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DE CAIRE GENERAL

Notes d'estil

HIMNES
La majoria d'himnes  del  temps  propi  són  extrets  de  la
tradició reformada, per donar un caliu més ecumènic a
un corpus litúrgic de caire marcadament romà.
S'ha  mantingut  el  mateix  himne  a  cada  Hora,  durant
cada  setmana,  tret  dels  diumenges  que  en  tenen  un
d'específic.  Així  mateix,  Completes  mantenen  el  mateix
himne que l'ordenació romana, per a totes les setmanes
del cicle del temps, tret dels diumenges.

CÀNTICS EVANGÈLICS I PARENOSTRE
La traducció dels càntic evangèlics (Càntic de Zacaries,
Càntic de Maria i Càntic de Simeó) s'ha mantingut la de la
litúrgia romana –igualment  que amb el Parenostre– per
facilitar  una  identificació  ecumènica  entre  cristians  de
ritus  romà,  evangèlics  i  ortodoxos,  donat  que  són
oracions molt  arrelades i  conegudes en el  ritus romà, i
això permet comptar amb què una part important dels
cristians ja els exerceix en aquestes versions, mentre que
a  la  resta  no  es  troben  incardinats  en  la  memòria
litúrgica.
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PREGÀRIES VESPERTINES I ANTÍFONA DE COMPLETES
S'han reformulat o suprimit totes aquelles pregàries que
podien trencar l'harmonia ecumènica,  bé per causa de
les  invocacions  intercessores  alienes  a  l'únic  i  etern
mitjancer entre Déu i els homes, bé també per causa de
les  invocacions  particularistes  a  les  estructures
ministerials de cada comunitat, àdhuc també per causa
d'invocacions en favor dels difunts. 

ORACIONS FINALS DOMINICALS I ANTÍFONES DELS CÀNTICS EVANGÈLICS
Les  oracions  finals  dominicals  de  totes  les  Hores,  han
estat  extretes dels  diumenges  del  temps  ordinari  de la
litúrgia romana, per reduir-les en nombre  i  separar-les
del cicles anyals del leccionari. Així mateix, les antífones
dominicals  dels  càntics  evangèlics  de  Laudes  i  Vespres
han estat consecutivament extretes dels propis càntics,
per la mateixa raó.

BENEDICCIONS FINALS
Les  benediccions  finals  han  estat  classificades  en  tres
grups: les dedicades a diari; les dedicades als diumenges;
i les dedicades a les solemnitats. Totes tres benediccions
han  estat  reformulades  per  encabir  ecumènicament  la
realitat  participativa  de  tot  batejat  en  el  sacerdoci
universal de Jesucrist.

SOLEMNITATS
Les  Solemnitats  han  estat  triades  en  base  al  'Revised
Common Lectionary' (Consultation on Common Texts) en
quant  és  un  document  acceptat  per  la  majoria  de
confessions i  espiritualitats  cristianes,  com a  leccionari
d'ordenació de l'any litúrgic.
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Algunes  solemnitats  tenen  Primeres  Vespres  i  Primeres
Completes  en  cas  d'escaure  en  diumenge.  No  obstant
això, és recomanable de fer-les encara que escaiguin en
un altre dia.

VIGÍLIES
La  reflexió  a  les  Vigílies  ha  estat  ecumènicament
orientada envers el credo de fe que uneix totes aquelles
confessions i espiritualitats cristianes (cristianes en tant
que  'Crist'  vol  dir  'Messies'  en  grec,  en  el  concepte
messiànic jueu i, per tant, reconeixen la divinitat-igualtat
amb Déu de Jesús de Natzaret), a saber, el Símbol dels
Apòstols.  I  per  vehicular  aquesta  reflexió  han  estat
assignades  a  cada  Vigília  de  dilluns  a  dissabte  de  les
quatre  setmanes,  cada  una  de  les  vint-i-quatre  tesis
corresponents  als  vint-i-quatre  capítols  del  llibre
Dogmatik im Grundriß. de Karl Barth, i amb la professió
de fe especificada per a cada diumenge.
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Presidència rotatòria

ROTACIÓ SETMANAL
Per bé que tots participem del sacerdoci universal i únic
del Crist, en quant hem estat batejats amb l'Esperit Sant,
és de necessitat responsabilitzar-se tots i cadascun dels
ahàs, a tall rotatori, de ministrar i dirigir totes les litúrgies
de la vida comunitària. I de la mateixa manera que tots
han de fer rotatòriament totes les tasques que es deriven
d'una vida de servei i comunitària, hi hagi setmanalment
un ahà encarregat de dirigir tot culte al Senyor.
Designi's, per al qui presideix, un substitut durant aquella
setmana per tal d'assegurar el bon funcionament davant
d'imprevistos o d'absències. El substitut és qui llegeix les
lectures  bíbliques,  i  qui  presidirà  la  litúrgia  la  següent
setmana.

PRESIDÈNCIA
Qui  presideixi  la  litúrgia,  ha  d'indicar  l'inici  i  el  final
d'aquesta, i li correspon tant  les indicacions amb la lletra
V., com la primera veu dels cors en els salms. Així mateix,
presideix l'Eucaristia, sempre en companyia com a mínim
d'un altre ahà.

– V –
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PROCLAMACIÓ DEL 'GLÒRIA'
És  un  signe  específic  de  la  comunitat,  a  semblança
d'altres  comunitats  cristianes,  la  tors-flexió  en  la
proclamació del 'Glòria'. Així, cada cop que es proclamin
les paraules “Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant” en
qualsevol de les litúrgies, es proclama el misteri trinitari i
la submissió de la comunitat i de tots els seus membres.
La  segona  part  del  'Glòria'  es  proclama  amb  el  tors
incorporat i drets, o bé asseguts si és en els salms.

– VI –
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LITÚRGIA DE LES HORES

Signes externs

EN INICIAR LES HORES
Qui presideix la litúrgia ha d'indicar amb puntualitat el
seu inici,  amb un suau cop de fusta,  per convidar a  la
tors-flexió,  i  mantenir-la  fins  a  un nou cop de  fusta,  al
voltant de mig minut de durada.
A les invocacions inicials, es fa el signe de la creu de front
a cor, i d'espatlla la espatlla, tret de les Vigílies on es fa
sobre els  llavis amb els dits polze i  índex en posició de
creu.

HIMNE
L'himne  el  proclamen  tots  els  present  alhora.  Tothom
roman  dret  des  de  l'inici  de  la  litúrgia  fins  a  finalitzar
l'himne.
Si bé no tots són musicats, és recomanable de cantar-los
com a signe joiós de lloança.

SALMÒDIA
Els salms es resen en posició asseguda. Tots els presents
reciten alhora, a l'ordre d'entrada feta per qui presideix,
totes les antífones, tant a l'inici com al final de cada salm.

