 1A LITÚRGIA

1077. «Beneït sigui Déu, Pare del nostre Senyor Jesucrist, que ens beneí amb
tota mena de benediccions espirituals dalt del cel, en el Crist, d'acord amb
l'elecció que en ell féu de nosaltres abans de la creació del món per tal de ser
sants i immaculats a la seva presència, ja que en el seu amor ens ha predestinat
a esdevenir fills seus per Jesucrist, segons el beneplàcit de la seva voluntat, per
a lloança de glòria de la seva gràcia, amb la qual ens agracià en el seu Benamat» (Ef l, 3-6)
1078. Beneir és una acció divina que dóna la vida i que té com a font el Pare.

és a la vegada, paraula i do (benedictio, eu-logia). Aplicat a
l'home, aquest terme significarà l'adoració i el lliurament al seu Creador en
l'acció de gràcies.

La seva benedicció,

1079. Des del començament fins a la consumació dels temps, tota l'obra de
Déu és benedicció. Des del poema litúrgic de la primera creació fins als càn1. Cf. SC 6; LG 2.
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tics de la Jerusalem celestial, els autors inspirats anuncien el designi de la
salvació com una immensa benedicció divina.
1080. Des del començament, Déu beneeix els éssers vius, sobretot l'home i
la dona. L'aliança amb Noè i amb tots els éssers animats renova aquesta benedicció de fecunditat, malgrat el pecat de l'home pel qual la terra és «maleïda».
Però a partir d'Abraham la benedicció divina penetra en la història dels homes, que s'encaminava cap a la mort, per tal de fer-la ressorgir a la vida, a la
seva font: per la fe del «pare dels creients» que acull la benedicció s'inaugura
la història de la salvació.
1081. Les benediccions divines es manifesten en esdeveniments sorprenents i salvadors: el naixement d 'Isahac, la sortida d'Egipte (Pasqua i Èxode),
el do de la Terra promesa, l'elecció de David, la Presència de Déu en el temple, l'exili purificador i el retorn d'una «petita resta». La Llei, els Profetes i els ·
Salms que teixeixen la litúrgia del poble escollit, al mateix temps evoquen
aquestes benediccions divines i hi responen amb les benediccions de lloança
i d'acció de gràcies.
1082. En la litúrgia de l'Església, la benedicció divina és plenament revelada i comunicada: el Pare és reconegut i adorat com la font i el fi de totes les
benediccions de la creació i de la salvació: en el seu Verb, encarnat, mort i
ressuscitat per nosaltres, ens omple de les seves benediccions, i per Ell escampa en els nostres cors el Do que conté tots els dons: l'Esperit Sant.
2627
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1083. Es comprèn aleshores la doble dimensió de la litúrgia cristiana com a
resposta de fe i d'amor a les «benediccions espirituals» amb què el Pare ens
agracia. Per un cantó, l'Església, unida al seu Senyor i «sota l'acció de l'Esperit
Sant» (Lc 10, 21), beneeix el Pare «pel seu Do inefable» (2Co 9, 15) per mitjà
de l'adoració, la lloança i l'acció de gràcies. Per l'altre cantó, i fins a la consumació del designi de Déu, l'Església no cessa d'oferir al Pare «l'ofrena dels
seus propis dons» i d'implorar-lo que enviï l'Esperit Sant sobre l'ofrena, sobre
ella mateixa, sobre els fidels i sobre el món sencer, perquè, per la comunió en
la mort i resurrecció del Crist-Sacerdot i pel poder de l'Esperit, aquestes benediccions divines donin fruits de vida «per a lloança de glòria de la seva gràcia» (Ef l, 6)
II. L'OBRA DEL CRIST EN LA LITÚRGIA

El Crist glorificat...
662

1084. «Assegut a la dreta del Pare» i escampant l'Esperit Sant en el seu Cos
que és l'Església, el Crist ja actua per mitjà dels sagraments, instituïts per Ell
per tal de comunicar la seva gràcia. Els sagraments són uns signes sensibles
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(paraules i accions), accessibles a la nostra humanitat actual. Realitzen eficaçment la gràcia que signifiquen en virtut de l'acció del Crist i pel poder de
l'Esperit Sant.
1085. En la litúrgia de l'Església el Crist significa i realitza principalment el
seu misteri Pasqual. Durant la seva vida terrena, Jesús anunciava amb el seu
ensenyament i anticipava amb els seus actes el seu misteri Pasqual. Quan arriba la seva Hora1, visqué l'únic esdeveniment de la història que no passa: Jesús
mor, és sepultat, ressuscita d'entre els morts i és assegut a la dreta del Pare
«una vegada per sempre» (Rm 6, 10; He 7, 27; 9, 12). És un esdeveniment real,
que succeí en la nostra història, però és únic: tots els altres fets de la història
succeeixen un cop, i després passen, engolits en el passat. El misteri Pasqual
del Crist, en canvi, no pot quedar-se en el passat únicament, ja que amb la seva
Mort destruí la mort, i tot el que el Crist és i tot el que ha fet i sofert per tots els
homes participa de l'eternitat divina i es projecta així a tots els temps i s'hi fa
present. L'Esdeveniment de la Creu i de la Resurrecció roman i ho atreu tot
cap a la Vida.
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... des de l'Església dels apòstols ...

1086. «Tal com el Crist fou enviat pel Pare, també ell envià els apòstols,
plens de l'Esperit Sant, no solament a predicar l'Evangeli a tota criatura i a
anunciar que el Fill de Déu, per la seva mort i la seva resurrecció, ens havia
alliberat del poder satànic i de la mort, i ens havia transportat al regne del
Pare, sinó també a realitzar l'obra de salvació que anunciaven, pel sacrifici i els
sagraments, entorn dels qual gira tota la vida litúrgica>?.
1087. Així, el Crist ressuscitat, en donar l'Esperit Sant als apòstols, els confia
el seu poder de santificació3: esdevenen signes sacramentals del Crist. Per la
força del mateix Esperit Sant, confien aquest poder als seus successors. Aquesta «successió apostòlica» estructura tota la vida litúrgica de l'Església; ella mateixa és sacramental, transmesa pel sagrament de l'Orde.

858
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... és present en la litúrgia terrena...

1088. «Per a realitzar una obra tan gran» - la dispensació o comunicació de
la seva obra de salvació- , «el Crist és sempre present en la seva Església,
sobretot en les accions litúrgiques. És present en el sacrifici de la missa, tant
en la persona del ministre, «el mateix que es va oferir a la Creu, ara s'ofereix
per ministeri dels sacerdots», com sobretot sota les espècies eucarístiques. És
present per la seva potència en els sagraments, de manera que quan algú
bateja, el Crist mateix bateja. És present en la seva paraula, ja que quan en
l. Cf. Jn 13,1 ; 17,1.

2. SC 6.

3. Cf. Jn 20, 21 -23.
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l'Església es llegeixen les Sagrades Escriptures, ell mateix parla. En fi, és present quan l'Església suplica i salmeja, ell que prometé: «On n'hi ha dos o tres
de reunits en el meu nom, allí sóc jo enmig d 'ells» (Mt 18, 20)» 1.
796

1089. «De fet, en aquesta obra tan gran, amb la qual Déu és perfectament
glorificat i els homes se santifiquen, el Crist s'uneix sempre a l'Església, la seva
estimadíssima Esposa, que l'invoca com a Senyor seu i per ell dóna culte al
Pare Etern»2.
... que participa en la litúrgia celestial

1137-1139

1090. «Per la litúrgia de la terra participem i pregustem la del cel, que se
celebra a la ciutat santa de Jerusalem, cap a la qual anem com a peregrins, on
el Crist seu a la dreta de Déu, ministre del santuari i de l'autèntic tabernacle;
cantem un himne de glòria a Déu amb tot l'exèrcit celestial; venerant la memòria dels sants, esperem compartir la seva companyia; esperem el Salvador, . ·
nostre Senyor Jesucrist, fins que ell es manifesti com a vida nostra, i nosaltres
ens manifestem gloriosos amb ell»3.
III. L'ESPERIT SANT I L'ESGLÉSIA EN 1A LITÚRGIA

1091. En la litúrgia l'Esperit Sant és el pedagog de la fe del Poble de Déu, el
798

737

realitzador de les «obres mestres de Déu», que són els sagraments de la Nova
Aliança. El desig i l'obra de l'Esperit al cor de l'Església és que nosaltres visquem de la vida del Crist ressuscitat. Quan Ell troba en nosaltres la resposta de
fe que Ell ha suscitat, es realitza una veritable cooperació. Per ella, la litúrgia
esdevé l'obra comuna de l'Esperit Sant i de l'Església.
1092. En aquesta dispensació sacramental del misteri del Crist, l'Esperit Sant
actua de la mateixa manera que en els altres temps de l'economia de la salvació: prepara l'Església a trobar el seu Senyor; recorda i manifesta el Crist a la fe
de l'assemblea; fa present i actualitza el misteri del Crist pel seu poder transformant; finalment, l'Esperit de comunió uneix l'Església a la vida i a la missió
del Crist.
L'Esperit Sant prepara per acollir el Crist

1093. L'Esperit Sant acompleix en l'economia sacramental les figures de
762

l'Antiga Aliança. Puix que l'Església del Crist estava «preparada admirable-

ment en la història del poble d'Israel i en l'Antiga Aliança» 4, la litúrgia de
l'Església conserva com una part integrant i irreemplaçable, fent-los seus, alguns elements del culte de l'Antiga Aliança:
l. SC 7.

