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Carta del Sr. Bisbe

Sant Feliu de Llobregat 15 - juny - 2006
Estimats en el Senyor:
Des de fa un temps anem constatant la dificultat d’atendre degudament
les necessitats pastorals de totes les parròquies amb els preveres de què
disposem, especialment pel que fa a les celebracions de l’Eucaristia dominical.
Aquest és un fet que interpel·la la responsabilitat de tots i que entre tots
hem d’afrontar. Tots hem d’aprendre a passar d’una situació d’abundància i
facilitat en els serveis pastorals a una altra que demana més col·laboració i
més esforç personal i comunitari.
Hem de recordar que cal fomentar la celebració de la missa del
diumenge en totes les parròquies: els fidels hi tenen dret i s’ha de fer tot el
possible per assegurar-la. Perquè la celebració de l’Eucaristia dominical és
el centre de la vida cristiana i el cor de la comunitat: en ella hi són convocats
tots els fidels per celebrar el memorial de la Mort i Resurrecció del Senyor.
Tanmateix, en determinades circumstàncies pot esdevenir impossible
la celebració de l’Eucaristia dominical per l’absència ocasional del prevere.
En aquests casos excepcionals, la trobada de la comunitat en una assemblea
dominical per escoltar la Paraula, pregar i alimentar-se amb el Cos de Crist,
és també molt important. Ja que el diumenge és el dia de la Resurrecció, el
dia per excel·lència per reunir-se la comunitat cristiana. Com deia el Papa
Joan Pau II, “és el dia del Senyor, el dia de Crist Ressuscitat i del do del seu
Esperit, el dia de l’Església, el dia de l’home, el dia dels dies...” (Carta Apostòlica
“Dies Domini”).
És per això que les normes de l’Església preveuen que el bisbe de cada
diòcesi pugui establir les condicions en les quals es facin aquestes celebracions
dominicals, per als casos en què de cap manera no sigui possible la celebració
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de l’Eucaristia. Així el Codi de Dret Canònic (c. 1248,2) i el mateix Concili
Provincial Tarraconense, el qual va establir que “el bisbe de cada Església
estudiarà la conveniència d’aplicar el Directori per les celebracions dominicals
en absència de prevere” (c. 65).
Considerant la situació concreta que pot afectar ocasionalment algunes
comunitats, mirant el bé dels fidels i d’acord amb aquestes normes, un cop
fetes les consultes adients als consells diocesans Presbiteral i Pastoral i al
conjunt dels arxiprestos, hem decidit en el Consell Episcopal establir la facultat,
amb caràcter subsidiari, de fer “Celebracions dominicals en absència de prevere”,
segons els criteris i les normes del Decret que adjuntem a esta carta.
Per tal de poder portar a terme aquestes celebracions, presentem una
publicació elaborada per la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia del
nostre Bisbat. Hi trobareu, a més del Decret esmentat, el ritual, en català i
castellà; així com, també, unes catequesis adreçades a la formació dels fidels
en aquelles comunitats en què calgui començar a aplicar-les.
Exhortem, doncs, tots el fidels que no puguin desplaçar-se per assistir
a l’Eucaristia en un altre lloc, que es reuneixin igualment com a comunitat,
per participar en una d’aquestes “Celebracions dominicals en absència de
prevere”. Amb la qual cosa acompleixen el compromís i el deure de santificar
el diumenge, testimoniant “la santedat de Déu, la comunió en la fe, en la
caritat i en el goig de l’esperança, alhora que es reconforten mútuament guiats
per l’Esperit” (cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 2180-2183).
Que Déu beneeixi els nostres esforços en el camí de fidelitat a l’Evangeli.

† Agustí Cortés Soriano. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
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DECRET 08/2006

Sant Feliu de Llobregat, 16 de juny de 2006
Tenint en compte el bé pastoral de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i
referint-nos a les comunitats cristianes que no poden ser assistides per un
prevere en la celebració de l’Eucaristia dominical (CDC c. 1248.2), havent
escoltat les persones i àmbits pastorals adients,
PEL PRESENT decret constituïm en la nostra diòcesi les celebracions dominicals
en absència de prevere, que es regiran d’acord amb el Directori de la
Congregació per al Culte Diví, referent a aquest tema, de 2 de juny de 1988
i el Concili Provincial Tarraconense (Res. 59-65) i tenint present els següents
criteris i normatives diocesanes:
CRITERIS
1. Tenir cura de no suprimir la celebració de l’Eucaristia Dominical, tampoc
en els pobles petits, encara que a tal fi calgui reduir el nombre de celebracions
en els llocs on n’hi ha més d’una.
2. Dur a terme les celebracions dominicals en absència de prevere només
quan el nombre de preveres o les circumstàncies personals no permetin de
cap manera la celebració de l’Eucaristia Dominical.
3. Assegurar que, a les parròquies i comunitats on calgui introduir aquest
tipus de celebracions, s’hi celebri també periòdicament l’Eucaristia (en la
qual es reservarà formes consagrades per a les celebracions sense prevere).
En tot cas, s’intentarà assegurar l’Eucaristia en les grans diades (Nadal,
Pasqua, Festa Major, Vot de poble...)
NORMATIVES
1. Que a l’arxiprestat i/o en les agrupacions de parròquies s’estudiï en quines
comunitats és necessari introduir aquestes celebracions, i com es poden
alternar en un pla arxiprestal entre les diverses parròquies, i es revisi l’horari
de misses, valorant la possibilitat de reduir-ne alguna.
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2. Que sigui el rector de la parròquia qui, havent-ne parlat prèviament amb
el Consell Pastoral Parroquial o amb persones representatives de la Comunitat
i amb el vistiplau de l’arxiprest, demani l’autorització al Vicari episcopal;
tant per a la Comunitat on s’ha de celebrar, com per a la persona que l’ha
de dirigir. En aquesta autorització s’assenyalarà el termini de la mateixa.
3. Que aquestes celebracions siguin presidides, quan sigui possible, per un
diaca. Quan no pugui ser, que les dirigeixi un religiós no prevere, una religiosa,
un laic o una laica suficientment preparat/da i amb la deguda autorització.
Aquestes celebracions es faran seguint el model que s’adjunta al present
Decret.
4. Que les comunitats en què es facin aquestes celebracions, habitualment
o de manera esporàdica, siguin degudament informades i rebin la catequesi
oportuna.
Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