– VII –
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Després  de  la  primera  antífona,  el  qui  presideix  inicia
sempre el primer paràgraf, i recita sol tot fent cor contra
la  resta,  tant  per  als  paràgrafs  imparells  com  en  el
'Glòria'  del  final  de  cada  salm.  A  la  resta  també
pertanyen les indicacions amb la lletra R..
El darrer verset de cada salm es fa dret, per permetre fer
la tors-flexió en la proclamació del 'Glòria'. En els salms,
les darreres paraules ('i pels segles dels segles. Amén.') es
proclamen en posició asseguda.
Després de cada salm, es deixen uns segons de silenci.

LECTURA BREU
Qui  proclami  la  lectura,  ho  fa  dret.  A  continuació  es
permet la meditació personal de la Paraula, proposant
aproximadament un minut de silenci.

RESPONSORI
El  responsori  breu  es  fa  essent  tots  drets.  Tots  es
mantenen drets des d'aquest moment i fins a acabar la
litúrgia.

CÀNTIC EVANGÈLIC
El  càntic  evangèlic  el  reciten  tots  alhora,  realitzant  la
tors-flexió en la proclamació del 'Glòria'.

PREGÀRIES
Les  pregàries  són  introduïdes  i  enunciades  per  qui
presideix. A les Completes, es fa convenient pregar pels
ahàs que es trobin absents, si és el cas.

PARENOSTRE
El Parenostre és introduït per qui presideix, i el resen tots
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alhora i amb els braços semi-estesos i els palmells de la
mà amunt.

ORACIÓ FINAL
Qui presideix enuncia la pregària amb els palmells de les
mans  amunt,  agafant  el  llibre  de  la  litúrgia  amb  els
polzes al seu interior, i a l'alçada dels ulls.

INVOCACIÓ FINAL
Les benediccions finals de Laudes i Vespres es fan amb el
signe de la creu de front a cor, i d'espatlla la espatlla. La
resta d'invocacions finals, es fan sense el signe de la creu.

COMIAT
Tots seuen i s'abandona l'oratori en silenci.

COMPLEMENTÀRIES
Són  d'especial  interès  les  celebracions  litúrgiques  que
van des de les Vespres de divendres fins a les Segones
Vespres  de  diumenge,  acompanyant-les  amb  crema
d'encens.
Així mateix, durant els temps litúrgics fora de l'ordinari,
és  convenient  planificar  un  temps  de  pregària  els
diumenges al vespre, tot unint les Segones Vespres amb
la  celebració  de  l'Eucaristia  a  través  d'una  estona  de
meditació dirigida per la lectura de la Paraula.

* * *
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Signes interns

RECOLLIMENT
Tant a l'oratori en tot moment com concretament a l'inici
de tota litúrgia, ha de mantenir-se un silenci i recolliment
excepcionals, car ajuden a valorar la importància d'allò
que s'hi va a fer, a respectar el silenci i recolliment dels
ahàs presents, i a preparar-se interiorment per celebrar
una litúrgia pausada i sincera.

PERFECCIÓ
És  signe  d'amor  tenir  cura  de  celebrar  una  litúrgia  al
millor possible, amb una lectura tranquil·la i clara, i una
recerca en la perfecció tant dels signes externs com de la
concentració  d'esperit.  És,  doncs,  un temps  de  calma i
d'oportunitat.

COMUNIÓ
Són  aquests  moments  litúrgics  en  els  que,  fent  una
parada en les activitats diàries, es recorda i se centra el
motiu de les tasques diàries, s'encomanen per a glòria de
Déu i èxit de la seva empresa en els ahàs, i on es troba la
font  reparadora  per  seguir  treballant  i  lluitant.  Són
també una ocasió de trobament i de compartir aquesta
regeneració amb tots els membres de la comunitat.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Sonin cants de festa! És un jorn de goig,
pel perdut i pobre pecador.
Déu, el nostre pare, mira compassiu
i a la terra envia un salvador.

Glòria! Glòria! Dalt del cel se sent;
Glòria! Glòria! Tots junts, sí cantem.
Planes i muntanyes, fins la mar més gran,
facin crits de joia i llibertat.

– 1·1·1·1 / 1 –
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Sonin cants de festa! És un jorn de goig;
a Betlem, el Crist s'ha humanitzat.
I per tots els homes serà un doll d'amor,
de pau i de bona voluntat.

Sonin cants de festa! És un jorn de goig;
àngels ho anuncien a Betlem.
Plens de joia certa, tindrem salvació,
si humils i amb fe tots l'acceptem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana  I:  Anuncieu  als  pobles:  Vindrà  Déu,  el  nostre
salvador.
Setmana  II:  Alegra't,  nova  Sió,  perquè  vindrà  el  teu  Rei
pacífic a salvar-te.
Setmana  III:  Alegra't,  Jerusalem,  alegra't,  que  ve  el  teu
Salvador, al·leluia.
Setmana IV:  Vindrà aquell que tots els pobles desitjaven i
la casa del Senyor s'omplirà de glòria, al·leluia.

Salm 141, 1-10
Posa’m, Senyor, una guarda a la boca

Senyor, he clamat a tu, apressa’t a venir,
escolta el meu clam quan t’invoco.
Que la meva oració sigui encens davant teu,
i les mans que alço a tu, l’ofrena vespertina.

Posa’m, Senyor, una guarda a la boca,
vigilància a la porta dels meus llavis.

– 1·1·1·1 / 2 –
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No permetis que el meu cor es decanti a res de mal,
a cometre actes d’impietat
amb els practicants de perversitats,
ni mai no tasti jo de les seves llaminadures.

Que l’home recte em castigui és un favor,
que em reprengui és bàlsam perfumat
que no refusarà pas el meu cap.
Sempre, però, els tindré en oració malgrat aquelles

maldats.

Quan els hagin precipitat en mans dels seus jutges,
sentiran que les meves paraules són de disculpa.
Com el qui llaura i esmicola la terra,
són escampats els nostres arguments a la boca de

l’Abisme.

Senyor, Sobirà meu, a tu giro la mirada,
en tu he confiat, no desemparis la meva vida.
Guarda’m de caure en el llaç que m’han parat,
de les trampes dels pervertits.

Que caiguin els malvats en la pròpia insídia,
mentre que jo segueixo endavant.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana  I:  Anuncieu  als  pobles:  Vindrà  Déu,  el  nostre
salvador.

– 1·1·1·1 / 3 –
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Setmana  II:  Alegra't,  nova  Sió,  perquè  vindrà  el  teu  Rei
pacífic a salvar-te.
Setmana  III:  Alegra't,  Jerusalem,  alegra't,  que  ve  el  teu
Salvador, al·leluia.
Setmana IV:  Vindrà aquell que tots els pobles desitjaven i
la casa del Senyor s'omplirà de glòria, al·leluia.