2. SC 7.

3. SC 8; Cf. LG 50.

4. LG 2.
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- principalment la lectura de l'Antic Testament;
- la pregària dels Salms;
- i sobretot la memòria dels esdeveniments salvadors i de les realitats significatives que han trobat acompliment en el misteri del Crist (la promesa i
l'aliança, l'Èxode i la Pasqua, el Regne i el Temple, l'Exili i el Retorn).

121
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1094. Sobre aquesta harmonia dels dos Testaments 1 s'articula la catequesi

128-130

Pasqual del Senyor2 i, després, la dels apòstols i dels Pares de l'Església. Aquesta catequesi desvela allò que romania ocult sota la lletra de l'Antic Testament:
el misteri del Crist. S'anomena «tipològica» perquè revela la novetat del Crist
a partir de les «figures» (tipus) que l'anunciaven en els fets, les paraules i els
símbols de la primera aliança. Per aquesta relectura en l'Esperit de Veritat a
partir del Crist, les figuren són desvelades 3• Així, el diluvi i l'arca de Noè prefiguraven la salvació pel Baptisme4, el Núvol i el pas del mar Roig també; l'aigua
de la roca era la figura dels dons espirituals del Crist5; el mannà del desert
prefigurava l'Eucaristia, «el veritable Pa del Cel» Qo 6, 32).

1095. Per això, l'Església, especialment en els temps d'Advent, de Quaresma,
i sobretot la nit de Pasqua, rellegeix i reviu tots aquests grans esdeveniments
de la història de la salvació en l' «avui» de la seva litúrgia. Però a1xò exigeix
també que la catequesi ajudi els fidels a obrir-se a la comprensió «espiritual»
de l'economia de la salvació, tal com la litúrgia de l'Església la manifesta i ens
la fa viure.
1096. Litúrgia jueva i litúrgia cristiana. Un millor coneixement de la fe i de la vida
religiosa del poble jueu, tal com encara les professa i les viu actualment, pot ajudar a
comprendre més bé certs aspectes de la litúrgia cristiana. Tant per als jueus com per
als cristians la Sagrada Escriptura és una part essencial de les seves litúrgies: per a la
proclamació de la Paraula de Déu, la resposta a aquesta Paraula, la pregària de lloança i
d'intercessió pels vius i els morts, el recurs a la misericòrdia divina. La litúrgia de la
Paraula, en la seva estructura pròpia, té el seu origen en la pregària jueva. L'oració de
les Hores i altres textos i formularis litúrgics hi tenen paral·lels, i també les fórmules
mateixes de les nostres pregàries més venerables, com el Parenostre. Les pregàries
eucarístiques també s'inspiren en models de la tradició jueva. La relació entre litúrgia
jueva i litúrgia cristiana, i també la diferència de llurs continguts, són particularment
visibles en les grans festes de l'any litúrgic, com la Pasqua. Els cristians i els jueus
celebren la Pasqua: Pasqua de la història, orientada cap al futur entre els jueus; Pasqua
realitzada en la mort i Resurrecció del Crist entre els cristians, encara que sempre
esperant la consumació definitiva.
1097. En la litúrgia de la Nova Aliança, tota acció litúrgica, especialment la
celebració de l'Eucaristia i dels sagraments, és un encontre entre el Crist i
l'Església. L'assemblea litúrgica rep la seva unitat de la «comunió de l'Esperit
l. Cf. DV 14-16.

2. Cf. Lc 24,13-49.

3. Cf. 2Co 3, 14-16.

4. Cf. lPe 3,21.

S. Cf. lCo 10,1-6.
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Sant» que aplega els fills de Déu en l'únic Cos del Crist. Transcendeix les
afinitats humanes, racials, culturals i socials.
1098. L'assemblea s'ha de preparar a trobar el seu Senyor, ha de ser un

1430

«poble ben disposat». Aquesta preparació dels cors és l'obra comuna de l'Esperit Sant i de l'assemblea, en particular dels seus ministres. La gràcia de l'Esperit Sant intenta desvetllar la fe, la conversió del cor i l'adhesió a la voluntat
del Pare. Aquestes disposicions són prèvies a l'acolliment de les altres gràcies
ofertes en la celebració mateixa i als fruits de Vida nova que està destinada a
produir en conseqüència.
L'Esperit Sant recorda e l misteri del Crist

91
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1099 . L'Esperit i l'Església cooperen a manifestar el Crist i la seva obra de
salvació en la litúrgia. Principalment en l'Eucaristia, i analògicament en els ·
altres sagraments, la litúrgia és Memorial del misteri de la salvació. L'Esperit
Sant és la memòria viva de l'Església1 .
1100. La Paraula de Déu. L'Esperit Sant recorda en primer lloc a l'assemblea
litúrgica el sentit de l'esdeveniment de salvació tot donant vida a la Paraula de
Déu que és anunciada per tal de ser rebuda i viscuda:
La importància de

la Sagrada Escriptura en la celebració litúrgica és cabdal. Les
lectures que es llegeixen, i que són explicades en l'homilia, i els salms que es
canten són de l'Escriptura; les pregàries, les oracions i els himnes litúrgics
estan amarats de la seva inspiració i de la seva atmosfera, i les accions i signes
en reben el significat2.

1101. L'Esperit Sant és qui dóna als lectors i als oients, segons les disposicions dels seus cors, la intel·ligència espiritual de la Paraula de Déu. A través
de les paraules, de les accions i dels símbols que formen la trama d'una celebració, l'Esperit posa els fidels i els ministres en relació viva amb el Crist,
Paraula i Imatge del Pare, per tal que puguin fer passar a la seva vida el sentit
del que senten, contemplen i fan en la celebració.
1102. «La Paraula de la salvació nodreix la fe en els cors dels creients, i fa
néixer i créixer la comunitat dels cristians» 3. L'anunci de la Paraula de Déu no
s'esgota en un ensenyament: reclama la resposta de lafe, com a consentiment i
compromís, atI_1b vista a l'aliança entre Déu i el seu poble. L'Esperit Sant és
també el qui dóna la gràcia de la fe, l'enforteix i la fa créixer en la comunitat.
L'assemblea litúrgica és, en primer lloc, comunió en la fe.
110 3. L'Anamnesi. La celebració litúrgica fa sempre referència a les intervencions salvadores de Déu en la història. «L'economia de la revelació es realitza
l. Cf.Jn 14,26.

2. SC 24.

3. PO 4.
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amb paraules i gestos intrínsecament connexos ( ... ). Les paraules proclamen
les obres i il·luminen el misteri que hi ha contingut» 1 . En la litúrgia de la
Paraula l'Esperit Sant «recorda» a l'assemblea tot el que el Crist ha fet per
nosaltres. D'acord amb la naturalesa de les accions litúrgiques i de les tradicions rituals de les Esglésies, una celebració «fa memòria» de les meravelles
de Déu en una Anamnesi més o menys desenvolupada. L'Esperit Sant, que
desvetlla així la memòria de l'Església, suscita aleshores l'acció de gràcies i la
lloança {doxologia).
L'Esperit Sant actualitza el misteri del Crist

1104. La litúrgia cristiana no solament recorda els esdeveniments que ens
han salvat, sinó que els actualitza, els fa presents. El misteri Pasqual del Crist és
celebrat, però no pas repetit; són les celebracions les que es repeteixen; en
cada una de elles té lloc l'efusió de l'Esperit Sant que actualitza l'únic misteri.
1105. L 'Epiclesi ( «invocació sobre») és la intercessió en la qual el prevere
suplica al Pare que enviï l'Esperit santificador per tal que les ofrenes es converteixin en el Cos i la Sang del Crist i que, en rebre-les, els fidels esdevinguin
ells mateixos una ofrena vivent a Déu.

l 085

1153

1106. Amb l'Anamnesi, l'Epiclesi es troba al cor de cada celebració sacramental, més particularment de l'Eucaristia:
Tu preguntes com el pa esdevé Cos del Crist, i el vi( ... ) Sang del Crist? Jo et
dic: l'Esperit Sant irromp i acompleix allò que supera tota paraula i tot pensament.( ... ) N'has de tenir prou d'entendre que és per l'Esperit Sant, de la mateixa manera que el Senyor, per Ell mateix i en Ell mateix, assumí la carn de la
Santa Verge i per l'Esperit Sant2 .

1107. El poder transformador de l'Esperit Sant en la litúrgia apressa la vinguda del Regne i la consumació del misteri de la salvació. En l'espera i en l'esperança ens fa realment anticipar la comunió plena de la Santíssima Trinitat.
Enviat pel Pare que escolta l'Epiclesi de l'Església, l'Esperit dóna la vida als qui
l'acullen, i constitueix per a ells, des d'aquest moment, les «arres» de la seva
herència3.