+ Agustí Cortès Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe

Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.
Secretari general i Canceller
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CELEBRACIÓ DOMINICAL
EN ABSÈNCIA DE PREVERE
RITUAL EN CATALÀ

Delegació Diocesana de Litúrgia
Sant Feliu de Llobregat
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Prèviament cal preparar

• El lloc on seurà el qui dirigeix la celebració, que no ha de ser la seu.
• El leccionari amb les lectures del diumenge corresponent.
• Els ministeris que es poden desenvolupar: lectors per a les lectures 1ª,
salm i 2ª; si hi ha algun monitor per llegir les pregàries, les monicions…
• El corporal, la clau del sagrari, comprovar que hi ha formes consagrades
suficients.
• El full per a la celebració de Missa Dominical, aquest mateix esquema (es
pot tenir tot a la carpeta de MD), les oracions del Glòria i el Credo (es
poden agafar del cantoral MD o dels targetons editats), l’homilia.
• Cal repassar els textos que es faran servir, concretament el full per a la
celebració de MD, eliminant o canviant les referències explícites a la
celebració de l’Eucaristia (però no a la comunió, que són vàlides).
• Encendre i comprovar els micros, els llums, els ciris…
• Els cants: si hi ha director de cants o si ho ha de fer el mateix que dirigeix
la celebració. En aquest darrer cas, cal preparar-los i agafar el cantoral.
Els cants que cal preveure són els següents (els que s’han marcat amb asterisc
serien els imprescindibles, els altres serien optatius):
* Cant d’entrada
- (Invocacions Senyor, tingueu pietat, si es vol)
- (Glòria a Déu a dalt del cel, si es vol)
* Antífona de resposta al salm
* Al·leluia
- (Resposta a les pregàries, si es vol)
- (Cant durant la col·lecta, si es vol)
- (Parenostre, si es vol)
- (Cant de pau, si es vol)
- (Cant de comunió, mentre es combrega o després de combregar)
* Cant final
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Introducció

El qui dirigeix la pregària s’adreça al presbiteri, fent una inclinació davant de
l’altar –o genuflexió davant del sagrari– i es col·loca a l’ambó, deixant la seu
buida. Tothom dret. Mentrestant, si hi ha director de cants, es fa el cant d’entrada;
si no, el qui dirigeix la pregària entona el cant així que arriba a l’ambó. A
continuació, comença la pregària amb el senyal de la creu.

- En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
– Amén.
- Donem gràcies a Déu, que ens convida a alimentar-nos amb la seva
paraula i amb el cos del seu Fill. Que sigui beneït pels segles dels segles.
– Amén.
- Sigueu benvinguts, germanes i germans, a la nostra trobada dominical.
Ens apleguem com a Poble de Déu per celebrar el diumenge, el dia del
Senyor, el dia de la resurrecció, el dia també de la comunitat cristiana…
(Es pot afegir algun element més de la introducció que proposa el full de Missa
Dominical).

h

A continuació té lloc l'acte penitencial. Es pot fer tot tal com està al full per a
la celebració de MD: introducció, silenci, tres invocacions amb la resposta de tot
el poble. O bé, també es pot fer aquesta fórmula:
- Preparem-nos a participar en aquesta celebració, reconeixent els nostres
pecats.
Silenci de reflexió.
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- Vós, que ens vau salvar pel vostre misteri pasqual: Senyor, tingueu
pietat.
– Senyor, tingueu pietat.
- Vós, que renoveu contínuament entre nosaltres l’obra meravellosa de
la vostra passió: Crist, tingueu pietat.
– Crist, tingueu pietat.
- Vós, que per la comunió del vostre Cos ens feu participants del sacrifici
pasqual: Senyor, tingueu pietat.
– Senyor, tingueu pietat.
- Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens
dugui a la vida eterna.
– Amén.

h
- Entonem ara l’himne de lloança al nostre Déu: Glòria a Déu… (aquest himne
no es diu en els temps d’Advent i de Quaresma)
- Preguem (breu silenci). El qui dirigeix la pregària llegeix l’oració col·lecta del
dia (full celebració MD), o bé aquesta:
- Escolteu, Senyor, les pregàries del vostre poble: concediu-nos de veure
el que hem de fer i doneu-nos la força per portar-ho a terme.
Per Crist, Senyor nostre.
– Amén.
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Litúrgia de la Paraula

El qui dirigeix la pregària seu al primer banc o en una cadira al costat de l’ambó,
però no a la seu, que queda buida.
Tothom s’asseu.
- Ara els lectors corresponents surten a llegir la 1ª lectura, el salm amb la seva
resposta cantada, i la 2ª lectura, com de costum. Si és possible i es considera
convenient, un monitor (o el mateix que dirigeix la celebració) pot llegir les
monicions corresponents (per exemple, les del full de MD).
- S’entona l’al·leluia – o, durant el temps de Quaresma, l’aclamació corresponent–,
acompanyada, si es vol, del verset. Tothom es posa dret. El qui dirigeix la pregària
va a l’ambó per llegir l'evangeli.
- Lectura de l’evangeli segons sant .... – Glòria a vós, Senyor
Tothom fa el senyal de la creu. Llegeix l’evangeli. Quan acaba diu:
- Paraula del Senyor. – Lloança a Vós, oh Crist.

