
Recordatori: Dia 26, DIMECRES DE CENDRA 

Aquest dia, inici del temps quaresmal, celebrarem la Missa amb la im-

posició de la cendra: matí a les 9, tarda a les18 i vespre a les 20h. 

 

La Litúrgia de les Hores és consi-
derada la pregària oficial de l’Esglé-
sia. Tal com diu l’Ordenament Gene-
ral de la Litúrgia de les Hores, 
“l’oració pública i comunitària del 
poble de Déu figura amb raó entre 
les funcions principals de l’Esglé-
sia” (OGLH, 1). Hi ha moltes formes 
de pregària, tant personal com co-
munitària, devocions, actes de reli-
giositat popular..., però cap no arri-
ba a tenir el valor i la importància 
de la Litúrgia de les Hores, que “és 
per damunt de tot oració de lloança 
i de petició i, certament, l’oració de 
l’Església amb Crist i dirigida a ell 
mateix” (OGLH, 2). Els testimonis de 
l’Església ens mostren com, des 
dels inicis, els fidels pregaven a 
certes hores. Per això “la Litúrgia 
de les Hores ha de servir per santi-
ficar tot el dia” (Laudis canticum del 
papa beat Pau VI, 1970, núm. 2). O 
bé, com diu la Constitució sobre la 
Sagrada Litúrgia Sacrosanctum 
Concilium del Concili Vaticà II, al n. 
83: “L’Ofici diví, per una antiga tradi-
ció cristiana, està estructurat de tal 
manera que tot el curs del dia i de 

la nit està consagrat per la lloança 
a Déu”. Aquesta és la missió que al 
llarg de la història de l’Església ha 
complert el que s’anomenava Ofici 
diví o “breviari”, que resaven al llarg 
del dia els clergues i els religiosos i 
religioses.  Les hores principals són 
les Laudes (pregària matinal) i les 
Vespres (oració vespertina), els dos 
pols de l’Ofici diari. Les Completes 
com a oració a l’acabament del dia. I 
l’Ofici de Lectura, que inclou lectu-
res més llargues, i que correspon a 
l’hora tradicionalment anomenada 
Matines. Aquesta pregària, tot i que 
conserva el caràcter de lloança 
nocturna per a les comunitats 
monàstiques, es va renovar de ma-
nera que es pogués resar a qualse-
vol hora del dia. Les hores menors, 
que són tres: Tèrcia a mig matí, 
Sexta al migdia, i Nona a primera 
hora de la tarda. En molts mones-
tirs les resen totes tres, però en els 
altres casos se’n pot escollir una de 
les tres.  
Escrit de Xavier Aymerich a Missa Domi-
nical (2016) 



†Maria Solé Freixa (1r. Aniversari)  †Miquel Fernández Pérez (76)  

†Antònia Cors Vilaseca (88)    †Carmen Pizarrro Morellón (99)    

†Rosita Vilaseca Noguera (95)  †Montserrat  Cañameras  Vila (101)  

†Pepita Artigas Reñé (94)  †Jaume Pahissa Villadelprat (97)  

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells 
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