Antífona 2
Setmana I: El Senyor vindrà amb tots els seus sants; aquell
vespre serà ple de llum, al·leluia.
Setmana  II:  Sosteniu  les  mans  que  cauen,  animeu-vos,
digueu: El nostre Déu vindrà a salvar-nos, al·leluia.
Setmana III:  Jo, el Senyor, acosto la salvació; ja és a prop,
no trigarà la meva victòria.
Setmana  IV:  Veniu,  Senyor,  no  trigueu  més,  allibereu  el
vostre poble de les seves culpes.

Salm 142
Tu coneixes prou bé per on camino

El meu crit clama al Senyor,
el meu crit implora al Senyor.
Davant seu aboco el meu plany,
davant d’ell exposo la meva angoixa
quan em sento del tot desanimat.

Tu coneixes prou bé per on camino;
en el camí per on vaig m’han parat un llaç.
Guaita a la dreta i mira: no hi ha qui m’atengui;
no tinc on escapar-me,
a ningú no li preocupa la meva vida.

– 1·1·1·1 / 4 –
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Vinc a tu clamant, Senyor,
i dic: “Tu ets el meu refugi,
el meu bé en aquesta terra.”
Para atenció al meu plany,
perquè estic del tot abatut.

Deslliura’m dels meus perseguidors,
perquè són més forts que no pas jo.
Treu-me de la presó,
que pugui lloar el teu nom.
Els homes honrats faran rotllana al meu voltant,
perquè tu m’hauràs afavorit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana I: El Senyor vindrà amb tots els seus sants; aquell
vespre serà ple de llum, al·leluia.
Setmana  II:  Sosteniu  les  mans  que  cauen,  animeu-vos,
digueu: El nostre Déu vindrà a salvar-nos, al·leluia.
Setmana III:  Jo, el Senyor, acosto la salvació; ja és a prop,
no trigarà la meva victòria.
Setmana  IV:  Veniu,  Senyor,  no  trigueu  més,  allibereu  el
vostre poble de les seves culpes.

Antífona 3
Setmana  I:  Vindrà el Senyor amb gran poder, i  el veuran
tots els homes de la terra.

– 1·1·1·1 / 5 –
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Setmana II:  La Llei va ser donada per Moisès; la gràcia i la
veritat ens han vingut per Jesucrist.
Setmana III: Envieu, Senyor, l'Anyell sobirà de tota la terra.
Setmana IV:  Ha arribat la plenitud del temps, Déu envia el
seu Fill a la terra.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Setmana  I:  Vindrà el Senyor amb gran poder, i  el veuran
tots els homes de la terra.
Setmana II:  La Llei va ser donada per Moisès; la gràcia i la
veritat ens han vingut per Jesucrist.
Setmana III: Envieu, Senyor, l'Anyell sobirà de tota la terra.
Setmana IV:  Ha arribat la plenitud del temps, Déu envia el
seu Fill a la terra.

LECTURA BREU: 1Te 5, 23-24

Que el  mateix  Déu de pau us santifiqui plenament en
tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos,
es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre
Senyor Jesucrist. El qui us ha cridat és fidel i així mateix
ho complirà.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
V. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

V. I doneu-nos la vostra salvació.
R. El vostre amor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

– 1·1·1·1 / 7 –
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Veniu,  Senyor,  a visitar-nos i  a portar-nos la pau;  que
puguem alegrar-nos de tot cor davant vostre.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

– 1·1·1·1 / 8 –
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  Senyor,  a visitar-nos i  a portar-nos la pau;  que
puguem alegrar-nos de tot cor davant vostre.

PREGÀRIES

Invoquem Crist, goig i exultació de tots els qui l'esperen,
i diguem: Veniu, Senyor, no tardeu més.

V. Esperem,  plens  de  goig,  la  vostra  vinguda,  Jesús,
Senyor, veniu.

R. Veniu, Senyor, no tardeu més.

V. Vós,  que  existiu  abans  de  tots  els  temps,  veniu a
salvar-nos en el nostre.

R. Veniu, Senyor, no tardeu més.

V. Vós, que creàreu el món i tots els qui l'habiten, veniu
a redimir els homes que les vostres mans formaren.

R. Veniu, Senyor, no tardeu més.

V. Vós,  que  no  us  desdenyàreu  de  prendre  una
naturalesa moridora, veniu a arrencar-nos del poder
de la mort.

R. Veniu, Senyor, no tardeu més.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara amb confiança la vinguda del regne de
Déu,  amb  les  mateixes  paraules  que  Jesús  ens  va
ensenyar:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la
festa  del  naixement  del  vostre  Fill;  concediu-li
d'arribar  amb  alegria  a  les  festes  de  Nadal  i  de
celebrar-les solemnement amb el goig de l'Esperit. Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.
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R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
La fi ens arriba de la jornada
fet és l'examen sobre l'amor;
que Déu el Pare, amb llum d'estelada,
vetllant ens guardi amb el seu favor.

Quan els grills cantin i, amb l'au nocturna,
portin el ritme dintre la nit,
que els cors no apaguin del foc l'espurna
i als braços dormin de l'Infinit.

Al Crist, unint-nos, fem-li lloança,
mercès donem-li pel do de dalt;
que d'ell ens brolli nova esperança
quan torni el dia amb llum matinal. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.
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Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
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Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;

feu que  descansem en  la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, aclamem
la Roca que ens salva, al·leluia.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R.  Veniu,  celebrem  el  Senyor  amb  crits  de  festa,
aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R.  Veniu,  celebrem  el  Senyor  amb  crits  de  festa,
aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R.  Veniu,  celebrem  el  Senyor  amb  crits  de  festa,
aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R.  Veniu,  celebrem  el  Senyor  amb  crits  de  festa,
aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.
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V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R.  Veniu,  celebrem  el  Senyor  amb  crits  de  festa,
aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, aclamem
la Roca que ens salva, al·leluia.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
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seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Albada bella, trenca ja!
L'antic matí ja no serà,
que torna cada dia;
és un fulgor llunyà del cel,
és un besllum, és un estel,
temps ha que sento dir-ne!

El cel no és ara mai llunyà,
s'acosta el temps de Déu, temps clar,
d'amor i deslliurança.
Amunt, alegre cristiandat!
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Que tots, després del llarg combat,
les obres de pau facin!

Un sempre fort lligam d'amor,
pren tot país, llar i cor,
i el món sencer agafa.
Tots ara som llinatge sant,
l'anyell amb el lleó jugant,
l'infant al niu de l'àspid.

