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LITÚRGIA CRISTIANA 

 
A. L’Any Litúrgic: Advent, Nadal, Quaresma i Setmana Santa, Tríduum 

Pasqual i Temps de Pasqua, Temps de durant l’Any. 
 
B. Ministres litúrgics: Papa, Cardenal, Arquebisbe, Bisbe, Canonge, 

arxiprest, confessor, consiliari, rector, vicari, diaca, escolà o acòlit, 
abat, predicador. 

 
C. Llibres litúrgics: Missal, Leccionari ( dominical i festiu, ferial, santoral i 

misses diverses), Ritual, Pontifical, Pregària dels Fidels i Litúrgia de les 
Hores. 

 
D. Ornaments sagrats dels ministres: alba, àmit, estola, casulla, 

dalmàtica, capa pluvial, vel humeral, roquet i insígnies episcopals ( 
mitra, bàcul, anell, creu pectoral, pal·li) 

 
E. Colors litúrgics: blanc, vermell, verd, morat, negre, rosat i blau. 

 
F. Objectes litúrgics: creu, canelobres, vasos sagrats (calze i patena), 

corporal, purificador, lavabo, pàl·lia, canadelles, encens i encenser, 
naveta, salpasser, ciri pasqual, custòdia, tàlem i credença. 

 
G. Llocs de la Celebració: sagristia, presbiteri (altar, ambó, seu), 

càtedra, baptisteri, pica de l’aigua beneita, cancell, confessionari i 
capella del Santíssim. 

 
H. Tipus d’edificis de culte: catedral o seu, basílica, capella, col·legiata, 

ermita, església parroquial, santuari, temple expiatori, oratori. 
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A. L’Any Litúrgic 

 
Advent 
La paraula significa “retorn”,”arribada”, del llatí “adventus”. És el temps de 
quatre setmanes abans de Nadal, i forma una unitat amb ell i amb l’Epifania. 
La primera part arriba fins el 16 de desembre, i aquí l’Església  mira a la 
segona vinguda del Senyor; la segona part, del 17 al 24 de desembre, la 
litúrgia ens prepara a les celebracions del naixement de Crist en el nostre 
món (el Nadal). 

 
Nadal 
Cada any, el 25 de desembre els cristians celebrem el naixement del Fill de 
Déu. Aquest temps litúrgic comença amb les primeres vespres de Nadal 
(capvespre del dia 24), i s’allarga fins el diumenge després de l’Epifania, és a 
dir el diumenge del Baptisme del Senyor. La solemnitat de l’Epifania (6 de 
gener) és molt important; celebrem la manifestació de Crist Jesús a tots el 
pobles. I, encara, cal destacar que la solemnitat del dia de Nadal s’allarga 
durant vuit dies, fins arribar a l’1 de gener, solemnitat de Santa Maria, mare 
de Déu; i el diumenge que hi ha dintre d’aquests vuit dies és la festa de la 
Sagrada Família. 

 
Quaresma 
Aquesta paraula ve del llatí “quadragesima dies” i vol dir “el dia quarantè” 
abans de Pasqua. Comença el dimecres de cendra i s’acaba el dijous sant a la 
tarda abans de la missa de la Cena del Senyor. Durant quaranta dies, doncs, 
els cristians ens preparem per a la Pasqua, i ho fem escoltant la Paraula de 
Déu, pregant, fent obres de caritat i penitència. Així imitem Jesús que, durant 
quaranta dies i quaranta nits, es retirà al desert a pregar al pare i a dejunar. 
D’aquesta manera la nostra vida es renova tot morint al pecat i ressuscitant a 
la vida de Déu. 

 
Setmana santa 
Al final de la Quaresma hi trobem la Setmana Santa. Comença amb el 
diumenge de passió o de Rams, i conclou amb l’inici del diumenge de pasqua. 
Per tant, abraça dies de Quaresma fins el dijous sant a la tarda i els dos 
primers dies del Tríduum Pasqual. 

