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Justificació
Tenint en compte que en la celebració litúrgica s’hi exerceix el misteri de la nostra redempció, es pretén que, en
aquesta assignatura, els alumnes assoleixin la formació adequada per poder obtenir els màxims fruits de la
celebració i així esdevinguin capaços de transmetre la seva fe, donant raó de la seva esperança.

Requisits i orientacions prèvies
Cal haver cursat prèviament la Teologia Fonamental i la Metodologia Teològica. Es recomana cursar
simultàniament les assignatures de Litúrgia i Sagraments.

Competències i Objectius
Competències generals
1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els diversos nivells i àmbits
de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn.
2. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat.
Competències específiques
1. Coneixement crític rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques fonamentals del missatge
cristià.
2. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il•luminar la pròpia experiència de fe amb el contingut fonamental
de la teologia cristiana.

Des de la constitució sobre la sagrada Litúrgia del concili Vaticà II, és comú afirmar que la litúrgia és el cim vers

el qual tendeix l’acció de l’Església i la font d’on brolla la seva força. Cal, doncs, fer un estudi aprofundit de la
litúrgia perquè així veurem l’Església en oració. Ho farem en dues parts amb els següents objectius generals:
1. Analitzar les dimensions bàsiques del misteri del culte cristià.
2. Presentar la riquesa del conjunt de la litúrgia cristiana: els sagraments, els sagramentals, els temps litúrgics,
la litúrgia de les hores.

Continguts
I LITÚRGIA FONAMENTAL
1. La litúrgia en la vida de l’Església
1.1.Una reflexió prèvia: els conceptes litúrgia, pastoral i vida cristiana
1.2.Missió de Jesús; missió de l’Església
2. Breu història de la litúrgia
2.1.El concepte “litúrgia” en la història
2.2.El moviment litúrgic anterior al Vaticà II
2.3.El Concili Vaticà II
3. La litúrgia, avui
3.1. La problemàtica que es presenta avui en la globalitat de la missió de l’Església
3.1.1. L’articulació que fa el Vaticà II
3.1.2. Algunes conseqüències
3.2.El Concili Provincial Tarraconense i els últims documents de l’Església
3.2.1. L'Evangelïi Nuntiandi
3.2.2. El Concili Provincial Tarraconense
3.3.Encara la litúrgia en el Concili Provincial Tarraconense: la qualitat
4. Sobre la parròquia, la seva litúrgia, la seva pastoral
4.1.Els Directoris de la Parròquia i de l’Arxiprestat
II LITÚRGIA ESPECIAL
1. Les realitats fonamentals de la litúrgia
1.1.Quines són les realitats fonamentals de la litúrgia
1.1.1. La Sacrosanctum Concilium
1.1.2. El Catecisme de l’Església Catòlica
1.2.L’assemblea
1.3.La pregària
1.4.Els signes en la celebració
1.5.On s’ha de celebrar? Els llocs de la celebració
2. El sacrifici de la Missa
3. La santificació del temps: l’any litúrgic
4. La Litúrgia de les Hores

Metodologia i Avaluació
- Classes presencials: 5%
- Lectura i estudi personal: 55%
- Preparació i realització de les activitats i exercicis: 35%
- Participació en xats, forums, debats i consultes al professor: 5%

La matèria està estructurada en dues parts. Al començament de curs es presenta la primera. Quatre setmanes
després hi haurà la presentació de la segona unitat.
PRIMERA UNITAT: Litúrgia fonamental
SEGONA UNITAT: Litúrgia especial
Cada unitat anirà acompanyada d’unes activitats/exercicis que serviran per a fer l’avaluació continuada de les
matèries.
Serà bo que els exercicis de la primera unitat es presentin abans de començar la
següent.
Els exercicis de la segona, s’han d’entregar abans de la Setmana Santa.
Al campus virtual s’aniran indicant els terminis d’entrega.
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