Qui pena encara i té neguit?
Aquí jau un nin en son llit
i amb gai posat s'ofrena.
Heroi-estel, salut se't don!
Oh, Salvador de tot el món,
benvingut a la terra! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana I:  Aquell dia les muntanyes regalaran de most, i
rajarà llet i mel dels turons, al·leluia.
Setmana II:  Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador
per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb
nosaltres, al·leluia.
Setmana III:  El Senyor vindrà sense trigança per aclarir el
que s'amaga en les tenebres i manifestar-se a totes les
nacions, al·leluia.
Setmana IV: Toqueu el corn a Sió, perquè el dia del Senyor
és a prop: ell vindrà a salvar-nos, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu
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Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
Com de medul·la i greixor es satisfarà la meva ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana I:  Aquell dia les muntanyes regalaran de most, i
rajarà llet i mel dels turons, al·leluia.
Setmana II:  Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador
per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb
nosaltres, al·leluia.
Setmana III:  El Senyor vindrà sense trigança per aclarir el
que s'amaga en les tenebres i manifestar-se a totes les
nacions, al·leluia.
Setmana IV: Toqueu el corn a Sió, perquè el dia del Senyor
és a prop: ell vindrà a salvar-nos, al·leluia.

Antífona 2
Setmana  I:  Els  puigs  i  les  serralades  cantaran  lloances
davant  de Déu i  tots  els  arbres  del  bosc  l'aplaudiran,
perquè Déu sobirà vindrà a establir per sempre el seu
Regne, al·leluia.
Setmana II:  Veniu a l'aigua, tots els assedegats; cerqueu el
Senyor, ara que es deixa trobar, al·leluia.
Setmana  III:  Les  muntanyes  i  els  turons  s'abaixaran,  la
serralada es tornarà una plana, el terreny escabrós serà
una vall. Veniu, Senyor, no tardeu més, al·leluia.
Setmana IV: El Senyor vindrà, sortiu a rebre'l i digueu: Déu-
Heroi,  Sobirà,  Príncep-de-pau,  serà  immens  el  vostre
principat i el vostre regne no tindrà fi, al·leluia.
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Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.
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Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana  I:  Els  puigs  i  les  serralades  cantaran  lloances
davant  de Déu i  tots  els  arbres  del  bosc  l'aplaudiran,
perquè Déu sobirà vindrà a establir per sempre el seu
Regne, al·leluia.
Setmana II:  Veniu a l'aigua, tots els assedegats; cerqueu el
Senyor, ara que es deixa trobar, al·leluia.
Setmana  III:  Les  muntanyes  i  els  turons  s'abaixaran,  la
serralada es tornarà una plana, el terreny escabrós serà
una vall. Veniu, Senyor, no tardeu més, al·leluia.
Setmana IV: El Senyor vindrà, sortiu a rebre'l i digueu: Déu-
Heroi,  Sobirà,  Príncep-de-pau,  serà  immens  el  vostre
principat i el vostre regne no tindrà fi, al·leluia.
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Antífona 3
Setmana  I:  Vindrà  un  gran  profeta  que  renovarà
Jerusalem, al·leluia.
Setmana II:  El Senyor arribarà amb poder, perquè els ulls
dels seus servents vegin la llum, al·leluia.
Setmana  III:  Salvaré  Sió,  em  glorificaré  a  Jerusalem,
al·leluia.
Setmana IV:  La vostra Paraula omnipotent, Senyor, vindrà
del cel, deixant el tron reial, al·leluia.

Salm 149
Canteu les seves lloances

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.

Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.
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Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Setmana  I:  Vindrà  un  gran  profeta  que  renovarà
Jerusalem, al·leluia.
Setmana II:  El Senyor arribarà amb poder, perquè els ulls
dels seus servents vegin la llum, al·leluia.
Setmana  III:  Salvaré  Sió,  em  glorificaré  a  Jerusalem,
al·leluia.
Setmana IV:  La vostra Paraula omnipotent, Senyor, vindrà
del cel, deixant el tron reial, al·leluia.

LECTURA BREU: Rm 13, 11-12

A més d'això,  sigueu conscients del  temps que vivim,
que  ja  és  hora  de  desvetllar-vos,  perquè  ara  tenim
l'alliberament  més  a  prop  nostre  que  al  moment  de
creure. La nit és avançada i el dia ja s'acosta. Desfem-
nos, doncs, de les obres de la fosca i equipem-nos amb
les armes de la llum.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
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V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que heu de venir al món.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jo  envio  el  meu  missatger,  perquè  prepari  el  camí
davant meu.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

– 1·1·1·4 / 9 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – diumenges

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jo  envio  el  meu  missatger,  perquè  prepari  el  camí
davant meu.

PREGÀRIES

Preguem Déu Pare,  que  ens  fa  benignament la  gràcia
d'esperar la manifestació de nostre Senyor Jesucrist, i
diguem-li: Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
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V. Santifiqueu, Senyor, el nostre esperit, ànima i cos, i
conserveu-nos  irreprensibles  per  a  la  vinguda  del
vostre Fill.

R. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

V. Feu que visquem santament el dia amb justícia i amb
pietat en aquest món.

R. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

V. Revestiu-nos  dels  sentiments  de  Jesucrist,  Senyor
nostre, i ompliu-nos de l'Esperit Sant.

R. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

V. Concediu-nos, Senyor, que perseverem en l'espera,
fins a la manifestació gloriosa del vostre Fill.

R. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb  el  goig  que  ens  dóna  saber  que  Crist  ve
contínuament  per  acréixer  la  nostra  filiació  divina,
diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
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així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la

festa  del  naixement  del  vostre  Fill;  concediu-li
d'arribar  amb  alegria  a  les  festes  de  Nadal  i  de
celebrar-les solemnement amb el goig de l'Esperit. Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Senyor, sota la guia
de l'Esperit
voldria cada dia
ser dirigit.
Del món i la mentida
jo vull triomfar.
De Vós l'amor convida
l'ànima a cantar.

El vostre alè m'atansa
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on no hi ha nit:
ni por ni esgarrifança
tinc en el pit.
Prou sé que ja sóc lliure:
sóc del Senyor!
Ha fet feliç mon viure
l'eternal perdó.

Senyor, la companyia
vostra vull jo.
Abans no comprenia
aquest gran do.
Senyor, sota la guia
de l'Esperit
voldria cada dia
ser dirigit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Desitjo treballar amb fe i amor,
complir el deure noble de tot cor.
Treballar, també pregar.
Dia i nit sense dubtar,
a la vinya del Senyor.

Treballar i orar,
a la vinya, a la vinya del Senyor.
Treballar i cantar,
sempre, sempre ses parar,
a la vinya del Senyor.

Desitjo cada dia treballar,
i esclaus del mal pel Crist alliberar.
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Per guiar-los a Jesús,
a la creu, com far que lluu,
perquè Ell sols els pot salvar.

Voldria ser obrer ple de valor,
a fi que amb Crist al cel pugui regnar.
Si també vols treballar,
Jesucrist t'ajudarà,
a la vinya del Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Al Pare Omnipotent
amb goig cantem, dient:
Glòria a Ell!
Tan gran és son amor,
que envià un Salvador,
pel pobre pecador:
Glòria a Ell!

Al Fill, nostre Senyor,
rendim avui honor:
Glòria a Vós!
Amb vostra mort de creu,
la vida ens doneu,
per gràcia, sense preu:
Glòria a Vós!