 
Tríduum Pasqual 
El Tríduum (que vol dir “tres dies”) pasqual està format pel divendres i 
dissabte sants, i pel diumenge de Pasqua, considerant la missa vespertina del 
dijous sant de la Cena del Senyor com el pròleg o introducció. El Tríduum 
pasqual acaba amb les segones vespres del diumenge de resurrecció. El 
divendres i el dissabte no se celebra l’eucaristia, fins a la gran Vetlla pasqual. 
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A més el divendres sant i, segons l’oportunitat, també el dissabte sant, arreu 
se celebra el sagrat dejuni de Pasqua. 
 
Temps de Pasqua 
Comença el diumenge de la resurrecció del Senyor i dura cinquanta dies fins 
al diumenge de Pentecosta, quan celebrem la vinguda de l’Esperit Sant. 
Durant aquestes setmanes s’allarga la festa com si es tractés d’un gran 
diumenge, sobretot la primera setmana, anomenada “octava de Pasqua”. 
Durant aquest temps l’Església canta la joia de la resurrecció i, doncs, la 
victòria de l’amor de Déu sobre el pecat i la mort. L’Al·leluia ressona durant 
aquestes setmanes amb tota la força. 
 
Temps de durant l’any 
A més dels temps que tenen un caràcter propi, queden 33 o 34 setmanes en 
el curs de l’any en les quals no se celebra cap aspecte peculiar del misteri de 
Crist, sinó que es recorda més aviat el mateix misteri de Crist en la seva 
globalitat, principalment els diumenges. El temps de durant l’any comença el 
dilluns que segueix al diumenge posterior al 6 de gener, és a dir l’endemà de 
la festa del Baptisme del Senyor, i s’estén fins al dimarts abans de Quaresma; 
el reprenem de nou el dilluns després del diumenge de Pentecosta per acabar 
abans de les primeres vespres del diumenge primer d’Advent. 
Durant aquestes setmanes es posa en evidència la primacia del diumenge, i 
se’ns ofereix l’escola permanent de la paraula bíblica. Així mateix, ens fa 
descobrir el valor del dia a dia, i com la vida quotidiana és també un temps 
de salvació. 
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B. Ministres litúrgics 
 

Papa 
Títol amb el qual hom designa el bisbe de Roma i cap de l'Església Catòlica, 
per bé que el mot ('pare') era aplicat fins al s VII a qualsevol bisbe i encara 
avui el conserva també el patriarca d’Alexandria. 
 
Cardenal 
Títol de cadascun dels alts dignitaris eclesiàstics assistents del papa que 
formen el conclave per a l’elecció del papa. 
 
Arquebisbe 
Prelat que té un poder d’ordre igual al dels bisbes però amb una certa 
preeminència respecte a aquests, sigui per raó d’una jurisdicció pròpia, sigui 
per raó d'una dignitat simplement honorífica. 
 
Bisbe 
Clergue que ha rebut l’ordenació episcopal, considerada plenitud del 
sagrament de l’orde. 
• bisbe sufragani. Bisbe sotaposat a un metropolità o arquebisbe. 
• bisbe titular. Prelat promogut a l’orde episcopal amb el títol d’una 
església antigament cristiana, però actualment sense fidels ni clerecia. 
• bisbe auxiliar. Bisbe titular que ajuda el bisbe resident (normalment 
arquebisbe) d'una diòcesi gran o molt poblada. 
 
Canonge 
Membre d’un capítol catedral o d’una col·legiata. 
 
Arxipreste 
Prevere que, per delegació del bisbe, exerceix certes atribucions sobre els 
preveres d’un territori determinat, que comprèn diverses parròquies. 
 
Celebrant 
Persona que és l’agent principal en una cerimònia litúrgica, especialment el 
sacerdot que diu la missa. 
 
Confessor 
Sacerdot que escolta les confessions d’altri i té facultat per a donar 
l’absolució.  
 
Consiliari 
Coordinador o conseller espiritual de les confraries, grups de revisió de vida o 
de comunitats de base. 
 
Rector 
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Sacerdot que governa una parròquia. 
 
Vicari 
Eclesiàstic que, en una parròquia, és sota l’autoritat del rector. 
 