h
Tothom s’asseu i el qui dirigeix la celebració llegeix l’homilia que ha preparat
prèviament el rector, o bé alguna altra (per exemple, la proposta que fa MD).
Quan ha acabat de llegir l’homilia, torna al seu lloc i seu mentre es fa un breu
silenci meditatiu. Si no pot haver-hi homilia, es pot fer un silenci meditatiu més
llarg.
Després del silenci meditatiu, el qui dirigeix la pregària torna a l’ambó. Tothom
es posa dret, i tots junts resen la professió de fe, com cada diumenge.
A continuació es fan les pregàries dels fidels. Es pot fer servir el full de Missa
Dominical. Puja a l’ambó el monitor o lector corresponent.
- El qui dirigeix la pregària llegeix la introducció.
- El lector llegeix les pregàries del dia, a les quals respon la comunitat, com sempre.
- Al final de les pregàries, el qui dirigeix la pregària llegeix la conclusió, que acaba
amb la resposta de tothom: - Amén
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Litúrgia de la Comunió

Un cop llegides les pregàries, tothom s’asseu. Si hi ha costum, en aquest moment
es pot fer la col·lecta, la qual es pot acompanyar amb un cant. El qui dirigeix la
pregària se’n va a l’altar, posa el corporal obert al damunt, i diu la següent
monició:
- Amb fe i amb esperança, reunits en el nom de Jesús, hem escoltat la
Paraula de Déu, i hem pregat per les intencions de l’Església i del món
sencer. Ara, participarem del Cos de Crist que tenim aquí reservat i que
se’ns dóna com a aliment de vida eterna. Donem-ne gràcies a Déu.
Es fa un breu silenci, i tot seguit diu:
- Posem-nos drets.
Va al sagrari a buscar el copó amb les formes consagrades, el col·loca al damunt
del corporal de l’altar, fa una genuflexió i llegeix l’oració d’acció de gràcies, que
serà diferent segons el temps litúrgic.
ADVENT
Pare de la bondat i de l’amor. Us donem gràcies perquè constantment
veniu a visitar-nos. I ara, en aquest temps d’esperança, us donem gràcies
d’una manera especial per la vinguda del vostre Fill que estem preparant.
Aquell que anunciaren els oracles de tots els profetes, aquell que esperà
plena d’amor la Mare Verge, el que Joan proclamà com el qui havia de
venir i el mostrà ja present enmig dels homes, ell mateix se’ns dóna ara
com a aliment de vida eterna. Pare ple de bondat, concediu-nos de rebre’l
amb molta fe i molt d’amor. Us ho demanem pel mateix Crist, Senyor
nostre. – Amén.
NADAL
Us donem gràcies, Pare, pel naixement del vostre Fill. Ell ha vingut a
compartir la nostra vida, a ensenyar-nos a estimar de veritat, a obrir-nos
el camí que porta cap a vós. Mirant-lo a ell, tan feble, com nosaltres,
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contemplem la vostra glòria i la vostra salvació, i tot el nostre cor s’omple
de lloança i d’acció de gràcies. Pare, volem unir-nos a ell del tot, amb
totes les nostres forces. I per això ens alegrem de rebre’l avui en el pa
de l’Eucaristia. Feu que siguem sempre fidels seguidors del seu Evangeli.
Us ho demanem pel mateix Crist, Fill vostre i home com nosaltres, que
viu i regna pels segles dels segles. – Amén.
QUARESMA
Us donem gràcies, Pare, perquè vós ens concediu d’esperar cada any,
amb alegria i conversió de cor, la celebració de la Pasqua. Així, donats
més intensament a l’amor i al servei dels germans, arribarem a ser de
veritat Fills de Déu. Pare, us preguem que la comunió del Cos de Crist,
que ara anem a rebre, sigui per a nosaltres força i llum en aquest camí.
Us ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre. – Amén.
PASQUA
Senyor Jesús, ressuscitat d’entre els morts, font de vida per sempre. Vós
heu vençut la mort. Vós ens heu fet néixer a la vida eterna. Vós ens heu
donat el vostre Esperit Sant. Per això, plens de la gran joia de la Pasqua,
us lloem i us beneïm, i us demanem que sigueu sempre amb nosaltres.
Senyor Jesús, que el vostre Cos, que ara anem a rebre, ens ompli de la
vostra gràcia, del vostre amor i de la vostra vida. Vós, que viviu i regneu,
amb el Pare i l’Esperit Sant, per tots els segles del segles. – Amén.
TEMPS DE DURANT L’ANY
Pare sant, creador de tot el que existeix. Vós ens heu donat el vostre
Fill Jesucrist, per obrir-nos el camí que porta cap a vós. Ell anuncià als
pobres la salvació, la redempció als captius, i als afligits l’alegria. I, fidel
al vostre amor fins al final, va morir a la creu i, ressuscitant,
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destruí la mort i ens donà nova vida. Pare, us preguem que la comunió del
Cos de Crist, que ara anem a rebre, sigui per a nosaltres força i llum en
el camí de l’Evangeli. Us ho demanem pel mateix Crist, Senyor nostre.
– Amén.

h

Tot seguit, des de darrere de l’altar, llegeix la introducció al Parenostre, que pot ser
la que surt al full per a la celebració de MD o bé aquesta:
- Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví mestratge, gosem
dir: - Pare nostre, que esteu en el cel...
- Abans de participar de la taula del Senyor, mostrem el nostre desig de ser
germans i germanes els uns dels altres. Així doncs, doneu-vos la pau.
Es pot fer un cant de pau.

