
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 




 

 

Sant Feliu de Llobregat, 18 de novembre de 2013 
 
 

CLOENDA DE L’ANY DE LA FE A LES PARRÒQUIES 
 

Com tots sabem, el proper diumenge 24 de novembre, solemnitat de nostre Senyor 
Jesucrist Rei de tot el món i últim diumenge de l’any litúrgic, acaba l’Any de la fe que 
va convocar el papa Benet XVI i que va començar l’11 d’octubre de 2012, data del 50è. 
aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II. 

A diferència de la inauguració de l’Any de la fe, que es va establir que se celebrés a 
cadascuna de les parròquies i comunitats, en canvi la cloenda de l’Any de la fe al 
nostre bisbat es farà amb una celebració a la catedral de Sant Feliu de Llobregat a les 
18h. En aquesta celebració es recolliran els elements que el mateix Pontifici Consell 
per a la Promoció de la Nova Evangelització proposa en el llibre “Viure l’Any de la Fe” 
per a les celebracions diocesanes a les catedrals i presidides pels respectius bisbes. Els 
signes centrals seran la renovació de les promeses del baptisme, amb aspersió 
baptismal i ritu de les candeles, com un ressò de la Vetlla Pasqual. També es repartirà 
una estampa recordatori amb el text del Símbol de Nicea-Constantinoble (Credo llarg). 

A les diferents parròquies i comunitats, cal animar els fidels que participin a la 
celebració diocesana. Tanmateix, també se n’han de fer ressò les misses que se 
celebraran aquell dia, sempre i quan no repeteixin ni substitueixin els signes centrals 
de la celebració diocesana. 

En el full per a la celebració d’aquell dia que ha preparat Missa Dominical se’n 
preveuen referències: 
 

 a la monició d’entrada, 
 i a la pregària dels fidels. 

 
Es podria també solemnitzar aquest dia el Credo, per exemple cantant-lo amb la 
melodia popular de Lluís Romeu (Cantoral de “Missa Dominical”, D1). Allà on no s’hagi 
fet, es podria repartir el text del Símbol apostòlic (Credo breu); recordem que el CPL 
en té a disposició. Les lectures i textos eucològics són els propis de la festa de Crist Rei. 
Pel que fa als cants, en el seu dia vam proposar-ne alguns d’adients: Jesucrist és el 
mateix (MD 128), Un sol Senyor (MD 5), Poble de batejats (MD 40), He nascut en un 
poble (MD 83)…  
 
 
 

Xavier Aymerich i Miñaro, delegat 