• Vicari general. Prevere legítimament constituït per a representar la 
persona del bisbe en l’exercici de la seva jurisdicció a tota la diòcesi. Els 
bisbes auxiliars (vegeu definició) tenen atribucions automàtiques de vicari 
general. 
 
Diaca 
Cristià ordenat que té la missió d’ajudar el bisbe i el prevere en les funcions 
litúrgiques, magisterials i benèfiques. 
 
Escolà o acòlit 
Persona que serveix l’altar i ajuda a missa 
 
Abat 
En la majoria d’ordes monàstics i canonicals, superior d’un monestir o d’una 
canònica. 
 
Predicador 
Ministre que exerceix la predicació. 
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C. Llibres litúrgics 

 
Missal 
Llibre que té les oracions pròpies de la missa i senyala els ritus que cal seguir 
per celebrar-la. Aquest llibre l’usa el sacerdot que presideix i també els 
concelebrants en la pregària eucarística. El seu lloc és primer a prop de la seu 
i després a l’altar. 
        
Leccionari 
Llibre on hi ha les lectures bíbliques que es llegeixen en les accions 
litúrgiques. N’hi ha de quatre tipus: 
• Dominical i festiu: Hi ha les lectures per a tots els diumenges de l’any i 
de les principals festes i solemnitats. Està dividit en tres cicles, segons 
l’evangelista que es llegeix cada any, senyalat , cadascun, amb una lletra: A 
(sant Mateu), B (sant Marc), C (sant Lluc). 
• Ferial: Hi ha les lectures de les misses dels dies feiners. 
• Santoral: Hi ha les lectures per a les celebracions dels sants. 
• Misses diverses: hi trobem les lectures per les misses rituals, votives, 
motius diversos i de difunts. 
 
Ritual 
Llibre que conté les celebracions dels diversos sagraments (menys la missa) i 
també dels sagramentals. 
 
Pontifical 
Llibre on hi ha les oracions i els ritus per les celebracions dels sagraments i 
sagramentals reservats als bisbes: confirmació, ordre sagrat, benedicció dels 
sants olis, benedicció d’abats i abadesses, consagració de verges, institució 
de lectors i acòlits, dedicació d’esglésies i altars. 
 
Pregària dels Fidels 
Llibre de composició lliure, on hi ha recollits diversos formularis per a la 
pregària universal de la missa. Amb aquest llibre es prega per totes les 
persones i s’exerceix la intercessió davant Déu. 
 
Litúrgia de les Hores 
(o Breviari) 
Llibre de la pregària de tota l’Església. Hi trobem salms, escrits dels sants 
pares, himnes, intercessions. Comprèn l’oració  del matí (laudes), tres hores 
menors d’entre dia, la pregària del capvespre (vespres), completes (abans del 
descans nocturn), i l’ofici de lectura. Tenen obligació de pregar amb aquestes 
oracions els ministres ordenats, els monjos i les monges, i  els religiosos, tot i 
que és una pregària per a tots els batejats, ja que amb ella és l’Església qui 
prega sense parar. 
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D. Ornaments sagrats 
 

Alba 
Túnica blanca (d’aquí ve el seu nom) que pot anar més o menys cenyida al 
cos. Si és necessari pot ajustar-se al cos amb un cíngol (amb forma de cordó 
o cinta de roba més o menys ampla).  
L’alba és el vestit bàsic per a tots els ministres de la celebració litúrgica, i per 
tant és també el més recomanable pels escolans o acòlits. 
 
Àmit 
Peça de roba, normalment blanca, que es posa sota l’alba i té la funció 
d’amagar el coll del vestit ordinari quan l’alba no el cobreix del tot. Pot tenir 
també forma de caputxa.  
 
Estola 
Peça de roba que pot ser de qualsevol dels colors que usa la litúrgia. El 
sacerdot porta l’estola al voltant del coll, penjant sobre el pit; el diaca la porta 
de través, passant de l’espatlla esquerra, per sobre el pit, al costat dret del 
cos, subjectant-la aquí. Segons la forma de dur-la queden identificats els 
ministres ordenats davant l’assemblea. 
 