h

Un cop tothom s’ha donat la pau, el qui dirigeix la pregària agafa una forma del
copó, la mostra al poble i diu:
- Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els
convidats a la seva taula. - Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva;
digueu-ho només de paraula, i serà salva la meva ànima.
El qui dirigeix la pregària combrega ell mateix, i després s’acosta al peu de l’altar
per repartir la comunió, tal com es fa habitualment. A cadascun dels qui vénen
a combregar, quan els dóna el pa consagrat, els diu:
- El cos de Crist. – Amén.
Quan acaba de repartir la comunió, guarda el copó al sagrari, endreça l’altar i seu
per fer uns moments de pregària personal, igual com tothom. Durant o després de
la comunió, es pot fer un cant .
22

Conclusió

El qui dirigeix la pregària va a l’ambó. Tothom es posa dret.
- Preguem (breu silenci). El qui dirigeix la pregària llegeix l’oració de postcomunió
del dia (full celebració MD), o bé aquesta:
- Déu omnipotent, ja que ens heu alimentat amb el vostre sagrament,
ajudeu-nos també a poder-vos servir amb una vida que us plagui. Per
Crist, Senyor nostre. – Amén.
Tots acaben amb el senyal de la creu, mentre que el qui dirigeix la pregària
diu:
- Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal, i ens dugui a la vida
eterna. – Amén.
- Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
- Donem gràcies a Déu.
Es pot acabar amb un cant d’acció de gràcies.
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Previamente hay que preparar

• El lugar donde se sentará el que dirige la celebración, que no es la sede.
• El leccionario con las lecturas del domingo correspondiente.
• Los ministerios que se pueden llevar a cabo: lectores para las lecturas 1ª,
salmo y 2ª; si hay algún monitor para leer la oración de los fieles, las
moniciones…
• El corporal, la llave del sagrario, comprobar que hay formas consagradas
suficientes.
• La hoja para la celebración de Misa Dominical, este mismo esquema (se
puede tener todo en la carpeta de MD), las oraciones del Gloria y el Credo
(se pueden tomar del cantoral MD o de las tarjetas editadas), la homilía.
• Hay que repasar los textos que se utilizarán, concretamente la hoja para
la celebración de MD, eliminando o cambiando las referencias explícitas
a la celebración de la Eucaristía (pero no a la comunión, que son válidas).
• Encender y comprobar los micrófonos, las luces, los cirios…
• Los cantos: si hay director de cantos o si tiene que hacerlo el mismo que
dirige la celebración. En tal caso, hay que prepararlos y tomar el cantoral.
Los cantos que hay que preparar son los siguientes (los que están marcados con
asterisco serían los imprescindibles, los demás serían optativos):
* Canto de entrada
- (Invocaciones Señor, ten piedad, si se considera oportuno)
- (Gloria a Dios en el cielo…, si se considera oportuno)
* Antífona de respuesta al salmo
* Aleluya
- (Respuesta a las preces, si se considera oportuno)
- (Canto durante la colecta, si se considera oportuno)
- (Padrenuestro, si se considera oportuno)
- (Canto de paz, si se considera oportuno)
- (Canto de comunión, mientras se comulga o después de comulgar)
* Canto final
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Introducción

El que dirige la celebración se dirige al presbiterio, haciendo una inclinación
ante el altar –o genuflexión ante el sagrario– y se coloca en el ambón, dejando
la sede vacía. Todos están de pie. Mientras, si hay director de cantos, se canta
el canto de entrada; si no, el que dirige la oración entona el canto cuando llega
al ambón. A continuación, comienza la celebración con la señal de la cruz.
- En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. - Amén.
- Demos gracias a Dios, que nos invita a alimentarnos con su Palabra y
con el Cuerpo de su Hijo Jesucristo. Bendito sea por los siglos de los
siglos. - Amén.
- Sed bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestro encuentro dominical.
Nos reunimos como Pueblo de Dios para celebrar el domingo, el día del
Señor, el día de la resurrección, el día también de la comunidad cristiana…
(Se puede añadir algún elemento más de la introducción que propone la hoja
de MD).

h
A continuación tiene lugar el acto penitencial. Se puede hacer tal como está en
la hoja para la celebración de MD: introducción, silencio, tres invocaciones con
la respuesta de todo el pueblo. O bien, también se puede hacer esta fórmula:
- Preparémonos para participar de esta celebración, reconociendo nuestros
pecados.
Silencio de reflexión.

27

- Tú, que por el misterio pascual nos has obtenido la salvación. Señor,
ten piedad.
– Señor, ten piedad.
- Tú, que no cesas de actualizar entre nosotros las maravillas de tu
pasión. Cristo, ten piedad.
– Cristo, ten piedad.
- Tú, que por la comunión de tu Cuerpo nos haces participar del
sacrificio pascual. Señor, ten piedad.
– Señor, ten piedad.
- Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados, y nos lleve a la vida eterna.
- Amén.

h

- Entonemos ahora el himno de alabanza a nuestro Dios: - Gloria a Dios
en el cielo… (este himno se suprime en los tiempos de Adviento y Cuaresma).
- Oremos (breve silencio). El que dirige la oración lee la oración colecta del
día (hoja para la celebración de MD), o bien esta:
- Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo; danos
luz para conocer tu voluntad, y la fuerza necesaria para cumplirla. Por
Jesucristo nuestro Señor.
-Amén.
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Liturgia de la Palabra