Plens del Sant Esperit,
volem ser dirigits,
per sempre més!
En el món de dolor,

– 1·1·1·5 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – diumenges

sigui el Consolador,
en tota ocasió,
per sempre més!

Així, lloem amb goig,
cantem amb tot el cor:
Glòria a Déu!
Des de l'eternitat,
la Santa Trinitat,
el nom sigui lloat,
Glòria a Déu! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
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Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?
El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.

Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.
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Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força i el motiu de la meva

lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.
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La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
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sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Rm 13, 13-14

Comportem-nos com quan és de dia, amb decència; res
d'orgies ni disbauxes; res de luxúries ni impureses; res
de  renyines  ni  enveges.  Al  contrari,  revestiu-vos  del
Senyor Jesucrist, i no tingueu una atenció per a la carn
que us faci satisfer les seves exigències.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Te 3, 12-13

 I, pel que fa a vosaltres, que el Senyor augmenti fins a
vessar l'amor entre vosaltres i envers tothom, així com
també el nostre per a vosaltres, a fi que siguin refermats
els vostres cors, en santedat irreprotxable, davant Déu,
el  nostre Pare,  en la vinguda de nostre Senyor Jesús,
amb tots els seus sants.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 2Te 1, 10

Aquell  dia que ell  vindrà a ser glorificat per tot el  seu
poble,  i  admirat  en  la  munió  d'aquells  qui  hauran
cregut;  com  vosaltres,  que  heu  acceptat  el  nostre
testimoniatge. Així serà aquell dia.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem: Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera,

ple  de  fe,  la  festa  del  naixement  del  vostre  Fill;
concediu-li d'arribar amb alegria a les festes de Nadal
i  de  celebrar-les  solemnement  amb  el  goig  de
l'Esperit. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

– 1·1·1·5 / 9 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – diumenges

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Sonin cants de festa! És un jorn de goig,
pel perdut i pobre pecador.
Déu, el nostre pare, mira compassiu
i a la terra envia un salvador.

Glòria! Glòria! Dalt del cel se sent;
Glòria! Glòria! Tots junts, sí cantem.
Planes i muntanyes, fins la mar més gran,
facin crits de joia i llibertat.
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Sonin cants de festa! És un jorn de goig;
a Betlem, el Crist s'ha humanitzat.
I per tots els homes serà un doll d'amor,
de pau i de bona voluntat.

Sonin cants de festa! És un jorn de goig;
àngels ho anuncien a Betlem.
Plens de joia certa, tindrem salvació,
si humils i amb fe tots l'acceptem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana I: Alegra't, Sió: Jerusalem, crida de goig, al·leluia.
Setmana II:  Sobre els núvols del cel el Senyor vindrà amb
gran poder, al·leluia.
Setmana  III:  El  Senyor  vindrà  per  asseure's  amb  els
poderosos i prendre possessió d'un soli gloriós.
Setmana IV:  Que n'és, de gloriós, aquest que entra al món
per salvar els pobles!

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.
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El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana I: Alegra't, Sió: Jerusalem, crida de goig, al·leluia.
Setmana II:  Sobre els núvols del cel el Senyor vindrà amb
gran poder, al·leluia.
Setmana  III:  El  Senyor  vindrà  per  asseure's  amb  els
poderosos i prendre possessió d'un soli gloriós.
Setmana IV:  Que n'és, de gloriós, aquest que entra al món
per salvar els pobles!
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Antífona 2
Setmana I:  Vindrà Crist, el nostre rei: és l'Anyell que Joan
anunciava.
Setmana  II:  El  Senyor  es  manifestarà,  no  en  dubteu;
espereu-lo, si es retardava, perquè ell vindrà i no trigarà
més, al·leluia.
Setmana III:  Que de les muntanyes brollin fonts d'alegria i
que duguin benestar els turons: el Senyor, que és llum
del món, ve amb gran poder.
Setmana IV:  La serralada es tornarà una plana i el terreny
escabrós serà una vall.  Veniu,  Senyor, no tardeu més,
al·leluia.

Salm 114
Tremola, oh terra, davant del Senyor

Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte,
la casa de Jacob d’entre un poble estrany,
Judà esdevingué el seu santuari,
la terra d’Israel, la seva propietat.

El mar, en veure’ls, s’apartà,
el riu Jordà se’n tornà enrere;
les muntanyes saltironaven com moltons,
i els turons, com si fossin anyells.

Què tenies, oh mar, que fugies?
I tu, Jordà, que et feies enrere?
Vosaltres, muntanyes, per què saltàveu com moltons,
i vosaltres, turons, com si fóssiu anyells?
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Tremola, oh terra, davant del Senyor,
a la presència del Déu de Jacob!
Ell converteix el rocam en llacuna,
i el penyal en dolls d’aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana I:  Vindrà Crist, el nostre rei: és l'Anyell que Joan
anunciava.
Setmana  II:  El  Senyor  es  manifestarà,  no  en  dubteu;
espereu-lo, si es retardava, perquè ell vindrà i no trigarà
més, al·leluia.
Setmana III:  Que de les muntanyes brollin fonts d'alegria i
que duguin benestar els turons: el Senyor, que és llum
del món, ve amb gran poder.
Setmana IV:  La serralada es tornarà una plana i el terreny
escabrós serà una vall.  Veniu,  Senyor, no tardeu més,
al·leluia.

Antífona 3
Setmana  I:  Vinc  de  seguida  i  m'acompanya  la  meva
recompensa:  retribuiré  a  cadascú  segons  les  seves
obres.
Setmana II: El Senyor és el nostre legislador, el Senyor és el
nostre rei: ell mateix vindrà a salvar-nos.
Setmana III: Portem una vida de justícia i de pietat, mentre
esperem  l'acompliment  feliç  de  la  nostra  esperança
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amb la vinguda del Senyor.
Setmana IV: El seu regnat serà immens i la pau no tindrà fi,
al·leluia.

Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."

I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
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Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Setmana  I:  Vinc  de  seguida  i  m'acompanya  la  meva
recompensa:  retribuiré  a  cadascú  segons  les  seves
obres.
Setmana II: El Senyor és el nostre legislador, el Senyor és el
nostre rei: ell mateix vindrà a salvar-nos.
Setmana III: Portem una vida de justícia i de pietat, mentre
esperem  l'acompliment  feliç  de  la  nostra  esperança
amb la vinguda del Senyor.
Setmana IV: El seu regnat serà immens i la pau no tindrà fi,
al·leluia.
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LECTURA BREU: Fl 4, 4-5

Estigueu contents  en  el  Senyor  sempre;  ho repeteixo,
estigueu  contents.  Que  la  vostra  cordialitat  sigui  ben
palesa per a tothom. El Senyor és a prop.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

V. I doneu-nos la vostra salvació.
R. El vostre amor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Feliç vós, Maria, que heu cregut! Es complirà el que el
Senyor us ha fet saber, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
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Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Feliç vós, Maria, que heu cregut! Es complirà el que el
Senyor us ha fet saber, al·leluia.