1375

2816

La comunió de l'Esperit Sant

1108. El terme de la missió de l'Esperit Sant en tota acció litúrgica és de
posar-se en comunió amb el Crist per tal de formar el seu Cos. L'Esperit Sant
és com la saba del Cep del Pare que lleva el fruit en els sarments 4. En la litúrgia
es realitza la cooperació més íntima de l'Esperit Sant i de l'Església. Ell, l'Espel.

DV 2.

2. St. Joan Damascè, f.o. 4,13.

3. Cf. Ef 1,14; 2Co 1,22.

4. Cf. Jn 15,1-17; Ga 5,22.
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rit de comunió, habita indefectiblement en l'Església, i per això l'Església és el
gran sagrament de la comunió divina que aplega els fills de Déu dispersos. El
fruit de l'Esperit en la litúrgia és inseparablement comunió amb la Santíssima
Trinitat i comunió fraternal1.
1109. L'Epiclesi és també la pregària per l'efecte ple de la comunió de l'assemblea amb el misteri del Crist. «La gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor
de Déu Pare i la comunió de l'Esperit» (2Co 13, 13) han de continuar sempre
amb nosaltres i produir fruits més enllà de la celebració eucarística. Per tant,
l'Església demana al Pare que enviï l'Esperit Sant perquè Aquest faci de la vida
dels fidels una ofrena vivent a Déu per la transformació espiritual a imatge del
Crist, l'anhel de la unitat de l'Església i la participació en la seva missió a través
del testimoniatge i el servei de la caritat.
EN RESUM

1110. En la litúrgia de l'Església Déu Pare és beneit i adorat com la font de

totes les benediccions de la creació i de la salvació, amb què ell ens ha
beneït en el seu Fill, per donar-nos l'Esperit de l'adopció filial.
1111. L'obra del Crist en la litúrgia és sacramental perquè el seu misteri de
salvació s'hifa present pel poder del seu Esperit Sant; perquè el seu Cos,

que és l'Església, és com el sagrament (signe i instrument) en el qual
l'Esperit Sant dispensa el misteri de la salvació; perquè a través de les
seves accions litúrgiques, l'Església pelegrina participa ja, com en un
tast, en la litúrgia celestial.
1112. La missió de l'Esperit Sant en la litúrgia de l'Església és de preparar

l'assemblea per a trobar-se amb el Crist; d 'evocar i manifestar el Crist a
la fe de l'assemblea; de fer present i actualitzar l'obra salvadora del
Crist pel seu poder transformador i de fer fructificar el do de la comunió en l'Església.

ARTICLE 2 El misteri Pasqual en els sagraments de l'Església

1210

1113. Tota la vida litúrgica de l'Església gravita entorn del Sacrifici eucarístic
i dels sagraments2 • En l'Església, hi ha set sagraments: el Baptisme, la Confir1. l]n 1,3-7.

2. SC 6.

La,
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mació o Crismació, l'Eucaristia, la Penitència, la Unció dels malalts, l'Orde, el
Matdmoni1. En aquest article, es tracta d'allò que és comú als set sagraments
de l'Església, des del punt de vista doctrinal. Allò que els és comú sota l'aspecte de la celebració, s'exposarà en el capítol segon, i el que és propi de cada un
d'ells serà l'objecte de la secció segona.

l ELS SAGRAMENTS DEL CRIST

1114. «Adherits a la doctrina d~ les Sagrades Escriptures, les tradicions apostòliques ( ... ) i a la doctrina unànime dels Pares», professem que «els sagraments de la Llei nova foren tots instituïts per nostre Senyor Jesucrist»2 .
1115. Les paraules i les accions de Jesús durant la seva vida oculta i el seu
ministeri públic eren ja salvadores. Anticipaven la potència del seu misteri
Pasqual. Anunciaven i preparaven allò que ell donaria a l'Església quan tot fos
acomplert. Els misteris de la vida del Crist són els fonaments del que ara, a
través dels ministres de la seva Església, el Crist atorga en els sagraments, car
«allò que era visible en el nostre Salvador ha passat als seus misteris» 3 .
'

1116. «Forces que surten» del cos del Crist4, sempre vivent i vivificant, accions de l'Esperit Sant que actua en el seu Cos que és l'Església, els sagraments
són «les obres mestres de Déu» en la nova i eterna aliança.

512-560

1504
774

II. ELS SAGRAMENTS DE L'ESGLÉSIA

1117. En virtut de l'Esperit que la condueix «a la veritat completa» Qo 16,
13), l'Església ha anat reconebcent a poc a poc aquest tresor rebut del Crist i
n'ha precisat la «dispensació», tal com ho ha fet per al cànon de les Sagrades
Escriptures i la doctrina de la fe, com a fidel administradora dels misteris de
Déu 5. Així, l'Església ha discernit, al llarg dels segles, que, entre les seves
celebracions litúrgiques n'hi ha set que són, en el sentit propi del mot, sagraments instituïts pel Senyor.
1118. Els sagraments són «de l'Església» en aquest doble sentit que són «per
ella» i «per a ella». Són «per a l'Església», perquè ella és el sagrament de
l. OS 860; 1310; 1601. 2. OS 1600-1601.
8,46. 5. Mt 13,52; lCo 4,1.

3. St. Lleó Gran, serm. 74,2.

4. Lc 5,17; 6,19;

120
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l'acció del Crist que actua en ella gràcies a la missió de l'Esperit Sant. I són
«per a l'Església», ells són aquests «sagraments que fan l'Església»\ ja que
manifesten i comuniquen als homes, sobretot en l'Eucaristia, el misteri de la
comunió del Déu Amor, U en tres Persones.

792

1119. Formant amb el Crist-Cap «com una única persona mística»2, l'Església
actua en els sagraments com a «comunitat sacerdotal», «orgànicament estructurada»3: pel Baptisme i la Confirmació, el poble sacerdotal és fet apte per a
celebrar la litúrgia; d'altra banda, alguns fidels, «revestits d'un Orde sagrat, són
instituïts en nom del Crist per pasturar l'Església amb la paraula i la gràcia de
Déu»4.

1547

1120. El ministeri ordenat o sacerdoci ministeria/5 està al servei del sacerdoci baptismal. Garanteix que, en els sagraments, és realment el Crist el qui actua ·
per l'Esperit Sant en bé de l'Església. La missió de salvació confiada pel Pare ai
seu Fill encarnat és confiada als apòstols i per ells als seus successors: reben
l'Esperit de Jesús per actuar en el seu nom i en la seva persona6. Així, el
ministre ordenat és el vincle sacramental que uneix l'acció litúrgica a allò que
van dir i van fer els apòstols i, per mitjà d'ells, a allò que va dir i va fer el Crist,
font i fonament dels sagraments.

1272, 1304,
1582

1121. Els tres sagraments del Baptisme, de la Confirmació i de l'Orde confereixen, a més de la gràcia, un caràcter sacramental o «segell» pel qual el
cristià participa en el sacerdoci del Crist i forma part de l'Església segons uns
diversos estats i funcions. Aquesta configuració al Crist i a l'Església, realitzada
per l'Esperit, és indeleble 7, queda per sempre en el cristià com a disposició
positiva per a la gràcia, com a promesa i garantia de la protecció divina i com a
vocació al culte diví i al servei de l'Església. Per tant, aquests sagraments mai
no es poden reiterar.

Ill. ELS SAGRAMENTS DE IA FE

849

1122. El Crist envià els seus apòstols perquè «fos predicada en nom seu la
conversió per a remissió dels pecats a tots els pobles» (Lc 24, 47). «Convertiu
tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant» (Mt
28, 19). La missió de batejar -la missió sacramental, doncs- és implicada en
l. St. Agustí, civ. 22,17; cf. st. Tomàs d'Aquino, s. th. 3,64,2, ad 3. 2. Pius XII, enc. «Mystici Corporis». 3. LG 11. 4. LG 11. 5. LG 10. 6. Jn 20, 21-23; Lc 24,47; Mt 28, 18-20. 7. Ce. Trento:
os 1609.
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la missió d'evangelitzar perquè el sagrament és preparat per la Paraula de
Déu i per la fe que és consentiment a aquesta Paraula:

1236

El Poble de Déu s'aplega principalment per la Paraula del Déu viu. ( ... ) La
proclamació de la Paraula és necessària per al ministeri dels sagraments, perquè són sagraments de la fe, que prové i es nodreix de la Paraula1 .

1123. «Els sagraments s'encaminen a la santificació dels homes, a l'edificació
del Cos del Crist, a donar culte a Déu; i, com a signe, tenen també la funció
d'instruir. No solament suposen la fe, sinó que també l'alimenten, la reforcen i
la manifesten amb paraules i coses; per això, s'anomenen sagraments de la
fe»2.
1124. La fe de l'Església és anterior a la fe del fidel, el qual és invitat a adherir-s'hi. Quan l'Església celebra els sagraments, confessa la fe rebuda dels
apòstols. D'aquí ve l'antic adagi: «Lex orand( tex credendi» ( o «Legem credendi tex statuat suplicandi», segons Pròsper d'Aquitània3 [segle V]). La llei de la
pregària és la llei de la fe, l'Església creu tal com prega. La litúrgia és un
element constitutiu de la Tradició santa i vivent4 .
1125. Per això, cap ritu sacramental no pot ser modificat o manipulat al gust
del ministre o de la comunitat. Ni tan sols l'autoritat suprema de l'Església no
pot canviar la litúrgia al seu albir, sinó únicament dins l'obediència de la fe i
dins el respecte religiós del misteri de la litúrgia.
1126. Per altra part, ja que els sagraments expressen i desenvolupen lacomunió de fe en l'Església, la tex orandi és un dels criteris essencials del diàleg
que intenta restaurar la unitat dels cristians5.