El que dirige la celebración se sienta en el primer banco o en una silla en un lado
del presbiterio; no en la sede, que queda vacía.
Todos se sientan.
- Ahora los lectores correspondientes salen a leer la 1ª lectura, el salmo con la
antífona cantada y la 2ª lectura, como de costumbre. Si es posible y se considera
conveniente, un monitor (o el mismo que dirige la celebración), puede leer las
moniciones correspondientes (por ejemplo, las de la hoja de MD).
- Se entona el aleluya –o, durante el tiempo de Cuaresma, la aclamación
correspondiente–, con su versículo, y todos se ponen de pie. El que dirige la
celebración sube al ambón para leer el Evangelio.
- Lectura del santo evangelio según san... – Gloria a ti, Señor.
Todos hacen la señal de la cruz. Lee el evangelio. Al final dice:
- Palabra del Señor. – Gloria a ti, Señor Jesús.

h

Todos se sientan y el que dirige la celebración lee la homilía que ha preparado
previamente el párroco, o bien otra (por ejemplo, la propuesta que hace MD).
Cuando ha terminado de leer la homilía, vuelve a su lugar y se sienta, a
continuación se hace un breve silencio meditativo. Si no puede haber homilía,
se puede hacer un silencio meditativo más largo.
Terminado el silencio meditativo, el que dirige la celebración vuelve al ambón.
Todos se ponen de pie, y juntos rezan la profesión de fe, como cada domingo.
A continación se hace la oración de los fieles. Se puede utilizar la hoja de Misa
Dominical. Sube al ambón el monitor o lector correspondiente.
- El que dirige la oración lee la introducción.
- El lector lee las intenciones del día a las que responde la comunidad, como
siempre.
- Al terminar las intenciones, el que dirige la celebración lee la conclusión, que
acaba con la respuesta de todos: – Amén.
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Liturgia de la Comunión

Terminada la oración de los fieles, todos se sientan. Si hay costumbre, en este
momento se puede hacer la colecta, que puede acompañarse con un canto. El
que dirige la celebración se va hacia el altar, coloca el corporal encima, y dice la
siguiente monición:
- Con fe y esperanza, reunidos en el nombre de Jesús, hemos escuchado
su Palabra y hemos rezado por las intenciones de la Iglesia y del mundo
entero. Ahora participaremos del Cuerpo de Cristo que está aquí reservado
y que se nos da como alimento de vida eterna. Demos gracias a Dios.
Se hace un breve silencio, y a continuación dice:
- Pongámonos de pie.
Luego va al sagrario a buscar el copón con las formas consagradas, lo coloca
sobre el corporal del altar, hace una genuflexión y lee la oración de acción de
gracias, que será diferente según el tiempo litúrgico.
ADVIENTO
Padre de la bondad y del amor. Te damos gracias porque constantemente
vienes a visitarnos. Y ahora, en este tiempo de esperanza, te damos gracias
de modo especial por la venida de tu Hijo que estamos preparando. Aquel
a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor
de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres,
se nos da ahora como alimento de vida eterna. Padre de bondad, concédenos
recibirlo con mucha fe y mucho amor. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo
nuestro Señor. - Amén.
NAVIDAD
Te damos gracias, Padre, por el nacimiento de tu Hijo. Él ha venido a
compartir nuestra vida, a enseñarnos a amar de verdad, a abrirnos el
camino que conduce hacia ti.
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Mirándolo a él, tan débil, como nosotros, contemplamos tu gloria y tu
salvación, y nuestro corazón se llena de alabanza y de acción de gracias.
Padre, queremos unirnos a él plenamente, con todas nuestras fuerzas. Y
por eso nos alegramos de recibirlo hoy en el pan de la Eucaristía. Haz que
nos mantengamos siempre como fieles seguidores de su Evangelio. Te lo
pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, hombre como nosotros que vive
y reina por los siglos de los siglos. - Amén.
CUARESMA
Te damos gracias, Padre, porque nos concedes anhelar, año tras año, con
el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que,
dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno,
lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Padre, te pedimos que la
comunión del Cuerpo de Cristo, que ahora recibiremos, sea para nosotros
luz y fortaleza en este camino. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo
nuestro Señor. - Amén.
PASCUA
Señor Jesús, resucitado de entre los muertos, fuente de vida para siempre.
Tú has vencido a la muerte. Tú nos haces nacer a la vida eterna. Tú nos
das tu Espíritu Santo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, te
alabamos y te bendecimos, y te pedimos que estés siempre con nosotros.
Señor Jesús, que tu Cuerpo, que ahora vamos a recibir, nos llene de tu
gracia, de tu amor y de tu vida. Tú, que vives y reinas, con el Padre y el
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. - Amén.
TIEMPO ORDINARIO
Te damos gracias, Padre Santo, creador de todo lo que existe. Tú nos has
dado a tu Hijo Jesucristo, que nos abre el camino que conduce hacia ti.
Él anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los
afligidos el consuelo. Y fiel a tu amor hasta el fin, murió en la cruz y,
resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida.
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cruz y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. resucitando,
destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Padre, te pedimos que la comunión
del Cuerpo de Cristo, que ahora vamos a recibir, sea para nosotros luz y
fortaleza en el camino del Evangelio. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo
nuestro Señor. - Amén.

h

A continuación, desde el mismo altar, lee la introducción al Padrenuestro, que
puede ser la que sale en la hoja para la celebración de MD o bien esta:
- Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo…
- Antes de participar de la mesa del Señor, mostremos nuestro deseo de
vivir como hermanos. Daos fraternalmente la paz.
Se puede hacer un canto de paz.

h

Terminado el gesto de paz, el que dirige la celebración toma una forma del
copón, la muestra al pueblo y dice:
- Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la cena del Señor. - Señor, no soy digno de que entres en mi
casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El que dirige la celebración comulga él mismo, y luego se dirige al pie del altar
para repartir la comunión a los demás fieles, como se hace habitualmente. A
cada uno de los que se acercan a comulgar les muestra el pan consagrado
diciendo:
- El Cuerpo de Cristo. - Amén.
Cuando termina de repartir la comunión, guarda el copón en el sagrario, recoge
el altar y se sienta para unos momentos de oración personal, como el resto de la
asamblea. Durante o después de la comunión, se puede hacer un canto.
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Conclusión

El que dirige la oración va al ambón. Todos se ponen de pie.
- Oremos (breve silencio). El que dirige la oración lee la oración de poscomunión
del día (hoja para la celebración MD), o bien esta:
Te suplicamos, Dios todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con
tu sacramento la gracia de poder servirte llevando una vida según tu
voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. - Amén.
La celebración termina haciendo todos la señal de la cruz, mientras el que
dirige la celebración dice:
- El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida
eterna. – Amén.
- Hermanas y hermanos, podéis ir en paz. - Demos gracias a Dios.
Se puede acabar con un canto de acción de gracias.
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CELEBREM EL DIUMENGE
Catequesis formatives

CELEBREM EL DIUMENGE. Introducció.