PREGÀRIES
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Invoquem  el  nostre  Redemptor  Jesucrist,  que  és  el
camí,  la  veritat  i  la  vida,  tot  dient-li:  Veniu,  Senyor,
quedeu-vos amb nosaltres.

V. Jesús,  fill  de  l'Altíssim,  anunciat  per  Gabriel  a  la
Verge  Maria,  veniu  a  regnar  per  sempre  sobre  el
vostre poble.

R. Veniu, Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Per vós, oh Sant de Déu, el precursor saltà de goig en
les entranyes de la seva mare, Isabel: veniu, doneu a
tot el món l'alegria de la salvació.

R. Veniu, Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Jesús, Salvador, el vostre nom fou revelat per l'àngel
a  l'home just,  Josep:  veniu a  salvar  dels  pecats el
vostre poble.

R. Veniu, Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Llum del món, que Simeó i tots els justos esperaven,
veniu, doneu-nos el vostre consol.

R. Veniu, Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Cloguem ara la nostra oració amb les paraules de Jesús,
demanant al Pare que vingui el seu Regne:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
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Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la
festa  del  naixement  del  vostre  Fill;  concediu-li
d'arribar  amb  alegria  a  les  festes  de  Nadal  i  de
celebrar-les solemnement amb el goig de l'Esperit. Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.
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V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIUMENGES

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ja vora teu estic per fi,
després d'un llarg viatge
per valls d'esglai, cims de sofrir
tempestes i onatge.
Aquí em sento com reclòs
en la tebior d'un dolç repòs,
on reneix mon coratge.

Demano sols poder estar
al peu del clar estable
i, des de lluny, Jesús mirar
ton rostre adorable.
Passeu avant encens i or!
Jo tinc només, per tot tresor,
un cor ben miserable.

Ja de tornar-me'n no tinc por:
Jesús en mi naixia,
i me l'emporto dins el cor,
per ser-ne amo i guia.
Per sempre més, arreu tindré
mon dolç repòs, tant com voldré,
que Ell tot mon ser prenia. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.
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No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara  i  portaran  el  seu  nom escrit  al
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front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.
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Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Avui, oh Pare, hem celebrat el misteri de la

resurrecció del  vostre Fill  i  Senyor nostre;  concediu-
nos un descans reparador, perquè demà en aixecar-
nos,  lliures  de  tot  mal,  puguem  tenir  novament
l'alegria de lloar-vos. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DILLUNS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.

R.  Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.
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V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R.  Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R.  Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R.  Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”
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R.  Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 1)

La tasca
La  Dogmàtica  és  la  ciència  amb  la  qual  l'Església  es
dóna  raó  a  ella  mateixa  del  contingut  de  la  seva
predicació,  segons  el  corresponent  grau  dels  seus
coneixements; i ho fa críticament, és a dir, conforme a la
mesura de la Sagrada Escriptura i de les directrius de les
seves confessions de fe.
Breu silenci

V.  Així sigui.
* * *
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SETMANES I A IV

DILLUNS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:

– 1·1·2·2 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dilluns

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Heus aquí que vindrà el  Senyor, sobirà dels reis  de la
terra: feliços els qui estan a punt per sortir a rebre'l.

Salm 5
A tu adreço la meva oració

Escolta, Senyor, les meves paraules;
acull el meu anhel;
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estigues atent al clam del meu prec,
Rei meu i Déu meu,
perquè a tu adreço la meva oració.

Senyor, ben d’hora sentiràs la meva súplica,
de bon matí em presento a tu, i espero.
Tu no ets un Déu que es deleixi en la maldat,
ni conviu amb tu el dolent;
els malvats no resisteixen la teva mirada.

Detestes tots els qui fan maleficis,
extermines els mentiders:
l’home fals i sanguinari l’abomina el Senyor.
Jo, per la teva gran bondat,
puc entrar a casa teva
i postrar-me amb reverència en el teu santuari.

Senyor, guia’m en la teva justícia,
perquè hi ha qui em vol mal;
fes-me dret el teu camí davant meu.

Que no hi ha sinceritat en els seus llavis,
i dintre seu tot és malícia;
la seva gorja és un sepulcre obert
sota la llengua afalagosa.

Repta’ls, oh Déu,
que ensopeguin en les seves maquinacions;
dispersa’ls per tants de crims,
ja que es revolten contra tu.
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Però que s’alegrin tots els qui en tu confien,
que exultin perpètuament.
Els protegiràs perquè frueixin de tu
els qui estimen el teu Nom,
ja que tu, Senyor, beneeixes el just;
el teu favor el cobreix com un escut.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Heus aquí que vindrà el  Senyor, sobirà dels reis  de la
terra: feliços els qui estan a punt per sortir a rebre'l.

Antífona 2
Canteu  al  Senyor  un  càntic  nou,  lloeu-lo  d'un  cap  a
l'altre de la terra.

Càntic (1Cr 29, 10-13)
Oració de David

Beneït siguis, Senyor,
Déu del nostre pare Israel,
des de l’eternitat i fins a l’eternitat!

Són teus, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, la victòria i la majestat,
perquè és ben teu tot el que hi ha al cel i a la terra!
Teu és, Senyor, el regne,
i tu ets excels sobre totes les coses!
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De tu vénen la riquesa i l’honra,
i tu ho regeixes tot.
A les teves mans està el poder i la força,
i a les teves mans està el donar
engrandiment i fermesa a totes les coses.

Ara, doncs, Déu nostre,
nosaltres et tributem lloances
i exalcem el teu nom gloriós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Canteu  al  Senyor  un  càntic  nou,  lloeu-lo  d'un  cap  a
l'altre de la terra.

Antífona 3
Quan el Fill de l'home vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la
terra?

Salm 29
Doneu al Senyor glòria i honor

Doneu al Senyor, oh fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i poder.
Doneu al Senyor la glòria del seu nom;
adoreu el Senyor amb santa magnificència.
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El tro del Senyor sobre les aigües,
el Déu de la glòria fa retrunyir la tempesta,
el Senyor es fa sentir sobre les aigües torrencials.
El tro del Senyor amb potència,
el tro del Senyor amb majestat.

El tro del Senyor que estavella els cedres,
trosseja el Senyor els cedres del Líban.
Fa saltar el Líban com un vedell,
i el Sirion, com un brau feréstec.

El tro del Senyor que espurneja llamps de foc.
El tro del Senyor fa tremolar el desert,
el Senyor somou el desert de Cadeix.

El tro del Senyor esberla les alzines
i escorça les boscúries,
mentre tot el seu temple aclama: “Glòria!”