1154

166
1327
78

1205

815

N. ELS SAGRAMENTS DE I.A SALVACIÓ

1127. Celebrats dignament a l'interior de la fe, els sagraments confereixen la
gràcia que signifiquen6. Són eficaços perquè el Crist mateix hi actua: és Ell qui
bateja, és Ell qui actua en els seus sagraments per tal de comunicar la gràcia
que el sagrament significa. El Pare escolta sempre la pregària de l'Església del
seu Fill que, en l'epiclesi de cada sagrament, expressa la seva fe en el poder de
l'Esperit. Així com el foc transforma en ell tot el que toca, l'Esperit Sant transforma en Vida divina allò que és sotmès a la seva potència.
1128. Aquest és el sentit de l'afirmació de l'Església7 : els sagraments actuen

ex opere operato (literalment: «pel fet mateix de realitzar-se l'acció»), és a dir,
en virtut de l'obra salvadora del Crist, realitzada un cop per sempre. En deriva
l. PO 4. 2. SC 59. 3. ep. 217.
Ce. Trento: DS 1608.

4. DV 8.

5. UR 2 i 15.

6. Ce. Trento: DS 1605 i 1606.

7.

1084
1105
696
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1584

que «el sagrament no és realitzat en virtut de la justícia de l'home que el dóna
o el rep, sinó pel poder de Déu» 1. Des del moment que un sagrament és
celebrat en conformitat amb la intenció de l'Església, el poder del Crist i del
seu Esperit actua en ell i per ell, independentment de la santedat personal del
ministre. No obstant això, els fruits dels sagraments· depenen també de les
disposicions del qui els rep.

1257

1129. L'Església afirma que, per als creients, els sagraments de la Nova Aliança són necessaris per a la salvació 2• La «gràcia sacramental» és la gràcia de
l'Esperit Sant donada pel Crist i pròpia de cada sagrament. L'Esperit guareix i
transforma els qui el reben, tot conformant-los al Fill de Déu. El fruit de la vida
sacramental és que l'Esperit d'adopció deïfica3 els fidels unint-los vitalment al
Fill únic, el Salvador.

2003

460

V. EI.S SAGRAMENTS DE 1A VIDA ETERNA

2817

950

1130. L'Església celebra el misteri del seu Senyor «fins que ell vingui» i
«Déu sigui tot en tots» (lCo 11, 26; 15, 28). Des de l'època apostòlica la litúrgia
és atreta vers el seu terme pel gemec de l'Esperit en l'Església: «Marana thal»
(lCo 16, 22). La litúrgia participa d 'aquesta manera en el desig de Jesús: «Desitjava ardentment de menjar aquest sopar de Pasqua amb vosaltres (. .. ) fins
que s'acompleixi en el Regne de Déu» (Lc 22, 15-16). En els sagraments del
Crist, l'Església ja rep les arres de la seva herència, ja participa en la vida
eterna, «mentre estem en expectació de la benaurada esperança i de la manifestació de la glòria del gran Déu i Salvador nostre Jesucrist» (Tt 2, 13). «L'Esperit i l'Esposa diu'en: Veniu! (. .. ) Veniu, Senyor Jesús!» (Ap 22, 17-20).
Sant Tomàs resumeix així les diferents dimensions del signe sacramental: «El
sagrament és el signe que rememora allò que ha passat, és a dir, la passió del
Crist; que manifesta allò que es realitza en nosaltres per la passió del Crist, és a
dir, la gràcia; i pronostica o anuncia per endavant la glòria futura »4.

EN RESUM

1131. Els sagraments són signes eficaços de la gràcia, instituïts pel Crist i
confiats a !Església, pels quals se'ns dóna la vida divina. Els ritus
visibles sota els quals se celebren els sagraments, signifiquen i realitzen
les gràcies pròpies de cada sagrament. Produeixen fruit en els qui els
reben amb les degudes disposicions.
1132. L'Església celebra els sagraments com a comunitat sacerdotal estructurada pel sacerdoci baptismal i pel dels ministres ordenats.
l. St. Tomàs d'Aquino, s. th. 3,68,8.

2. Ce. Trento: DS 1604.

3. 2Pe 1,4.

4. S. th. 3,60,3.
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1133. L'Esperit Sant prepara per als sagraments per mitjà de la Paraula de
Déu i la fe que acull la Paraula en els cors ben disposats. Aleshores, els
sagraments enforteixen i expressen la fe:
1134. El fruit de la vida sacramental és a la vegada personal i eclesial. Per
una part aquest fruit és per a tot fidel la vida per a Déu en Jesucrist;
per altra part, és per a l'Església creixement en la caritat i en la seva
missió de testimoniatge.

CAPÍTOL SEGON

La celebració sacramental del misteri Pasqual
1135. La catequesi de la litúrgia implica, en primer lloc, la intel·ligència de
l'economia sacramental (capítol primer). A la seva llum es revela la novetat de
la seva celebració. En aquest capítol, per tant, es tractarà de la celebració dels
sagraments de l'Església. Es considerarà allò que, a través de la diversitat de les
tradicions litúrgiques, és comú a la celebració dels set sagraments; el que és
propi de cada un d'ells serà presentat més endavant. Aquesta catequesi fonamental de les celebracions sacramentals respondrà les primeres preguntes
que els fidels es plantegen entorn d'aquest tema:
- Qui celebra?
- Com cal celebrar?
- Quan cal ·celebrar?
- On es fa la celebració?

ARTICLE l

Celebrar la litúrgia de l'Església

I. QUI CELEBRA?

1136. La litúrgia és «acció» del «tot el Crist» ( Christus totus ). Els qui des
d'ara la celebren més enllà dels signes es troben ja en la litúrgia celestial, allà
on la celebració és totalment comunió i Festa.

1090

Els celebrants de la litúrgia celestial

2642

1137. L'Apocalipsi de sant Joan, llegit en la litúrgia de l'Església, ens revela
per començar «un setial posat al cel, i al setial, Un que hi seia» (Ap 4, 2): «el
· Senyor Déu» (Is 6, 1)1. Després, l'Anyell «immolat i dret» (Ap 5, 6)2: el Crist
l. Ez 1,26-28.

2. Jn 1,29.

795
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crucificat i ressuscitat, l'únic Gran Sacerdot del veritable santuari 1 el mateix
«que ofereix i que és ofert, que dóna i que és donat» 2 • Finalment, «el riu
d'aigua de la vida, que surt del setial de Déu i de l'Anyell» (Ap 22, l), un dels
símbols més bells de l'Esperit Sant3 .
1138. «Recapitulats» en el Crist, participen en el servei de la lloança de Déu
i en l'acompliment del seu designi: els Poders celestials4, tota la creació (els
quatre Vivents), els servidors de l'Antiga i de la Nova Aliança (els vint-i-quatre Ancians), el nou Poble de Déu (els cent quaranta-quatre mil) 5, en particular els màrtirs «degollats per causa de la Paraula de Déu» (Ap 6, 9-11), i la
Santíssima Mare de Déu (la Dona6 i l'Esposa de l'Anyell)7, i, finalment, «una
gran multitud, que ningú no hauria pogut comptar, de tota nacionalitat i de
totes les tribus, pobles i llengües» (Ap 7, 9).
1139. Quan celebrem el misteri de la salvació en els sagraments, l'Esperit i
l'Església ens fan participar en aquesta litúrgia eterna.
Els celebrants de la litúrgia sacramental

752, 1348

1372

1120

1268

1140. És tota la Comunitat, el Cos del Crist unit al seu Cap, qui celebra. «Les
accions litúrgiques no són accions privades, sinó celebracions de l'Església,
que és «sagrament d'unitat», o sigui, poble sant, reunit i estructurat sota els
bisbes. Per això, pertanyen a tot el Cos de l'Església, el manifesten i l'afecten;
però cada un dels membres en rep un influx divers, segons la diversitat d 'ordes, de les funcions i de la participació activa» 8 • Per això, també «sempre que
els ritus, d'acord amb la naturalesa de cadascun d 'ells, comporten la celebració comunitària, amb assistència i participació activa dels fidels, cal inculcar
que aquesta celebració ha de ser preferida a la individual i gairebé privada,
en la mesura possible» 9 .
1141. L'assemblea que celebra és la comunitat dels batejats que, «per la
nova naixença i la unció de l'Esperit Sant, són consagrats fins al punt d 'esdevenir una casa espiritual i un sacerdoci sant, per tal que, en totes les obres
del cristià, ofereixin sacrificis espirituals» 1º. Aquest «sacerdoci comú» és el
del Crist, únic Sacerdot, participat per tots els seus membres 11 :
La Mare Església desitja molt que tots els fidels siguin conduïts a aquesta
participació plena, conscient i activa en les celebracions litúrgiques, exigida
per la mateixa naturalesa de la litúrgia, i la qual, en virtut del Baptisme, és dret i
l. He 4,14-15; 10,19-21; etc. 2. Litúrgia de st. Joan Crisòstom, Anàfora. 3. Jn 4,10-14; Ap
21 ,6. 4. Ap 4-5; Is 6,2-3. 5. Ap 7,1-8; 14,1. 6. Ap 12. 7. Ap 21,9. 8. SC 26. 9. SC 27.
10. LG 10. 11. LG 10; 34; PO 2.
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obligació del poble cristià, «llinatge escollit, sacerdoci reial, nació santa, poble
adquirit (lPe 2, 9-14)1» 2 .