La celebració de l’eucaristia dominical és el centre de la vida cristiana i
el nucli de la vida de la comunitat. En ella hi són convocats tots els fidels
per celebrar conjuntament el memorial de la mort i resurrecció del Senyor.
Cal, per tant, recordar la importància i potenciar la celebració de la missa
del diumenge en totes les parròquies; els fidels hi tenen dret, i cal fer tot
el possible per assegurar-la.
Tanmateix, en determinades circumstàncies pot esdevenir impossible la
celebració de l’eucaristia per l’absència puntual del prevere. En aquests casos
excepcionals, la trobada de la comunitat en una assemblea dominical és
també molt important. El mateix Jesús ressuscitat es fa present en la
comunitat que prega, que escolta la Paraula de Déu i que s’alimenta amb
el Cos de Crist. El diumenge és el dia de la resurrecció, i en aquest sentit és
el dia per excel·lència per a la reunió de la comunitat cristiana. Com deia
el sant pare Joan Pau II en la seva carta apostòlica “Dies Domini” (publicada
l’any 1998), el diumenge és el dia del Senyor, el dia de Crist Ressuscitat i del
do del seu Esperit, el dia de l’Eglésia, el dia de l’home, el dia dels dies...
També el Concili Provincial Tarraconense definia “el diumenge com el dia
joiós del Senyor Ressuscitat, a partir del seu element central, que és l’eucaristia”.
Però en aquells casos en què en alguna comunitat no es pugui assegurar
de cap manera la celebració de l’eucaristia, “el bisbe de cada Església estudiarà
la conveniència d’aplicar el Directori per a les celebracions dominicals en
absència de prevere” (CPT, 65). Aquestes celebracions estan, doncs, previstes
i programades en diversos documents, fins i tot en el Codi de Dret Canònic
(c.1248,2), i se les coneix com “Assemblea Dominical en Absència de Prevere”
(ADAP).
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Per tot això, és convenient que, en aquells casos ocasionals que en una
parròquia, en un determinat diumenge no es pugui celebrar l’eucaristia per
absència del prevere, es reuneixi igualment la comunitat en una celebració
dominical, amb la litúrgia de la Paraula, la pregària dels fidels i la comunió
amb pa consagrat en una anterior celebració de l’eucaristia. Aquesta celebració
és presidida per un diaca, o bé també dirigida per un religiós, religiosa, laic
o laica, amb l’encàrrec corresponent del bisbe, i amb la deguda preparació
conjuntament amb el rector del lloc.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, monsenyor Agustí Cortés, amb data
16 de juny de 2006, promulgà un decret (08/06) en què constitueix aquestes
celebracions en el nostre bisbat, amb les condicions i criteris establerts. La
Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia ofereix unes reflexions (preparades
les quatre primeres per Mn. Josep Maria Aragonès i la cinquena per Mn.
Xavier Aymerich) adreçades especialment als fidels de les parròquies, i que
poden ser una bona catequesi per anar-nos sensibilitzant tots plegats sobre
la qüestió.
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1 - Déu convoca el seu poble

Cada diumenge i cada festa Déu convoca els qui formem part del
seu poble. Déu ens convida. Ell vol que ens reunim tots els cristians i
que parlem i mengem tots plegats.
Durant tota la setmana hem estat molt enfeinats i preocupats per
moltes coses: hem treballat, hem estudiat, ens hem ocupat de les coses
de casa, del poble..., ens hem cansat.
Per això cada diumenge Déu ens convida a descansar, a trobar-nos
junts, a fer festa. Nosaltres deixem les nostres coses i anem a missa.
Escoltem la Paraula de Déu: així aprenem el que Déu ens ensenya i el
que espera de nosaltres, els seus fills. Ens cal escoltar amb molta
atenció la paraula de Déu.
També celebrem el memorial de la mort i resurrecció de Jesús. És la
part més important de la festa del poble de Déu. Quan mengem
l´eucaristia, Jesús és amb nosaltres d´una manera molt especial, ens
ajuda a fer comunió, a ser germans de debò i ens dóna forces perquè
sapiguem fer-lo present entre els homes i les dones del nostre temps.
La reunió del poble de Déu obeeix a la iniciativa salvadora del Senyor.
És ell qui ens ha cridat a la fe i ens ha menat per la porta del baptisme
a la comunitat de salvació, que és l´Església. Ell és també qui ens
santifica amb els sagraments celebrats com a memorial de la seva
mort i resurrecció –de la seva acció salvadora- i que s´ha fet el nostre
aliment.
El Senyor, doncs, és el qui convoca el seu poble.
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2 - El dia del Senyor