El Senyor s’asseu sobre les aigües diluvials,
hi seurà el Senyor, com a rei, per sempre.
El Senyor donarà força al seu poble,
el Senyor beneirà el seu poble amb la pau!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Quan el Fill de l'home vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la
terra?
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LECTURA BREU: Is 2, 3

Hi acudiran multitud de pobles i diran: “Veniu, pugem a
la muntanya del Senyor,  al  temple del  Déu de Jacob,
que ens ensenyarà els seus camins i caminarem per les
seves  senderes.”  Perquè  de  Sió  sortirà  la  llei,  i  de
Jerusalem, la paraula del Senyor.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Setmana  I  i  III:  Aixeca  els  ulls,  Jerusalem,  contempla  el
poder del Rei; mira el Salvador que ve a trencar les teves
cadenes.
Setmana II i IV: Déu sobirà vindrà del cel, té a la seva mà el
poder i la glòria.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana  I  i  III:  Aixeca  els  ulls,  Jerusalem,  contempla  el
poder del Rei; mira el Salvador que ve a trencar les teves
cadenes.
Setmana II i IV: Déu sobirà vindrà del cel, té a la seva mà el
poder i la glòria.

PREGÀRIES

Crist,  el  Senyor, Fill  de Déu viu,  llum resplendor de la
llum,  ens  menarà  a  la  llum  perquè  vegem  la  seva
santedat.  Supliquem-li  amb  confiança:  Jesús,  Senyor,
veniu.

V. Llum sempre viva,  que brilleu per  esvair  la nostra
tenebra, desvetlleu, Crist, la nostra fe adormida.

R. Jesús, Senyor, veniu.

V. Feu que visquem segurs tot aquest dia amb l'alegria
de la vostra claror.

R. Jesús, Senyor, veniu.

V. Ensenyeu-nos a viure amb tal dolcesa i humilitat de
cor, que edifiquem tots els homes.

R. Jesús, Senyor, veniu.
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V. Veniu a crear-nos un món nou, on regni la justícia i la
pau.

R. Jesús, Senyor, veniu.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem, amb la pregària que Jesús ens ensenyà, que
el Regne de Déu arribi a tots els homes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Senyor,  Déu  nostre,  feu  que  esperem  amb  deler  la

vinguda  del  vostre  Fill  Jesucrist;  que,  quan  arribi  i
truqui, ens trobi vetllant en l'oració i cantant la seva
lloança. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DILLUNS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el  Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 19 (B)
El cel explica la glòria de Déu

La llei del Senyor és perfecta,
reconforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm,
fa savi el senzill.

Els manaments del Senyor són rectes,
alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar,
il·lumina els ulls.

El temor del Senyor és pur,
és perpetu;
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els decrets del Senyor són veritat,
tots ells són justos;

són més desitjables que l’or,
més que l’or fi en abundor;
i més dolços que la mel
i que el regalim de la bresca.

Encara que el teu servent s’hi esforci,
i en observar-los hi posi gran constància,
qui s’adona de les pròpies errades?
Perdona’m les faltes inconscients,

i preserva’m també de la supèrbia;
que no em domini!,
llavors seré irreprensible
i net d’una greu culpa.

Siguin ben acollides les paraules de la meva boca,
i els sentiments del meu cor davant teu,
Senyor, defensor meu i redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 7 (A)
Déu meu, en tu he confiat

Senyor, Déu meu, en tu he confiat;
salva’m dels meus perseguidors i deslliura’m,
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no fos que, com un lleó, em prenguessin la vida,
me l’arrabassessin i ningú no me’n deslliuri.

Senyor, Déu meu, si he fet això que diuen,
si hi ha culpa en les meves mans,
si he tornat mal a qui confiava en mi
–jo que disculpo el qui em vol mal sense motiu–,
que em persegueixi l’enemic i m’atrapi,
que esclafi a terra la meva vida
i colgui en la pols la meva honra.

Alça’t, Senyor, amb indignació,
enfronta’t contra la fúria dels meus enemics,
i defensa’m en el judici que prepares.

Que s’apleguin els pobles al teu voltant,
i asseu-te damunt d’ells, ben alt, dominant.
El Senyor és el jutge dels pobles;
judica’m, Senyor, d’acord amb la meva integritat,
i segons la innocència que hi ha en mi.

Cessi ja la malícia dels dolents,
i reforça el just,
tu que examines la intenció i els pensaments,
oh Déu de justícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 17 (B)
Déu meu, en tu he confiat

Déu es la meva defensa,
el salvador dels rectes de cor.
Déu és un jutge just,
i un Déu amenaçant en tot temps.

Si no hi ha penediment,
esmola l’espasa,
tiba l’arc i l’apunta,
endega armes mortals
i prepara les seves fletxes enceses.

Mireu, l’injust: concebé iniquitat,
engendrà malícia, infantarà desengany.
Havia cavat una fossa profunda
i ha caigut en la trampa que havia fet.

La seva malifeta retorna sobre el seu cap,
i sobre el seu front recau la pròpia maldat.
Jo lloaré el Senyor per la seva justícia,
i cantaré el nom del Déu Altíssim.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
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Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el  Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 10, 20-21

Aquell dia, la resta d’Israel i els qui quedin de la casa de
Jacob  no  tornaran  més  a  confiar  en  aquell  qui  els
pegava, sinó que confiaran en el Senyor, el Sant d’Israel,
amb fidelitat. Una resta, el residu de Jacob, tornarà vers
el Déu fort.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 10, 24. 27

Per aquesta raó,  el  Senyor,  el  Déu Totpoderós,  ha dit
això: “Poble meu que habites a Sió: Que no et faci por
l’assiri,  ni  que  et  pegui  amb  un  bastó,  ni  que  aixequi
contra tu la vara com els d’Egipte. I succeirà, aquell dia,
que et traurà la càrrega de damunt l’espatlla i el jou de
damunt el coll; el jou serà desfet per mitjà de la unció
del Senyor.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 14, 1
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Sí, el Senyor es compadirà de Jacob i tindrà altre cop
Israel  com  a  elegit,  els  farà  reposar  a  la  seva  pròpia
terra.  L’estranger  conviurà  amb  ells  i  s’associarà  a  la
casa de Jacob.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem: Senyor, inclineu-vos amb amor a escoltar la

nostra pregària. Il·lumineu les tenebres del nostre cor,
amb la gràcia de la vinguda del vostre Fill. Ell, que viu i
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regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DILLUNS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh, Jesucrist, tots et lloem!
Cants de joia et cantarem,
que revesties carn mortal,
fruit d'una mare virginal.

Llueix la llum a mitja nit,
fora penes i neguits,
perquè per tots l'Emmanuel
ha obert el gran portal del cel.

– 1·1·2·4 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dilluns

Jesús ens dóna el seu amor,
ens ha dut el seu conhort:
Amb goig tots us remerciem
i en vostre honor sempre cantem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Heus aquí que vindrà el  Senyor, sobirà dels reis  de la
terra: feliços els qui estan a punt per sortir a rebre'l.