Casulla 
El seu nom prové del llatí “casa petita” (ja ens diu bastant de la seva forma). 
És un mantell ampli, obert pels costats, sense mànigues i amb un forat al mig 
per passar-hi el cap. Cobreix tot el cos, i a més d’identificar el president de la 
celebració eucarística, el vesteix totalment gairebé fins als peus, donant a la 
figura un aspecte digne i elegant. Aquest vestit sol portar ornaments i aplics 
que l’embelleixen. La casulla és el vestit propi del sacerdot que celebra la 
missa, i en les altres accions sagrades directament relacionades amb la 
missa. Es posa sobre l’alba i l’estola. 
 
Dalmàtica 
És un vestit de forma elegant, semblant a la casulla però amb mànigues i 
més cenyit al cos. És la vestidura pròpia del diaca i es posa sobre l’alba i 
l’estola. 
 
Capa pluvial 
Peça de roba molt àmplia que cobreix tot el cos, sense mànigues i oberta per 
davant de dalt a baix, cordada amb un fermall.  
El sacerdot porta la capa pluvial a les processons, a l’exposició del Santíssim, 
a la Litúrgia de les Hores i en algunes altres accions litúrgiques, segons les 
normes de cada ritu. 
 
Vel humeral 
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És el vel que es posa sobre les espatlles el qui porta el Santíssim en una 
processó o amb Ell dóna la benedicció al poble. Usant aquesta peça de roba 
se significa el gran respecte que tenim pel Cos de Crist, digne de la màxima 
reverència. 
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Roquet 
Es vesteix sobre la sotana, i és de color blanc, com una alba retallada, amb 
mànigues un xic més curtes del normal, i es vesteix sense cenyir-lo a la 
cintura. El poden usar els ministres per celebrar la litúrgia, sempre que no 
hagin de vestir la casulla o la dalmàtica, o de concelebrar la missa. També 
s’anomena sobrepellís . Actualment, la tendència és a utilitzar cada vegada 
més l’alba enlloc del roquet. 
 
Insígnies episcopals 
El bisbe porta unes insígnies que l’identifiquen com el que és, cap i pastor del 
poble de Déu, a imatge d’Aquell que n’és el seu únic Cap i pastor, Jesucrist. 
Són les següents: 
• Mitra: Cobreix el cap amb dues bandes que pengen per sobre les 
espatlles anomenades ínfules. El bisbe ornamenta el cap amb la mitra per a 
significar que ell representa el Cap del poble de Déu. 
• Bàcul: És un bastó llarg, que recorda que el bisbe és el pastor de la 
diòcesi, imatge del Bon Pastor, Jesucrist. 
• Anell: Signe de fidelitat i de l’amor del bisbe a l’Església. 
• Creu pectoral: És una creu que penja sobre el pit per una cadena al 
voltant del coll. 
• Pal·li: Petita estola de llana blanca amb sis creus negres al seu voltant 
que reposa sobre les espatlles dels arquebisbes i que és signe de l’autoritat 
metropolitana i de la comunió amb la seu de Roma. Es posa a sobre de la 
casulla. 
• Solideu: peça no pròpiament litúrgica, consistent en un barretet de 
roba en forma de mitja taronja, que usen els clergues o ministres ordenats 
per cobrir-se la part alta del cap; avui l'empren gairebé només els bisbes (de 
color morat), els cardenals (de color vermell) i el papa (de color blanc). El 
nom procedeix del fet que hom se'l treu en començar el cànon de la missa, 
només per a Déu (soli deo).  
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E. Colors litúrgics 
 

Blanc 
Es fa servir en els oficis i les misses del temps de Pasqua i Nadal. També en 
les festes i les memòries del Senyor, que no siguin de la seva passió; en les 
festes i memòries de la Mare de Déu, dels àngels, dels sants no màrtirs. 
També es fa servir en la celebració dels sagraments (menys la Penitència i la 
Unció dels malalts). 
 
Vermell 
Es fa servir el diumenge de Rams i el Divendres Sant; el diumenge de 
Pentecosta; en les celebracions de la passió del Senyor, en les festes dels 
apòstols i dels evangelistes i en les celebracions dels sants màrtirs. 
 