Cada diumenge, els cristians recordem i celebrem que Jesús ha
ressuscitat..
La resurrecció de Jesús és el fet més important de la nostra salvació.
És en la mort i resurrecció de Jesús -el misteri pasqual- que Déu
manifesta tot el seu poder contra el mal, el pecat i la mort i ens
manifesta plenament el seu amor. Per això el diumenge –el primer dia
de la setmana, el dia de la resurrecció -en la tradició cristiana és
anomenat “el dia del Senyor”, el dia en què Déu ha obrat, el dia de la
glorificació de Jesús, el Senyor.
El diumenge és un dia de festa. Deixem el nostre treball de cada dia
i reposem. Així, el diumenge és un dia diferent dels altres dies de la
setmana i podem fer festa, que és molt més que el simple deixar de
treballar.
L´acte més important de la festa del diumenge és la celebreció de
la missa. Tots els qui creiem que Jesús, el Fill de Déu fet home, ha
ressucitat d´entre els morts i ens ha salvat, ens reunim a l´església per
celebrar la missa. Escoltem la paraula de Déu, professem la nostra fe,
preguem per tot el món i celebrem i mengem l´eucaristia. És una reunió
de persones que tenen fe i que fan festa en honor del Senyor. També
és una reunió de persones que s´estimen i que, tal com ens va ensenyar
Jesús, s´esforcen per estimar-se, ajudar-se mútuament i comprometre´s
a fer que en el món hi hagi més justícia, més pau i més felicitat per
a tots.
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La festa del diumenge, el dia del Senyor, ens fa descobrir que en el
món hi ha també altres persones que viuen en nosaltres i que amb
nosaltres formen la gran família dels fills de Déu, salvada i alegrada
per nostre Senyor Jesucrist.
El diumenge és el dia del Senyor i els cristians fem festa.
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3 - Els cristians ens reunim a l'església

Les persones som de naturalesa sociable. Necessitem relacionar-nos,
trobar-nos amb els altres. Una de els caraterístiques bàsiques de la
personalitat humana és la d´estar oberts als altres. La Bíblia ja ens ho
adverteix: Pobre d´ell, el qui està sol (Cohèlet 4,10).
Per això solem reunir-nos i tenim els lloc de reunió. La família es
reuneix a casa. Els nois i noies per estudiar es reuneixen a l´escola o
a l´institut. Per practicar l´esport o contemplar-lo ens reunim als estadis
o pavellons esportius. Quan volem menjar junts ens reunim en un
restaurant. Per divertir-nos ens reunim en una sala de festes. Cada
tipus de reunió demana un lloc determinat. Els cristians, per celebrar
la fe, ens reunim a l´església.
La paraula “església”, primerament, vol dir reunió o assemblea del
poble. També apliquem aquesta paraula al lloc concret on el poble es
reuneix. Així, en el nostre món cristià, l´església és el lloc on es reuneixen
els cristians per celebrar la fe.
Cada poble té la seva església, que moltes vegades sol ser l´edifici
més important i característic de la població. Un edifici carregat d´història
i de records personals de tota la gent del poble. A l´església, hi vam
rebre el baptisme, vam fer-hi la primera comunió, ens vam confirmar,
els nostres pares s´hi van casar, hi vam celebrar els funerals dels nostres
morts. I sobretot a l´església, cada diumenge, ens hi trobem per celebrar
tots junts la missa. És justament en la missa dominical quan l´església
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del poble és més església. És al mateix temps el lloc de la reunió i
l´aplec dels cristians reunits en nom del Senyor.
Reunir-se amb altres persones és molt bonic, però de vegades costa
esforç.
Quan un està sol pot fer el que més li agradi i com vulgui. En una
reunió amb altres persones cal adaptar-se a les necessitats de tots i
sobretot a no causar cap molèstia innecessària a ningú.
Segurament que el que cadascú estava fent a casa seva era molt
important. Però el diumenge és més important reunir-se a l´església
amb els altres cristians per celebrar la missa.
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4 - El sacerdot presideix la reunió dels cristians

Hi ha qui pensa que qui celebra la missa és el sacerdot i que els fidels
que hi assisteixen, hi són solament presents i s´uneixen a la seva
pregària.
Aquesta manera de pensar és una equivocació. És entre tots -tots
junts- que celebrem el memorial de la mort i resurrecció de Jesús, tal
com ens va manar.
La nostra reunió dominical és presidida pel sacerdot. El sacerdot
(anomenat també prevere o capellà) és un cristià, que ha rebut per
l’ordenació la missió de reunir i presidir en nom de Crist Cap la comunitat
cristiana i amb ella celebrar la festa de la salvació que és l´eucaristia.
Per això en la celebració de la missa, el sacerdot ocupa la seu presidencial
i diu i fa el que correspon al qui presideix la comunitat, junt amb tots
els altres participants que també cal que facin el que correspon a ells.
Així que comença la reunió, el sacerdot saluda la comunitat, dient:
“El Senyor sigui amb vosaltres”. I tots li tornen la salutació, contestant:
“I amb el vostre esperit”. Més que un acte de cortesia, o una expressió
d´acolliment, aquestes paraules manifesten ja d´entrada que el gran
protagonista de la celebració és Jesús, el Senyor, present enmig de la
comunitat cristiana reunida en nom seu.
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Tota la comunitat participa en les pregàries i els cants, en les actituds
i en allò que se´n diu els diferents ministeris, o sigui, els serveis
necessaris: el ministeri del lector, que és el qui proclama les lectures
de la paraula de Déu; el ministeri d´anunciar les intencions de la
pregària universal; el ministeri del director dels cants; o de qui porta
el pa i el calze a l´altar; o el de qui ajuda el sacerdot a distribuir la
comunió, etc.
Tots els cristians reunits, presidits pel sacerdot, formem el poble de
Déu que celebra la festa de l´eucaristia amb Jesús, mort i ressucitat.
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5 - La reunió dominical en absència de prevere