1142. Però «tots els membres no tenen la mateixa funció » (Rm 12, 4). Alguns
membres són cridats per Déu, dins i per l'Església, a un servei especial de la
comunitat. Aquests servidors són escollits i consagrats pel sagrament de l'Orde, pel qual l'Esperit Sant els fa aptes per a actuar en la persona del Crist-Cap,
al servei de tots els membres de l'Església3. El ministre ordenat és com «la
icona» del Crist Sacerdot. Ja que el sagrament de l'Església es manifesta plenament en l'Eucaristia, és en la presidència de l'Eucaristia que primerament
compareix el ministeri del bisbe i, en comunió amb ell, el dels preveres i dels
diaques.
1143. Per tal de servir les funcions del sacerdoci comú dels fidels, hi ha
també d'altres ministeris particulars, no consagrats pel sagrament de l'Orde, la
funció dels qual és determinada pels bisbes d'acord amb les tradicions litúrgiques i les necessitats pastorals. «Els acòlits, els lectors, els comentadors i els
cantors exerceixen un veritable ministeri litúrgic»4•

1549
1561

903

1672

1144. D'aquesta manera, en la celebració dels sagraments, tota l'assemblea
és «liturg», cadascú segons la seva funció, però en «la unitat de l'Esperit» que
actua en tots. «En les celebracions litúrgiques, cadascú, celebrant o fidel, complint el seu ofici, ha de fer tot i només allò que li pertoca per la naturalesa de
l'acció i per les· normes litúrgiques» 5.
II. COM CAL CELEBRAR?

Signes i símbols

1333-1340

1145. Una celebració sacramental és teixida de signes i de símbols. Segons la
pedagogia divina de la salvació, la seva significació arrela en l'obra de la creació i en la cultura humana, es precisa en els esdeveniments de l'Antiga Aliança
i es revela plenament en la persona i l'obra del Crist.

53

1146. Signes del món dels homes. En la vida humana, signes i símbols ocupen un lloc important. Pel fet d'ésser a la vegada corporal i espiritual, l'home
expressa i percep les realitats espirituals a través dels signes i dels símbols
materials. Com a .ésser social, l'home té necessitat de signes i de símbols per
tal de comunicar-se amb els altres, per mitjà del llenguatge, per gestos, per
accions. Passa el mateix en la seva relació amb Déu.

362, 2702
1879

1147. Déu parla a l'home a través de la creació visible. El cosmos material es
presenta a la intel·ligència de l'home perquè hi llegeixi les empremtes del seu
l. lPe 2,4-5.

2. SC 14.

3. PO 2 i 15.

4. SC 29.

5. SC 28.
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Creador1 . la llum i la nit, el vent i el foc, l'aigua i la terra, l'arbre i els fruits
parlen de Déu, simbolitzen ensems la seva grandesa i la seva proximitat.
1148. En tant que criatures, aquestes realitats sensibles poden esdevenir el
lloc d'expressió de l'acció de Déu que santifica els homes, i de l'acció dels
homes que reten culte a Déu. Passa el mateix amb els signes i els símbols de la
vida social dels homes: rentar i ungir, partir el pa i compartir la copa poden
expressar la presència santificadora de Déu i la gratitud de l'home davant el
seu Creador.

843

1149. Les grans religions de la humanitat testifiquen, sovint d'una manera
impressionant, aquest sentit còsmic i simbòlic dels ritus religiosos. la litúrgia
de l'Església pressuposa, integra i santifica elements de la creació i de la cultura humana tot atorgant-los la dignitat de signes de la gràcia, de la creació nova
en Jesucrist.

1334

1150. Signes de l'aliança. El poble escollit rep de Déu signes i símbols distintius que marquen la seva vida litúrgica: no són ja únicament celebracions de
cicles còsmics i gestos socials, sinó signes de l'aliança, símbols de les gestes de
Déu a favor del seu poble. Entre aquests signes litúrgics de l'Antiga Aliança,
podem esmentar la circumcisió, la unció i la consagració dels reis i dels sacerdots, la imposició de les mans, els sacrificis i, sobretot, la Pasqua. L'Església
veu en aquests signes una prefiguració dels sagraments de la Nova Aliança.

1335

1151. Signes assumits pel Crist. En la seva predicació, el Senyor Jesús utilitza
sovint els signes de la creació per fer conèixer els misteris del Regne de Déu 2 .
Rff'alitza les seves guaricions o subratlla la seva predicació amb signes materials o gestos simbòlics3. Dóna un sentit nou als fets i als signes de l'Antiga
Aliança, sobretot a l'Èxode i a la Pasqua4, perquè és Ell mateix el sentit de tots
aquests signes.
1152. Signes sacramentals. De la Pentecosta ençà, l'Esperit Sant realitza la
santificació a través dels signes sacramentals de la seva Església. Els sagraments de l'Església no aboleixen pas, sinó que purifiquen i integren tota la
riquesa dels signes i dels símbols del cosmos i de la vida social. A més, acompleixen els tipus i les figures de l'Antiga Aliança, signifiquen i apliquen la
salvació realitzada pel Crist, i prefiguren i anticipen la glòria del cel.
Paraules i accions

53

1153. Una celebració sacramental és un encontre dels fills de Déu amb el
seu Pare, en el Crist i l'Esperit Sant, i aquest encontre s'expressa com un
diàleg, a través d'accions i de paraules. És veritat que les accions simbòliques
l. Sv 13,1; Rm 1,19-20; Ac 14,17.

2. Lc 8,10.

3. Jn 9,6; Me 7,33-35; 8,22-25.

4. Lc 9,31; 22,7-20.
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són ja elles mateixes un llenguatge, però cal que la Paraula de Déu i la resposta de fe acompanyin i vivifiquin aquestes accions, a fi que la llavor del Regne
llevi el seu fruit en terra bona. Les accions litúrgiques signifiquen el que la
Paraula de Déu expressa: simultàniament la iniciativa gratuïta de Déu i la resposta de fe del seu poble.

1154. La litúrgia de la Paraula és part integrant de les celebracions sacramentals. Per tal de nodrir la fe dels fidels, cal valorar els signes de la Paraula de
Déu: el llibre de la Paraula (leccionari o evangeliari), la seva veneració (processó, encens, llum), el lloc del seu anunci (ambó), la seva lectura audible i
intel·ligible, l'homilia del ministre que en prolonga la proclamació, les respostes de l'assemblea (aclamacions, salms de meditació, lletanies, confessió de
fe).
1155. Indissociables en tant que signes i ensenyament, la paraula i l'acció
litúrgiques ho són també en tant que realitzen allò que signifiquen. L'Esperit
Sant no dóna pas solament la intel·ligència de la Paraula de Déu en suscitar la
fe; per mitjà dels sagraments, realitza també les «meravelles» de Déu anunciades per la Paraula: fa present i comunica l'obra del Pare acomplerta pel Fill
predilecte.

1100

103

1127

Cant i música

1156. «La tradició musical de tota l'Església constitueix un tresor de preu
inestimable, que excel·leix per damunt de les altres expressions de l'art, sobretot perquè el cant sagrat, unit a les paraules, constitueix una part necessària
o integral de la litúrgia solemne» 1. La composició i el cant dels salms inspirats,
sovint acompanyats d'instruments musicals, es troben ja estretament vinculats
a les celebracions litúrgiques de l'Antiga Aliança. L'Església continua i amplia
aquesta tradició: «Animeu-vos els uns als altres amb salms, himnes i càntics
inspirats per l'Esperit; canteu al Senyor salms i lloances sortides del cor» (Ef 5,
19)2. «Qui canta prega dos cops» 3.
1157. El cant i la música compleixen llur funció de signes d'una manera tant
més significativa com «més fortament estan connectats amb l'acció litúrgica» 4,
d'acord amb tres criteris principals: la bellesa expressiva de la pregària, la
participació unànime de l'assemblea en els moments previstos i el caràcter
solemne de la celebració. D'aquesta manera, participen en la finalitat de les
paraules i de les accions litúrgiques: la Glòria de Déu i la santificació dels
fidels 5:
l. SC 112.

