El temps de durant l’any
Quan acaba el temps de Nadal
vénen unes setmanes en què no
celebrem cap festa en especial,
sinó que vivim un temps que
anomenem “temps de durant
l’any”.
Aquest temps té el seu origen
en el diumenge, el dia del Senyor, en la celebració de la Pasqua que es repetia setmana rera
setmana. Poc a poc, es van anar
incorporant en la litúrgia de
l'Església els diferents temps
forts que posen l'accent en algun misteri concret de Crist
(Nadal o Pasqua) o ens serveixen com a preparació d'aquests
(Advent i Quaresma). No obstant
això, el temps de durant l'any, o
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temps ordinari, és una de les
parts de l'any litúrgic. En ell es
desenvolupa el misteri pasqual
d'una manera progressiva i profunda. La celebració del temps
ordinari aprofundeix en el misteri de salvació seguint la vida, i
el ministeri de Jesús a través
dels evangelis, contingut principal i essencial de la celebració
litúrgica de l'Església. Cada diumenge té valor propi. Es converteix, així, en un camí quotidià
i senzill; en el qual aprenem de
Jesús i compartim amb ell les
petites coses de la nostra pròpia
vida.
El color litúrgic d’aquest temps
és el verd.
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nimals.
Pregaria
d’Adoració per adults, dins del
programa dels “Dijous d’Adoració i Formació”.
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