L´acte més important de la festa del diumenge és la celebració de
la missa. Els cristians celebrem la nostra fe a través de l´assemblea o
reunió dominical. Hi ha un precepte que ens ho recorda.
Però, en els nostres dies, i especialment en alguns llocs del món
comarcal, no sempre és possible assegurar cada diumenge la celebració
de l’eucaristia, degut a la manca de sacerdots. I els pocs que tenim no
arriben a tot arreu; tenen encomanades més parròquies de les que
poden atendre cada diumenge. Hi ha molts pobles on no hi ha un rector
resident. També pot passar que el prevere estigui malalt, o absent per
alguna altra causa raonable, i no es pugui assumir la suplència. ¿Què
fer, quan per motius vàlids o de pes, el sacerdot no pot ser present en
aquesta reunió dominical?
Si es pot, és correcte desplaçar-se a un altra església per celebrar
l´eucaristia. En els llocs on no es pugui celebrar l’eucaristia, cal anunciarho amb temps, i facilitar els horaris de les misses en els llocs veïns.
Sempre caldrà fer tot el posible per assegurar l’eucaristia a cada
parròquia; per exemple, que es revisi la distribució del clergat a cada
diòcesi, incloent els religiosos ordenats; o mirar de disminuir el número
de misses en parròquies grans per alliberar algun prevere que pugui
anar a celebrar missa en algun poble petit.
Però igualment, encara que no hi hagi missa, sempre serà bo que la
comunitat es pugui reunir per celebrar la fe, per celebrar el diumenge.
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Tancar la pròpia església i suspendre la trobada seria fer un tort a la
comunitat i menystenir la crida a celebrar la nostra fe, perquè tots
formem l´Església.
És en aquests casos que es pot i és recomanable celebrar una
“Assemblea Dominical en Absència de Prevere” (ADAP). Aquestes
celebracions estan previstes en el Codi de Dret Canònic (c.1248,2),
recomanades pel Concili Provincial Tarraconense (n. 65), i existeix un
“Directori per a les celebracions dominicals en absència de prevere”,
publicat per la Congregació vaticana per al culte diví l’any 1988, on
es donen les orientacions, criteris i normes per a les esmentades
celebracions (en català, es pot trobar a “Documents d’Església” 1988,
pàg. 1045-1058).
Aquestes celebracions poden ser presidides, en primer lloc, per un
diaca. Si no és possible, aleshores poden ser dirigides també per un
religiós, religiosa, seminarista, laic o laica, amb l’encàrrec corresponent
del bisbe, amb la deguda preparació conjuntament amb el rector, i amb
la participació de l’equip de litúrgia o consell pastoral on sigui possible.
És una bona manera d’exercir el sacerdoci baptismal de tots els cristians,
fills i filles de Déu, i la coresponsabilitat de tots els membres del poble
de Déu en la marxa de l’Església. Els diversos bisbats estan oferint
formació perquè es pugui desenvolupar aquest servei a les comunitats.
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Aquest laic o laica que dirigeix la celebració pot ser un membre de
la mateixa comunitat, cosa molt lloable però també molt difícil, perquè
en les parròquies petites on es comencen a celebrar les ADAP potser
no hi ha cap laic prou preparat, i també perquè costa “posar-se al
davant” dels propis veïns. Per tant, també pot ser un laic o laica que
ha rebut l’encàrrec (i també la formació prèvia) a nivell arxiprestal,
que generalment serà un feligrès d’una parròquia major, i que anirà
alternant el seu servei en diverses comunitats; això és clar que també
funcionarà així en el cas dels diaques, religiosos, religioses o seminaristes.
En alguns llocs ja fa temps que tenen lloc celebracions d’aquesta
mena. Bé en ocasions concretes en què el capellà no pot ser-hi (per
malaltia o absència puntual), bé en casos en què el rector no pot
atendre degudament cada diumenge totes les parròquies que té
encomanades. En aquest cas, es programa un pla pastoral en què
algunes comunitats tenen una celebració sense prevere algun diumenge
al mes, alternant amb altres parròquies veïnes els diumenges en què
sí que hi ha celebració de l’eucaristia.
Certament, la Celebració Dominical en Absència de Prevere no
substitueix l’eucaristia. Quan un diumenge una comunitat es reuneix
en una celebració sense capellà, és com una continuació de la missa
que es va celebrar el diumenge anterior o l’última vegada, i que convé
que sigui el més sovint possible.
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Les celebracions en absència de prevere no són el mateix que
l’eucaristia, però és una bona manera per celebrar el diumenge quan
no podem participar de la missa. Les ADAP tampoc no tenen la intenció
de substituir el mossèn, sinó de continuar mantenint la trobada cristiana
dels diumenges, encara que el prevere aquell dia no pugui ser-hi. De
fet, recentment en alguns llocs s’ha preferit anomenar aquestes
celebracions “Assemblees Dominicals a l’Espera de Prevere”, indicant
així l’esperança de poder celebrar plenament el diumenge amb el
capellà que presideixi l’eucaristia.
La diferència fonamental és que la celebració no la presideix un
prevere, i per tant no pot haver-hi pregària eucarística ni consagració.
Però la comunió també serà possibe, perquè el pa ja és consagrat en
una eucaristia anterior (i guardat al sagrari). Sí que hi ha, en canvi,
tota la part introductòria de la celebració, la litúrgia de la Paraula,
amb una homilia llegida que ha preparat prèviament el mossèn, la
pregària dels fidels, la comunió...
Aquestes celebracions dominicals permeten a la comunitat reunirse en nom del Senyor ressuscitat, escoltar i acollir la Paraula de Déu,
pregar amb tota l´Església, compartir la comunió, i sentir-se enviats
al món a donar testimoni. Aquestes celebracions ens ajuden també a
sentir-nos Poble de Déu, membres actius i coresponsables tots de la
nostra Església.
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