El passat 14 de novembre es va celebrar els 50
anys de la revista Missa Dominical. Va ser un
acte ple de continguts en què es va fer palès
l’agraïment pel paper que Missa Dominical ha
jugat en la recepció de la reforma conciliar i
de la renovació de la litúrgia a casa nostra,
ajudant pastors i comunitats a fer unes
celebracions millor preparades i més viscudes
i participades.
L’objectiu fundacional de Missa Dominical es
manté ben viu. Podem constatar amb goig que
les nostres eucaristies gaudeixen d’un bon
nivell de qualitat celebrativa, i que els fidels
en treuen un bon fruit per a la seva vida
cristiana. Però alhora s’intueixen alguns dels
reptes que hi ha plantejats de cara al futur i als
quals caldrà donar resposta. Sobretot pels
canvis en la societat, que tant han influït en
l’Església i en les nostres celebracions.
Algunes de les dificultats són la manca de
connexió amb les noves generacions, que ja
no tenen la pressió del precepte però que
sovint tampoc no se senten urgides a participar
en la missa comunitària del diumenge; la
situació de les famílies, que viuen amb uns
ritmes diferents, molt atapeïts d’activitats el
“cap de setmana”; el llenguatge de molts
textos litúrgics, els nous models de
comunicació... Tot plegat són dificultats que
esdevenen reptes, i davant les quals cal seguir
reflexionant i buscant nous camins.
Xavier Aymerich
La 21a Matinal per als animadors i cantaires de la
Litúrgia del Bisbat de Vic s’uneix a la commemoració
del cinquantenari de la revista Missa Dominical, i
celebra aquesta vigència i desig de renovació constant
de la nostra litúrgia.

HORARI
9:15 h Acolliment i inscripcions
9:45 h Presentació de la Matinal,
amb la presència del
Sr. Bisbe Romà Casanova.
10:00 h 50 anys de “Missa Dominical”, a
càrrec de Mn. Xavier Aymerich,
director de la publicació.
11:00 h Pausa cafè
11:30 h Estudi del cants del dossier,
a càrrec de Josep Miquel Mindán
13:00 h Pregària de cloenda
13:15 h Fi de la Matinal
Acompanyament al piano: Modest Moreno,
organista del Monestir de Ripoll.

TROBADES D'ANIMADORS DEL CANT
LITÚRGIC A MONTSERRAT 2019
I Trobada: 22 a 27 de juliol
II Trobada: 29 de juliol a 3 d’agost
III Trobada:12 a 17 d’agost

Xavier Aymerich i Miñarro. Nascut a
Barcelona. Llicenciat en Filologia Catalana
per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estudis eclesiàstics a les Facultats de Filosofia
i de Teologia de Catalunya, i a l’Institut
Superior de Litúrgia de Barcelona. Ordenat
prevere el 1997, va ser vicari de les parròquies
de Vilafranca del Penedès fins el 2008 y rector
de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel i
Sant Bartomeu de la Quadra de Molins de Rei
del 2009 al 2017. Actualment és rector de la
basílica de Santa Maria de Vilafranca i altres
parròquies del Penedès, i delegat de pastoral
sacramental i litúrgia del bisbat de Sant Feliu
de Llobregat. Professor de llengua catalana al
Seminari de Barcelona. És membre del Centre
de Pastoral Litúrgica i del seu consell i
actualment és director de la revista Missa
Dominical.
Josep Miquel Mindán Seuba. Inicià els seus
estudis musicals a l’Escola de Música
d’Igualada a l’edat de cinc anys.
Posteriorment, cursà la diplomatura de Mestre
especialitzat en educació musical, a la UAB.
Ha estudiat direcció coral a l’ESMUC.
L’any 2008 inicia els estudis de direcció al
Wien Konservatorium Privat Universität de
Viena. La clausura dels seus estudis es
completa el 14 de Maig de 2012 amb un
concert a la Radiokulturhaus amb l’orquestra
Slowakisches Philarmonie on obté les
màximes qualificacions. En l'actualitat és
director musical de la Jove Orquestra
Simfònica de l'Anoia i la Simfònica Tekhné,
el cor Contrapunto Vocale i la coral Ginesta.
En el camp operístic cal destacar les
produccions de Il Trovatore i la Traviata amb
la companyia Operavia de Viena durant les
temporades 2017 i 2018.

La jornada se celebrarà al
Seminari de Vic
Ronda Camprodon, s/n
08500 - Vic
El preu d’inscripció de la Matinal és
de 8 euros, que podreu abonar en
arribar. Aquest preu inclou el
material de treball, el cafè-refrigeri
i l'aparcament al Seminari.

Preparem la
missa del
diumenge

Us preguem que confirmeu la vostra
assistència abans del 3 de març per
correu, telèfon o per correu
electrònic, a fi de comptar amb el
material suficient per a tothom.
Podeu dirigir-vos a títol individual o
en nom d’un grup, indicant quantes
persones vindreu i els noms dels
membres del grup, al:
Secretariat Diocesà de Música
c/ Santa Maria, 1
08500 – VIC

21a Matinal diocesana
de treball per als
animadors i cantaires
en la litúrgia

Telèfon: 93 883 26 55
e-mails:

registre@bisbatvic.com o bé

50 anys de la publicació
Missa Dominical

secretariatmusica.bvic@gmail.com
Col·labora:

dissabte, 9 de març de 2019

Seminari de Vic