Verd 
Es fa servir en els oficis i les misses del temps de durant l’any. 
 
Morat 
Es fa servir en el temps d’Advent i de Quaresma. També es pot fer servir en 
els oficis i les misses de difunts. Així mateix, és el color propi per celebrar els 
sagraments de la Penitència i de la Unció dels malalts. 
 
Negre 
Es pot fer servir en les misses de difunts. 
 
Rosat 
Es pot fer servir el III diumenge d’Advent (“Gaudete”) i el IV diumenge de 
Quaresma (“Laetare”), i representa una interrupció puntual i alegre de les 
privacions pròpies d’aquests temps litúrgics forts. 
 
Blau:  
Per privilegi especial, el poden fer servir les esglésies d’Espanya en la festa de 
la Immaculada Concepció de la Mare de Déu (8 de desembre) 
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F. Objectes litúrgics 
 
Creu 
Instrument de suplici format per un pal vertical (l’estípit) i un travesser 
horitzontal (el patíbul) que en constitueix els braços, on hom feia morir certs 
criminals, lligats o clavats per les extremitats. 
Jesús fou clavat i mort en una creu (que també s’anomena “l’arbre de la 
creu”), i per això ha esdevingut el símbol més important del Cristianisme. 
Això ha donat origen a alguns objectes utilitzats en la litúrgia: 
• Creu alçada: Nom donat a la creu processional durant la processó. 
• Creu processional: Nom donat a la creu destinada a obrir la marxa en 
les processons. Sol ésser de fusta i molt sovint és recoberta de materials 
preciosos amb gemmes i esmalts. 
• Creu d’altar: creu de dimensions generalment moderades, amb un 
peu estable, pensada per a col·locar damunt de l’altar 
 
Canelobre 
Estri consistent en un peu o una columna amb una dolla a la banda superior 
que serveix per a aguantar dreta una candela. A l'altar n'hi ha d'haver sis, o 
set quan presideix el bisbe. 
 
Vasos sagrats (calze i patena) 
Vas destinat al culte. 
• Calze. Copa, tradicionalment de metall preciós treballat artísticament, 
usada per a contenir el vi que serà consagrat en la celebració eucarística. 
• Patena. Platet d’or, d’argent o de metall daurat que serveix per a 
contenir el pa, consagrat o no, durant la missa i per a distribuir la comunió 
als fidels. Safata ovalada de metall daurat, utilitzada durant la comunió dels 
fidels per a impedir que caiguin a terra les hòsties o les partícules. 
 
Copó 
Recipient similar a un calze, amb tapadora, que serveix per guardar les 
partícules consagrades dins del sagrari. 
 
Corporal 
Drap blanc que el sacerdot estén damunt l’altar per posar-hi el calze i la 
patena. 
 
Purificador 
Drap que, a la missa, serveix per a netejar el calze i la patena després de les 
ablucions i per a eixugar-se els llavis i els dits després de la comunió. 
 
Lavabo 
Cerimònia de rentar-se les mans el sacerdot, dins els ritus de l’ofertori, a la 
missa. 
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Pàl·lia 
Peça rígida, quadrada, recoberta amb tela sovint brodada, amb què hom 
cobreix el calze durant la missa. 
 
Canadelles 
Joc de dues ampolletes o gerretes que contenen el vi i l’aigua per a dir missa. 
 
Encens i encenser 
Resina aromàtica, extreta d’arbres del gènere boswèl·lia, que hom crema en 
algunes cerimònies religioses. 
Encenser. Braseret amb una tapadora amb forats, suspès amb cadenetes, 
que serveix per a cremar-hi encens. 
 
Naveta 
Vas en forma de nau on hom guarda l’encens en les cerimònies del culte. 
 
Salpasser 
Aspersori d’aigua beneita, que consisteix en un mànec de fusta o de metall a 
l’extrem del qual hi ha un plomall de pèls o una boleta amb forats que conté 
una esponja que hom suca en l’aigua beneita. 
 
Ciri pasqual 
Ciri de grans dimensions, beneït i encès amb el foc nou a l'inici de la vetlla 
pasqual, que hom encén durant les celebracions del temps pasqual i també 
en els baptismes i els funerals. 
 
