Petit esquema de la
celebració de l'Eucaristia

La Missa, en certa manera, consta de dues parts:
la Litúrgia de la Paraula i la Litúrgia eucarística, tan
estretament unides entre elles que constitueixen un
sol acte de culte. Efectivament, a la Missa es para la
taula tant de la Paraula de Déu com del Cos de Crist, i
els fidels hi són instruïts i alimentats. Uns altres ritus
inicien la celebració i la conclouen.
(Ordenament General del Missal Romà, núms. 27 i 28)
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Full verd

En primer lloc, cal dir que la missa
té dues parts principals: la Litúrgia
de la Paraula i la Litúrgia eucarística. És el que s'anomena la «doble
taula»: Jesucrist ens alimenta amb
el pa de la Paraula i amb el pa i el vi
de l'Eucaristia. Per tant, si diem que
la missa té dues parts principals,
haurem respost correctament. Però
també podríem dir que en té quatre,
ja que la celebració no comença
directament amb la proclamació de
la Paraula de Déu, ni acaba amb la
comunió, sinó que al principi hi ha
uns ritus inicials, introductoris; i al
final hi ha uns ritus finals, conclusius.
Aquestes dues parts, inicial i final,

són tanmateix secundàries; les principals són, com hem dit: la Litúrgia
de la Paraula (que té com a moment
culminant la lectura de l'evangeli) i
la Litúrgia eucarística (que té com a
moment culminant les paraules de la
consagració).
De fet, aquesta estructura bàsica
de la missa valdria per a tots els sagraments. En tots ells hi ha una part que
és la proclamació de la Paraula de
Déu, la qual ens prepara per a la part
pròpia de cada sagrament: en el cas
de la missa, la pregària eucarística;
en els altres sagraments, la litúrgia
pròpia del Baptisme, el Matrimoni, la
Confirmació...
De la mateixa manera, quan
s'uneix la celebració de l'Eucaristia
a un altre sagrament (un Baptisme
dintre de la missa, un Matrimoni
amb missa, unes Confirmacions o
una Ordenació que sempre se celebren amb missa...), primer hi ha la
Litúrgia de la Paraula, després se
celebra la litúrgia pròpia del sagrament, i després es continua amb la
Litúrgia de l'Eucaristia.

Sagraments

Moltes persones, sobretot practicants ocasionals, quan participen
de l'Eucaristia no en distingeixen
l'estructura. Fins i tot a alguns dels
fidels més habituals els pot passar
que sàpiguen els diferents moments
de la missa, i més o menys en puguin
distingir les parts, però que no siguin
capaços d'explicar quina és la seva
estructura. En aquest full verd intentem fer-ne una explicació senzilla i
clara.

A la Missa, o sigui a la Cena del Senyor, és convocat el poble de Déu a reunir-se, sota la presidència
del sacerdot que actua en la persona de Crist, per tal
de celebrar el memorial del Senyor, o sigui el sacrifici
eucarístic. Per això en aquesta reunió o assemblea de
l’Església santa és eminentment vàlida la promesa de
Crist: «On n’hi ha dos o tres de reunits en el meu nom,
jo sóc enmig d’ells» (Mt 18,20). Efectivament, en la
celebració de la Missa, que perpetua el sacrifici de la
creu, Crist és realment present en aquesta reunió, congregada en el seu nom, en la persona del ministre, en
la seva paraula i, amb tota veritat, substancialment i
permanentment sota les espècies eucarístiques.
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Ritus inicials

LITÚRGIA DE LA PARAULA

LITÚRGIA EUCARÍSTICA

Ens reunim,
convocats pel
Senyor, ens saludem
i comencem

Escoltem què ens diu avui, a nosaltres,
la Paraula de Déu i preguem

Fem present el gest de Crist en l'Últim
Sopar, quan va prendre el pa i la copa,
va dir l'acció de gràcies, partí el pa i el
donà als seus deixebles

Cant d'entrada
Salutació del
prevere
Demanem perdó
(acte penitencial)1
Invoquem el Senyor
(Senyor, tingueu
pietat...)
Lloem Déu
(Glòria)2
El prevere prega
i s'adreça a Déu
en nom de tots
nosaltres (oració
col·lecta)

Lectura primera (habitualment de l'Antic
Testament, llevat del temps de Pasqua, en
què llegim el llibre dels Fets dels Apòstols)
Salm responsorial (resem un salm, com a
resposta a la Paraula de Déu)
 Lectura segona (sol ser una de les cartes
que els apòstols enviaven a les comunitats
cristianes i que es troben al Nou Testament)1
 Al·leluia
Lectura de l'evangeli (la narració dels
fets de la vida de Jesús segons Marc, Mateu,
Lluc o Joan)
Homilia
Professió de fe (Credo)2
Pregària dels fidels

1 L'acte penitencial pot
tenir diverses formes. El
diumenge pot ser substituït
per la benedicció de l'aigua i
l'aspersió.
2 Només es canta els dies
festius.

1 Els dies feiners no hi ha segona lectura. La primera pot
ser de l'Antic o del Nou Testament segons una distribució
de les lectures pròpia.
2 El Credo només es diu els diumenges i solemnitats.

Parem taula (preparació de les ofrenes)
 Preparació de l'altar
 Presentació del pa i del vi
 Presentació d'altres ofrenes destinades a la
caritat
 Oració sobre les ofrenes

Donem gràcies (pregària eucarística)
Prefaci: recordem els motius per donar
gràcies
Aclamació: Sant, Sant, Sant...
Primera epiclesi sobre el pa i el vi (invocació
a l'Esperit Sant)
 Narració de la institució o consagració
Aclamació
Memorial (recordem el sentit de la
celebració)
Segona epiclesi sobre la comunitat reunida
(invocació a l'Esperit Sant)
Intercessions pels vius i pels difunts
Aclamació final (doxologia)
Amén: tota l'assemblea expressa la seva
adhesió a la pregària eucarística

Fracció del pa i comunió
Parenostre
Gest de pau
Fracció del pa
Comunió
Oració després de la comunió

Ritus
conclusius
Alimentats amb
l'Eucaristia, som
enviats al món
Avisos (si cal)
Benedicció
Comiat
Cant final