2. Col 3,16-17.

3. St. Agustí, psal. 72,1.

4. SC 112.

5. SC 112.
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Com vaig plorar sentint els vostres himnes i els vostres càntics, vivament emocionat per les veus suaus que ressonaven en la vostra Església! Aquelles veus
s'escolaven per les meves orelles, i es filtrava la veritat en el meu cor, i se'n
desprenia una embranzida de pietat, i les llàgrimes em regalaven, i jo hi trobava un bé1.
1201

1674

476-477,
2129-2132

1158. L'harmonia dels signes (cant, música, paraules i accions) és més expressiva i fecunda com més s'expressa en la riquesa cultural pròpia del Poble
de Déu que celebra2. Per això, el «cant religiós popular serà intel·ligentment
afavorit, per tal que, en els exercicis piadosos i sagrats, i en les accions litúrgiques mateixes», d'acord amb les normes de l'Església, «la veu dels fidels pugui fer-se sentir>>3. Però «els textos destinats al cant sagrat seran conformes a la
doctrina catòlica i fins i tot seran preferentment manllevats a les Sagrades
Escriptures i a les fonts litúrgiques» 4.
Les santes imatges

1159. La imatge sagrada, la Icona litúrgica, representa principalment el Crist.
No pot pas representar el Déu invisible i incomprensible; l'encarnació del Fill
de Déu inaugurà una nova «economia» de les imatges:
En altre temps, Déu, que no té ni cos ni figura, no podia absolutament ser
representat per cap imatge. Però ara que s 'ha fet veure en la carn i que ha
viscut entre els homes, puc fer una imatge d'allò que he vist de Déu.( .. .) Amb
el rostre descobert, contemplem la glòria del Senyor5.

1160. La iconografia cristiana transcriu a través de la imatge el missatge evangèlic que la Sagrada Escriptura transmet per la paraula. Imatge i paraula s'il·luminen mútuament:
Resumint breument la nostra confessió de fe, conservem totes les tradicions
de l'Església escrites o no escrites que ens han estat transmeses sense variació.
Una d'elles és la representació pictòrica de les imatges, que s'avé amb la predicació de la història evangèlica, tot creient que, de debò i no pas en aparença, el
Déu Verb es va fer home; i això també és útil i profitós, car les coses que
s'il·luminen mútuament tenen sens dubte una significació recíproca6.

1161. Tots els signes de la celebració litúrgica tenen relació al Crist: les imatges sagrades de la santa Mare de Déu i dels sants també s'hi refereixen. En
efecte, signifiquen el Crist que és glorificat en ells. Manifesten «el núvol de
testimonis» (He 12, l) que continuen participant en la salvació del món i als
quals estem units, sobretot en la celebració sacramental. A través de les seves
icones, es revela a la nostra fe l'home fet «a imatge de Déu» i finalment trans1. St. Agustí, conf. 9,6,14. 2. SC 119.
1,16. 6. Ce. Nicea II, el 787: COD 111.

3. SC 118.

4. SC 121.

5. St. Joan Damascè, imag.
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figurat «a semblança seva»1, i també els àngels, igualment recapitulats en el
Crist:
Seguint la doctrina divinament inspirada dels nostres sants Pares i la tradició
de l'Església catòlica -de la qual sabem que és la tradició de l'Esperit Sant
que habita en ella-, definim amb tota certesa i exactitud que les venerables i
santes imatges, igual com les representacions de la Creu preciosa i vivificant,
tant si són pintades com en mosaic o d'una altra matèria convenient, han de
ser col·locades a les santes esglésies de Déu, en els vasos i els ornaments
sagrats, a les parets i en quadres, a les cases i els camins, tant la imatge de
nostre Senyor, Déu i Salvador, Jesucrist, com la de nostra Senyora, la tota pura
i santa Mare de Déu, i les dels sants àngels i de tots els sants i justos2 .

1162. «La bellesa i el color de les imatges estimulen la meva pregària. És una
festa per als meus ulls, igual que l'espectacle del camp estimula el meu cor per
donar glòria a Déu» 3 . La contemplació de les santes icones, unida a la meditació de la Paraula de Déu i al cant dels himnes litúrgics, entra en l'harmonia
dels signes de la celebració perquè el misteri celebrat s'imprimeixi en la memòria del cor i s'expressi després en la vida nova dels fidels.

2502

III. QUAN CAL CELEBRAR?

El temps litúrgic

1163. «La santa Mare Església considera que li pertoca de celebrar amb un
record sagrat, en dies determinats dintre del curs de l'any, l'obra salvadora del
seu Espòs diví. Cada setmana, el dia que ha anomenat «del Senyor», fa memòria de la Resurrecció del Senyor, que, a més, una vegada l'any, celebra unida
amb la seva benaurada passió, en la màxima solemnitat de Pasqua. Desplega
tot el misteri del Crist en el cicle de l'any( ... ). Commemorant així els misteris
de la redempció, obre als fidels les riqueses del poder i dels mèrits del seu
Senyor, fins el punt que les fa en tot temps presents d'alguna manera, perquè
s'hi posin en coritacte i s'omplin de la gràcia de la salvació» 4 .
1164. El Poble de Déu, des de la llei mosaica, ha conegut unes festes fixes a
partir de la Pasqua, per tal de commemorar les accions meravelloses del Déu
Salvador, donar-li'n gràcies, perpetuar-ne la memòria i ensenyar les noves
generacions a conformar-hi la conducta. En el temps de l'Església, situat entre
l. Rm 8,29; lJn 3,2.

2. Ce. Nicea II: DS 600.

3. St. Joan Damascè, imag. 1,27.

4. SC 102.
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la Pasqua del Crist, ja realitzada una vegada per sempre, i la seva consumació
en el Regne de Déu, la litúrgia celebrada en dies determinats és tota amarada
de la novetat del misteri del Crist.
2659, 2836

l 085

1165. Quan l'Església celebra el misteri del Crist, hi ha una paraula que
escandeix la seva pregària: «Avui!», com un ressò de la pregària que li ensenyà
el seu Senyor 1 i de la crida de l'Esperit Sant2 . Aquest «avui» del Déu vivent al
qual l'home és invitat a entrar, és l'«Hora» de la Pasqua deJesús que travessa i
sosté tota la història:
La vida ha estat estesa sobre tots els éssers i tots han quedat plens d'una gran

llum; l'Orient dels orients envaeix l'univers i Aquell qui era «abans de l'estel
del matí» i abans dels astres, immortal i immens, el gran Crist brilla sobre tots
els éssers més que no pas el sol. Per això, per a nosaltres que creiem en ell,
s'instaura un dia de llum, llarg, etern, que mai no es pon: la Pasqua mística3.
El Dia del Senyor
2174-2188
1343

1166. «L'Església, seguint una tradició apostòlica que té el seu origen en el
mateix dia de la Resurrecció del Crist, celebra el misteri Pasqual cada vuit dies,
el dia anomenat amb raó dia del Senyor o diumenge» 4. El dia de la Resurrecció del Crist és a la vegada «el primer dia de la setmana», memorial del primer
dia de la creació, i «el dia vuitè» en què el Crist, després del seu «repòs» del
gran Sàbat, inaugura el Dia «que ha fet el Senyor», el «dia que no coneix
vespre»5. L' «àpat del Senyor» és el seu centre, ja que és aquí que tota la comu~
nitat dels fidels es troba amb el Senyor ressuscitat que els invita al seu banquet6:
El dia del Senyor, el dia de la Resurrecció, el dia dels cristians, és el nostre dia.
Per això s'anomena dia del Senyor, perquè fou aquest dia que el Senyor pujà
victoriós al costat del Pare. Si els pagans l'anomenen dia del sol, també nosal- ·
tres ho confessem de bon grat: car avui s'ha aixecat la llum del món, avui ha
aparegut el sol de justícia, els raigs del qual porten la salvació 7•

1167. El diumenge és el dia per excel·lència de l'assemblea litúrgica, en què
els fidels s'apleguen «perquè, escoltant la Paraula de Déu i participant en
l'Eucaristia, es recordin de la passió, la Resurrecció i la Glòria del Senyor
Jesús, i donin gràcies a Déu que els «ha engendrat de nou, mitjançant la Resurrecció de Jesucrist d'entre els morts» (lPe l, 3)» 8 :
Quan meditem, oh Crist, les meravelles que es realitzaren en aquest dia del
diumenge de la vostra santa resurrecció, diem: Beneït és el dia del diumenge,
perquè en ell s'esdevingué el començament de la creació ( ... ), la salvació del
l. Mt 6,11.

na.

2. He 3,7-4,11; SI 95,7. 3. St. Hipòlit, pasch. 1-2.
6. Jn 21 ,12; Lc 24,30. 7. St. Jeroni, pasch. 8. SC 106.

4. SC 106.

5. Litúrgia bizanti-
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món(. .. ), la renovació del llinatge humà(. .. ) . En ell, el cel i la terra s'alegraren
i tot l'univers s'omplí de llum. Beneït és el dia del diumenge , perquè en ell
foren obertes les portes del paradís per tal que Adam i tots els desterrats hi
entressin sense por 1 •

L'any litúrgic

1168. A partir del Tríduum Pasqual, com de la seva font de llum, el temps
nou de la Resurrecció omple tot l'any litúrgic amb la seva claror. Progressivament, per un i altre cantó d'aquesta font, l'any és transfigurat per la litúrgia. És
realment «any de gràcia del Senyor» 2 • L'economia de la salvació actua en el
marc del temps, però després del seu compliment en la Pasqua de Jesús i
l'efusió de l'Esperit Sant, el final de la història s'anticipa «com en un tast» i el
Regne de Déu entra en el nostre temps.
1169. Per això la Pasqua no és simplement una festa entre d 'altres: és la
«Festa de les festes», la «Solemnitat de les solemnitats», així com l'Eucaristia
és el sagrament dels sagraments (el Santíssim Sagrament). Sant Atanasi l'anomena «el gran diumenge»3, com la Setmana Santa és anomenada a l'Orient la
«Gran Setmana». El misteri de la Resurrecció, en el qual el Crist esclafa la
mort, penetra el nostre temps vell amb la seva energia poderosa, fins que tot
Li sigui sotmès.