Custòdia 
Peça d’orfebreria on és exposat el Santíssim Sagrament a la veneració 
pública. 
 
Tàlem 
Dosser per a cobrir algú o alguna cosa, protegint-lo del sol i donant-li un 
honor especial. 
 
Credença 
Tauleta, prop de l’altar, per a tenir-hi les canadelles i d’altres instruments 
litúrgics. 
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G. Llocs de la celebració 
 

Sagristia 
A les esglésies, local annex, generalment tocant al presbiteri, on són 
custodiats els ornaments i els vasos sagrats i on es revesteixen els sacerdots i 
ministres sagrats per a les funcions litúrgiques.  
 
Presbiteri 
Part de l’església, anomenada també santuari, situada al fons de la nau 
central, on hi ha l’altar major, i és reservada als clergues.  
 
Altar 
Taula de pedra o de fusta damunt la qual hom celebra l’eucaristia.  
 
Ambó 
Lloc des d’on es llegeixen les lectures i es proclama l’Evangeli de la missa. A 
vegades també s’utilitza per a predicar. 
 
Trona 
Accessori arquitectònic de les esglésies destinat a la predicació, consistent en 
una mena de balcó, proveït sovint d’un faristol i d’un tornaveu, col·locat a 
una certa altura per sobre dels fidels, accessible per una escala. 
 
Seu 
Seient del celebrant principal d’un acte litúrgic. 
 
Càtedra 
Seient o tron d’un bisbe que exerceix jurisdicció . 
 
Baptisteri 
Lloc destinat a l’administració del baptisme. 
 
Pica baptismal 
Gran recipient, normalment de pedra, que es troba al baptisteri i que conté 
l'aigua beneita per a batejar. 
 
Pica d’aigua beneita (o beneitera) 
Pica col·locada a l’entrada de les esglésies, que conté aigua beneita, amb la 
qual els fidels se senyen en entrar al temple.  
 
Cancell 
Clos format darrere una porta d’entrada per dues parets laterals i una de 
transversal on hi ha una segona porta.  
 
Cor 
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Lloc de l’església destinat als clergues o als monjos, on hom resa i canta l’ofici 
diví. 
 
Confessionari 
Seu del confessor per a l’administració del sagrament de la penitència.  
Capella del Santíssim 
Capella, normalment lateral o a part, on és guardada l’eucaristia. Quan és 
una capella separada, hom sol anomenar-la també capella fonda.  
 
 

H. Tipus d’edificis de culte 
 

Catedral o seu 
Església principal o mare d’una diòcesi, on radiquen la seu del bisbe i el 
capítol canonical.  
 
Basílica 
Església notable per la seva antiguitat, etc., i que frueix de certs privilegis. 
 
Capella 
Lloc destinat al culte en un palau, un castell, una casa, un convent, una 
escola, etc., que no té la plenitud dels drets d’una església parroquial. 
 
Col·legiata 
Església no episcopal que té un capítol de canonges i en què se celebren els 
oficis com a les catedrals.  
 
Ermita 
Capella situada ordinàriament en despoblat, on hi pot (o podia) haver un 
ermità, persona que s’ha retirat del món per dur una vida contemplativa en 
solitari. 
 
Església parroquial 
Lloc de reunió dels cristians per a la celebració dels actes litúrgics.  
Església principal de la circumscripció parroquial, en què radica l’activitat 
pastoral del rector. 
 
Santuari 
Capella, església, lloc, que ha adquirit caràcter sagrat a causa d’una revelació 
de la divinitat (o de la Mare de Déu o d’algun sant), o bé que conserva 
relíquies o imatges, i que ha esdevingut centre de devoció i pelegrinatge.  
 
Temple expiatori 
Edifici religiós que ha esdevingut un símbol important, la seva edificació es fa 
només amb l’aportació del poble. 
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Oratori 
Lloc destinat a la pregària, que comprèn des de capelles autoritzades per a la 
celebració de la missa fins a simples pedrons o fornícules destinats a la 
veneració dels fidels. 
 

 


