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Desiderio desideravi
Amb data del passat dia de sant Pere i sant Pau (2022) el papa ha ofert al poble de
Déu una carta apostòlica – Ardentment he desitjat – on reflexiona sobre la sagrada
litúrgia i la necessària formació, per tal de comprendre-la bé i viure-la amb profit
espiritual en l’Església.
De fet aquest és un tema recurrent en el darrer segle. Des dels inicis del moviment
litúrgic europeu (1909) que s’insisteix en la necessitat que els batejats, ministres
ordenats primer i tots els cristians, tinguin una adequada educació sobre el que
s’esdevé en els sagraments, els seus ritus i pregàries, el contingut i el conjunt de cada
acció litúrgica.
Aquesta preocupació arribà fins al mateix Vaticà II. La seva acurada Constitució sobre
la sagrada litúrgia, Sacrosanctum Concilium (1963), té afirmacions contundents
respecte al que diem. Quan parla de la necessitat de fomentar la participació plena,
conscient i activa en les accions litúrgiques declara, de forma categòrica que, aquest
propòsit tan elevat no serà possible veure’l materialitzat si, abans, els mateixos
pastors d’ànimes no esdevenen mestres de la litúrgia i, per això, determinà que cal
proveir, abans que res, a l’educació litúrgica del clergat (cf. Núm. 14). Però no
solament del clergat, sinó que aquest s’ha de comprometre – segons mandat del
Concili – en l’educació litúrgica del poble fidel, no només de paraula sinó també amb
el propi exemple (cf. Núm. 19).
Ara, Francesc, ens ha ofert una nova reflexió sobre el tema, seguint els passos dels
seus predecessors. Li ho agraïm de debò, per bé que el seu escrit posi en evidència
que encara no s’ha aconseguit un estat satisfactori en l’Església sobre quelcom tan
essencial. Cal llegir amb atenció les seves paraules. Especialment les que ens recorden
el caràcter teològic de la litúrgia i la seva relació amb Crist i l’Església. Amb una
especial atenció als números 27 al 47, on el papa ens exhorta a una seriosa i vital
formació litúrgica.
Passades les vacances farem una lectura comentada d’aquesta carta apostòlica en les
nostres reunions del grup de litúrgia, grup sempre obert a tothom.
Mn. Jaume González Padrós, rector

HORARIS D’ESTIU DE LA MISSA
*Del diumenge 31 de juliol fins al diumenge 11 de setembre – ambdós inclusius – la
missa serà exclusivament a les 13:00h (castellà). El dissabte es manté la missa a les
19:30h (català).
*Pel que fa als dies entre setmana la missa es manté a les 19:30h, llevat de les
excepcions que es comunicaran oportunament.

HORARIOS DE LA MISA EN VERANO
*Del Domingo 31 de julio hasta el domingo 11 de septiembre – ambos inclusive – la
misa será exclusivamente a las 13:00h (castellano). El sábado se mantiene la misa a
las 19:30h (catalán).
*En cuanto a los días entre semana se mantiene la misa a las 19:30h. Las excepciones
y posibles modificaciones se informarán oportunamente.

BONES VACANCES A TOTHOM *** BUENAS VACACIONES A TODOS

LECTURA ESTIUENCA
Peter Bouteneff, Cómo ser un buen pecador. El encuentro con uno mismo a través
del arrepentimiento, Ed. Sígueme, Salamanca 2022.

Una bona reflexió per fer-nos comprendre com, a través de les
nostres ferides, entra la llum de la misericòrdia, que ens hi fa veure
clar i ens reconcilia amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb
Déu.
L’autor és professor de Teologia sistemàtica i d’espiritualitat en el
Seminari Ortodox de Sant Vladimir, de Nueva York.