2698

1330

560

1170. Al Concili de Nicea (l'any 325) totes les Esglésies es posaren d'acord perquè
la Pasqua cristiana fos celebrada el diumenge següent a la lluna plena (14 Nisan)
després de l'equinocci de primavera. Per raó dels diversos mètodes emprats per calcular el 14 del mes de Nisan, en les Esglésies d'Occident i d'Orient no sempre coincideix la data de Pasqua. Per això, aquestes Esglésies busquen avui un acord, a fi d'arribar una altra vegada a celebrar el mateix dia la Resurrecció del Senyor.
1171. L'any litúrgic és el desplegament dels diversos aspectes de l'únic misteri Pasqual. Això val especialment per al cicle de les festes al voltant del
misteri de l'Encarnació (Anunciació, Nadal, Epifania) que commemoren l' iniei de la nostra salvació i ens comuniquen les primícies del misteri de Pasqua.

524

El Santoral en l'any litúrgic

1172. «En la celebració del cicle anyal dels misteris del Crist, la santa Església venera, amb un amor particular, la benaurada Mare de Déu, Maria, que
està unida amb lligam indissoluble a l'obra salvadora del seu Fill; admira i
exalça en ella el fruit més excel·lent de la redempció, i contempla amb goig,
com en una figura puríssima, allò que tota ella desitja i espera ser»4.
l. Fanqí:th, Ofici siríac d'Antioq., vol. 6, La part de l'estiu, p . 193 b.
329. 4. SC 103.

2. Lc 4,19.

3. Ep. fest.
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1173. Quan l'Església, en el cicle anyal, fa memòria dels màrtirs i dels altres
sants, «proclama el misteri Pasqual» en aquells i aquelles «que han sofert amb
el Crist i han estat glorificats amb ell, i proposa als fidels els seus exemples,
que atreuen tothom cap al Pare pel camí del Crist, i obté pels seus mèrits els
beneficis de Déu» 1.

La Litúrgia de les Hores

2698

1174. El misteri del Crist, la seva Encarnació i la seva Pasqua, que celebrem
en l'Eucaristia, especialment en l'assemblea dominical, penetra i transfigura el
temps de cada dia per la celebració de la Litúrgia de les Hores, «l'Ofici diví» 2 .
Aquesta celebració, fidel a les recomanacions apostòliques de «pregar sense
parar» (l Te 5, 17; Ef 6, 18), «està estructurada de tal manera que tot el curs del
dia i de la nit està consagrat per la lloança a Déu»3. És l'«oració publica de
l'Església»4, en la qual els fidels ( clergues, religiosos i laics) exerceixen el
sacerdoci reial dels batejats. Celebrada «segons la forma aprovada» per l'Església, la Litúrgia de les Hores <<és veritablement la veu de l'Esposa que parla a
l'Espòs, més encara, l'oració del Crist amb el seu Cos al Pare» 5.
1175. La Litúrgia de les Hores és destinada a esdevenir la pregària de tot el Poble de
Déu. El Crist mateix hi «continua exercint la funció sacerdotal per mitjà de la seva
Església» 6; cadascú hi participa segons el seu lloc propi en l'Església i les circumstàncies de la seva vida: els preveres en tant que lliurats al ministeri pastoral, ja que són
cridats a ser assidus en la pregària i el servei de la Paraula7; els religiosos i les religioses, pel carisma de la seva vida consagrada8 ; tots els fidels segons les seves possibilitats:
«Que procurin els pastors que les Hores principals, sobretot les vespres, siguin celebrades en comú a l'església, els diumenges i les festes més solemnes. Es recomana que
també els laics resin l'Ofici diví amb els sacerdots, o bé reunits ells amb ells, i fins i tot
en particular» 9.

2700

2586

1176. Celebrar la Litúrgia de les Hores exigeix no solament fer concordar la
veu amb el cor que prega, sinó també «adquirir una formació litúrgica i bíblica més rica, principalment sobre els salms» 10.
1177. Els himnes i les lletanies de la Pregària de les Hores insereixen la
pregària dels salms en el temps de l'Església, bo i expressant el simbolisme
del moment del dia, del temps litúrgic o de la festa que se celebra. A més, la
lectura de la Paraula de Déu a cada Hora (amb els responsoris o els troparis
que la segueixen), i, a certes Hores, les lectures dels Pares i mestres espiril. SC 104; cf. SC 108 i 111.

2. SC N.

3. SC 84.

96; PO 5. 8. SC 98. 9. SC 100. 10. SC 90.

4. SC 98.

5. SC 84.

6. SC 83.

7. SC 86;
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tuals, revelen amb més profunditat el sentit del misteri celebrat, ajuden a la
intel·ligència dels salms i preparen a l'oració silenciosa. La lectio divina, en
què la Paraula de Déu és llegida i meditada perquè esdevingui pregària, arrela
d 'aquesta manera en la celebració litúrgica.
1178. La Litúrgia de les Hores, que és com una prolongació de la celebració
eucarística, no exclou pas sinó que demana de manera complementària les
diverses devocions del Poble de Déu, especialment l'adoració i el culte del
Santíssim Sagrament.

1378

lV. ON ES FA IA CELEBRACIÓ?

1179. El culte «en esperit i en veritat» Qo 4, 24) de la Nova Aliança no està
lligat a un lloc exclusiu. Tota la terra és santa i confiada als fills dels homes. La
cosa fonamental, quan els fidels es reuneixen en un mateix lloc, són les «pedres vives» , aplegades per «a l'edificació d'una casa espiritual» (lPe 2, 4-5). El
Cos del Crist ressuscitat és el temple espiritual d'on brolla la font d'aigua viva.
Incorporats al Crist per l'Esperit Sant, «nosaltres som el temple del Déu vivent» (2Co 6, 16).

586

1180. Quan l'exercici de la llibertat religiosa no és impedit\ els cristians
basteixen edificis destinats al culte diví. Aquestes esglésies visibles no són uns
simples llocs de reunió sinó que signifiquen i manifesten l'Església vivent en
aquest lloc, estatge de Déu amb els homes reconciliats i units en el Crist.

2106

1181. «La casa d'oració, on se celebra i es guarda l'Eucaristia, on s'apleguen
els fidels i on s'adora pel seu auxili i consol la presència del Fill de Déu,
Salvador nostre, ofert per nosaltres en l'altar del sacrifici, cal que sigui neta i
acollidora per a la pregària i les funcions sagrades» 2 . En aquesta «casa de
Déu», la veritat i l'harmonia dels signes que la constitueixen han de manifestar
el Crist, que és present i actua en aquest lloc3 .

2691

1182. L'altar de la Nova Aliança és la Creu del Senyor4, de la qual deriven els sagraments del misteri Pasqual. Sobre l'altar, que és el centre de l'església, es fa present el
sacrifici de la Creu sota els signes sacramentals. És també la Taula del Senyor, a la qual
és invitat el Poble de Déu 5. En algunes litúrgies orientals, l'altar és també el símbol del
Sepulcre ( el Crist veritablement morí i veritablement ressuscità).

617, 1383

1183. El sagrari ha d 'estar col·locat «a les esglésies en un dels llocs més dignes i amb
el màxim honor»6. La noblesa, la disposició i la seguretat del tabernacle eucarístic7 han
d'afavorir l'adoració del Senyor realment present en el santíssim sagrament de l'altar.

1379
2120

l. DH 4.

2. POS; SC 122-127.

3. SC 7.

4. He 13,10.

5. IGMR 259.

6. MF.

7. SC 128.
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El sant crisma (myron), la unció d el qual és el signe sacramental del segell del do de
l'Esperit Sant, tradicionalment és conservat i venerat en un lloc segur del santuari.
S'hi pot ajuntar l'oli dels catecúmens i el dels malalts.

1348

1184. La seu del bisbe (càtedra) o del prevere «ha d'expressar la funció del qui
presideix l'assemblea i dirigeix la pregària» 1 •

103

L'ambó: «La dignitat de la Paraula de Déu exigeix que hi hagi a l'església un lloc que
afavoreixi l'anunci, i vers el qual, durant la litúrgia de la Paraula, s'orienti espontàniament l'atenció dels fidels 2 •

1185. La reunió del Poble de Déu comença pel Baptisme; cal, doncs, que a l'església hi hagi un lloc destinat a la celebració del Baptisme (baptisteri), i s'ha de fomentar el record de les promeses del Baptisme (aigua beneita).
La renovació de la vida baptismal exigeix la penitència. L'església, doncs, ha de ser
apta a l'expressió del penediment i a l'acolliment del perdó: això exigeix un lloc
apropiat per a l'acollença dels penitents.

2717

1130

Cal també que l'església sigui un espai que convidi al recolliment i a l'oració silenciosa, que prolonga i interioritza la gran pregària de l'Eucaristia.

1186. Finalment, l'església té una significació escatològica. Per tal d'entrar
a la casa de Déu, s'ha de passar un llindar, símbol del pas del món ferit pel
pecat al món de la Vida nova a què tots els homes són cridats. L'església
visible simbolitza la casa pairal vers la qual el Poble de Déu camina i on el
Pare «eixugarà tota llàgrima dels seus ulls» (Ap 21, 4). Per això, l'església és
també la casa de tots els fills de Déu, generosament oberta i acollidora.

EN RESUM

1187. La litúrgia és l'obra del Crist tot sencer, Cap i Cos. El nostre Gran

Sacerdot la celebra sense parar en la litúrgia celestial, amb la santa
Mare de Déu, els apòstols, tots els sants i la multitud dels éssers humans que ja han entrat al Regne.
1188. En una celebració litúrgica, tota l'Assemblea és «liturg», cadascú se-

gons la seva funció . El sacerdoci baptismal és el de tot el Cos del Crist.
Però alguns fidels són ordenats pel sagrament de l 'Orde a representar el Crist com a Cap del Cos.
l. IGMR 271.

2. IGMR 272.
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1189. La celebració litúrgica inclou signes i símbols que es refereixen a la
creació (llum, aigua, foc), a la vida humana (rentar, ungir, partir el
pa) i a la història de la salvació (els ritus de Pasqua). Inserits en el
món de la fe i assumits per la força de l'Esperit Sant, aquests elements
còsmics, aquests ritus humans, aquests gestos del record de Déu esdevenen portadors de l'acció salvadora i santificadora del Crist.

1190. La litúrgia de la Paraula és una part integrant de la celebració. El
sentit de la celebració s'expressa per la Paraula de Déu que és anunciada i pel compromís de la fe que hi respon.
1191. El cant i la música estan estretament connectats amb l'acció litúrgica.
Els criteris per al seu bon ús: la bellesa expressiva de la pregària, la
participació unànime de l'assemblea i el caràcter sagrat de la celebració.
1192. Les santes imatges, presents en les nostres esglésies i cases, estan destinades a desvetllar i alimentar la nostra fe en el misteri del Crist. A
través de la Icona del Crist i de les seves obres de salvació, l'adorem a
Ell. A través de les santes imatges de la santa Mare de Déu, dels àngels i
dels sants, venerem les persones que hi són representades.

1193. El diumenge, «Dia del Senyor», és el dia principal de la celebració de
l'Eucaristia perquè és el dia de la Resurrecció. És el dia de l'assemblea
litúrgica per excel·lència, el dia de la família cristiana, el dia de la
joia i del repòs del treball. És «el fonament i el cor de tot l'any litúrgic»1.

1194. L'Església «desplega tot el misteri del Crist en el cicle de l'any, des de
l'Encarnació i el Nadal fins a l'Ascensió, la Pentecosta i l'espera de la
benaurada esperança de la vinguda del Senyor»2 .

1195. Tot fent memòria dels sants, en primer lloc de la scmta Mare de Déu,
després dels apòstols, dels màrtirs i dels altres sants, en dates fixes de
l'any litúrgic, l'Església de la terra manifesta que està unida a la litúrgia celestial; glorifica el Crist per haver acomplert la seva salvació en
els seus membres glorificats; el seu exemple l'estimula en el camí vers
el Pare.

1196. Els fidels que participen en la litúrgia de les Hores s'uneixen al Crist, el
nostre Gran Sacerdot, per la pregària dels salms, la meditació de la
l. SC 106.

2. SC 102.
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Paraula de Déu, els càntics i les benediccions, per tal d 'associar-se a la
seva pregària incessant i universal que dóna glòria al Pare i implora
els dons de l'Esperit Sant per a tot el món.
1197. El Crist és el veritable Temple de Déu, «el lloc on resideix la seva glòria »; per la gràcia de Déu, els cristians esdevenen també temples de
l'Esperit Sant, les pedres vives amb què es construeix l'Església.
1198. En la seva condició terrena, l'Església té necessitat de llocs on lacomunitat pugui reunirse: les esglésies visibles, llocs sagrats, imatges de
la Ciutat santa, la Jerusalem celestial vers la qual caminem en pelegrinatge.
1199. En aquestes esglésies, l'Església celebra el culte públic a glòria de la
Santíssima Trinitat, escolta la Paraula de Déu i canta les seves lloances, eleva la pregària i ofereix el Sacrifici del Crist, sacramentalment
present enmig de l'assemblea. Les esglésies són també llocs de recolliment i d 'oració personal.

ARTICLE 2 Diversitat litúrgica i unitat del misteri
Tradicions litúrgiques i catolicitat de l'Església

2625

2663

1158

814

1674

1200. Des de la primera Comunitat de Jerusalem fins a la Parusia, les Esglésies de Déu fidels a la fe apostòlica celebren pertot arreu el mateix misteri
Pasqual. El misteri celebrat en la litúrgia és un de sol, però les formes de la
seva celebració són diverses.
1201. La riquesa insondable del misteri del Crist és tal que no hi ha cap
tradició litúrgica que en pugui exhaurir l'expressió. La història del naixement i
de l'evolució d 'aquests ritus dóna fe d'una sorprenent complementaritat.
Quan les Esglésies han viscut aquestes tradicions litúrgiques en comunió en la
fe i en els sagraments de la fe , s'han enriquit mútuament i han crescut en la
fidelitat a la Tradició i a la missió comuna a tota l'Església1 .
1202. Les diverses tradicions litúrgiques van néixer de la missió mateixa de
l'Església. Les Esglésies d'una mateixa àrea geogràfica i cultural coincidiren a
celebrar el misteri del Crist a través d'unes expressions particulars, tipificades
culturalment: en la tradició del «dipòsit de la fe » (2Tm l , 14), en el simbolisme litúrgic, en l'organització de la comunió fraterna, en la intel·ligència teològica dels misteris i en els tipus de santedat. Així, el Crist, Llum i Salvació de tots
els pobles, és manifestat, a través de la vida litúrgica d'una Església, al poble i a
l. Cf. EN 63-64.
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la cultura als quals aquesta és enviada i en els quals arrela. L'Església és catòlica: pot integrar en la seva unitat, purificant-les, totes les veritables riqueses de
les cultures 1 .

835
1937

1203. Les tradicions litúrgiques, o ritus, actualment vigents en l'Església són el ritu
llatí (principalment el ritu romà, però també els ritus d'algunes Esglésies locals com el
ritu ambrosià o d'alguns ordes religiosos) i els ritus bizantí, alexandrí o copte, siríac,
armeni, maronita i caldeu. «El sacrosant Concili, atenent-se a la tradició, declara que la
santa Mare Església reconeix un dret i un honor iguals a tots els ritus legítimament
acceptats; vol que, en endavant, siguin conservats i plenament afavorits»2.
Litúrgia i cultures

1204. Per tant, la celebració de la litúrgia ha de correspondre al geni i a la
cultura dels diferents pobles3. Per tal que el misteri del Crist sigui «notificat a
totes les nacions perquè acceptin la fe » (Rm 16, 20), cal que sigui anunciat,
celebrat i viscut en totes les cultures, de manera que aquestes no quedin
abolides, sinó rescatades i acomplertes per ell4. Amb i per la seva cultura
humana pròpia, assumida i transfigurada pel Crist, la multitud dels fills de Déu
té accés al Pare, per a glorificar-Lo, en un sol Esperit.
1205. «En la litúrgia -i particularment en la dels sagraments- hi ha una
part immutable, per tal com és d 'institució divina, de la qual l'Església és
guardiana, i unes altres parts susceptibles de canvi, que l'Església té el poder
-i, de vegades, àdhuc el deure- d'adaptar a les cultures dels pobles evangelitzats recentment»5.
1206. «La diversitat litúrgica pot ser font d'enriquiment, però també pot provocar tensions, incomprensions recíproques i àdhuc cismes. És evident que,
en aquest terreny, la diversitat no ha de perjudicar la unitat. La diversitat no
pot expressar-se sense la fidelitat a la fe comuna, als signes sacramentals que
l'Església ha rebut del Crist, i a la comunió jeràrquica. La adaptació a les cultures exigeix també una conversió del cor i, si calgués, fins i tot la ruptura amb
aquells costums ancestrals que són incompatibles amb la fe catòlica»6•
EN RESUM

1207. Convé que la celebració litúrgica tendeixi a expressar-se en la cultura

del poble on l'Església es troba, sense sotmetre-s'hi. D 'altra banda, la
litúrgia, és, ella mateixa, generadora i fonnadora de cultures.
l. Cf. LG 23; UR 4. 2. SC 4. 3. Cf. SC 37-40.
quintus annus » 16. Cf. SC 21. 6. Jbid.

4. CT 53.

5. Joan Pau 11, l. ap. «Vicesimus
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1208. Les diverses tradicions litúrgiques, o ritus, legítimament reconegudes,
pel fet de significar i comunicar el mateix misteri del Crist, manifesten
la catolicitat de l'Església.
1209. El criteri que assegura la unitat en la pluriformitat de les tradicions
litúrgiques és la fidelitat a la Tradició apostòlica, és a dir: la comunió
en la fe i els sa,graments rebuts dels apòstols, comunió que és significada i garantida per la successió apostòlica.