Salm 11
En el Senyor tinc el meu refugi

En el Senyor tinc el meu refugi.
¿Com podeu dir-me:
“Fuig ocell a la muntanya?”
Heus aquí que els dolents ja tiben l’arc,
estan ajustant la sageta a la corda
per tirar d’amagat als de cor recte.
Quan els fonaments són destruïts,
què pot fer-hi el just?

Però el Senyor és en el seu temple sant,
el Senyor té el seu tron en el cel.
Els seus ulls observen,
les seves parpelles sondegen els humans.
El Senyor prova el just;
i avorreix el malvat
i el qui es complau en la violència.

Farà ploure sobre els malvats brases de foc i sofre:
un vent abrusador és el que els pertoca.
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El Senyor és just i estima la justícia:
l’home honrat el veurà cara a cara.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Heus aquí que vindrà el  Senyor, sobirà dels reis  de la
terra: feliços els qui estan a punt per sortir a rebre'l.

Antífona 2
Canteu  al  Senyor  un  càntic  nou,  lloeu-lo  d'un  cap  a
l'altre de la terra.

Salm 14
Qui es podrà allotjar al teu tabernacle?

Senyor, qui es podrà allotjar al teu tabernacle?
Qui podrà habitar en la teva muntanya santa?

El qui obra com cal, practica la justícia
i diu la veritat tal com la sent.

No escampa calúmnies amb la llengua,
mai no agravia el seu germà,
ni deixa caure injúria contra ningú.
Poc apreci té als seus ulls l’home reprovable,
però honora els qui temen el Senyor.
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Si ha jurat no es retracta, mal sigui contra seu.
No presta el seu diner a interès,
ni accepta gratificacions que perjudiquin l’innocent.
El qui obra així no trontollarà mai.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Canteu  al  Senyor  un  càntic  nou,  lloeu-lo  d'un  cap  a
l'altre de la terra.

Antífona 3
Quan el Fill de l'home vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la
terra?

Càntic (Ef 1, 3-10)
Benediccions espirituals en el Crist

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït per mitjà del Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.

Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món
perquè li estiguéssim consagrats
i fóssim sense defecte davant els seus ulls.
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Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus,
per mitjà de Jesucrist,
segons la benevolència del seu designi,
per a ser un himne de lloança
a la seva gloriosa generositat,
amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;

en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes,
al preu de la seva sang,
en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
la qual ens ha prodigat abundosament
omplint-nos de saviesa i coneixement.

Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret,
d'acord amb la benevolència
que s'havia proposat en ell,
per a realitzar-la en la plenitud dels temps:

reintegrar-ho tot en Crist com a cap,
tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Quan el Fill de l'home vindrà, ¿creieu que trobarà fe a la
terra?

LECTURA BREU: Fl 3, 20-21
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Nosaltres, en canvi, som ciutadans del cel, d'on també
esperem  com  a  Salvador  el  Senyor  Jesucrist;  ell
transformarà la baixesa del nostre cos configurant-lo al
seu cos glorificat, amb aquella energia que li permetrà
fins de sotmetre tot l'univers a si mateix.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la  claror  de la vostra mirada,  i
serem salvats.

R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana  I  i  III:  L'àngel del  Senyor anuncià a Maria,  i  ella
concebé per obra de l'Esperit Sant.
Setmana II i IV: Vindrà el Rei, senyor de la terra; ens traurà el
jou de la captivitat.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
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i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana  I  i  III:  L'àngel del  Senyor anuncià a Maria,  i  ella
concebé per obra de l'Esperit Sant.
Setmana II i IV: Vindrà el Rei, senyor de la terra; ens traurà el
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jou de la captivitat.

PREGÀRIES

Invoquem  amb  fervor  el  Senyor,  que  ha  de  venir  a
salvar-nos, i diguem-li: Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Crist Senyor, Ungit de Déu, salvador del món, veniu
aviat i salveu-nos.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Vós, que vinguéreu a aquest món, allibereu-nos del
seu pecat.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Vós, que vinguéreu del Pare, ensenyeu-nos el camí
de salvació que hi porta.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Vós, que fóreu concebut per obra de l'Esperit Sant,
amb  la  vostra  paraula  renoveu  l'Esperit  en  els
nostres cors.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Confiats en l'amor del Pare, demanem amb confiança la
vinguda del seu Regne:

Pare nostre, que esteu en el cel:
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Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Senyor,  Déu  nostre,  feu  que  esperem  amb  deler  la

vinguda  del  vostre  Fill  Jesucrist;  que,  quan  arribi  i
truqui, ens trobi vetllant en l'oració i cantant la seva
lloança. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DILLUNS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
En fer-se fosc, us supliquem,
oh Creador de l'univers,
que, per la vostra gran bondat,
ens preserveu de tot perill.

Que la basarda de la nit
i tot mal somni fugin lluny;
allibereu-nos del pecat
i refreneu el temptador.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.
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Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor
a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.
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Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.

Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingués envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

LECTURA BREU: 1Te 5, 9-10

Perquè  Déu no ens ha posat  per  al  càstig,  sinó per  a
obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
que morí  per nosaltres a fi  que, tant si  estem vetllant
com si  ens troba ja dormint, visquem juntament amb
ell.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
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llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem:  Concediu,  Senyor,  als  nostres  cossos  un

descans  tranquil  i  feu  que  la  llavor  que  avui  hem
sembrat amb el treball quotidià germini en fruits de
vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DIMARTS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, adorem el Senyor, Rei dels reis.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R. Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
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Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R. Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 2)

Creure significa confiar
La fe cristiana és el do de l'encontre que fa als homes
lliures per escoltar la Paraula de gràcia pronunciada per
Déu  en  Jesucrist,  perquè  puguin  atenir-se  exclusiva-
ment i  total  a les seves promeses i manaments d'una
vegada per totes, malgrat tot allò que s'hi oposa.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMARTS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:
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Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu
poble.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
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Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.

Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

Alceu, portes, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de glòria!

Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

– 1·1·3·2 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dimarts

Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu
poble.

Antífona 2
Sió  és  la  nostra  ciutat  forta,  que  té  el  Salvador  per
muralla  i  baluard.  Obriu  les  portes,  que  Déu  és  amb
nosaltres, al·leluia.

Càntic (Jr 14, 17-21)
Súplica del profeta a favor del poble

Que els meus ulls vessin llàgrimes
nit i dia sense parar,
perquè la donzella filla del meu poble
ha estat colpida amb un gran desastre,
amb una ferida molt dolorosa.

Si vaig al camp, hi veig víctimes de l’espasa;
si entro a la ciutat,
hi veig el patiment a causa de la fam.
Fins i tot els profetes i els sacerdots
van errants pel país,
sense comprendre res.

¿És que has rebutjat del tot Judà?
¿És que la teva ànima està fastiguejada de Sió?
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¿Per què ens has fet aquesta ferida incurable?
Esperàvem el benestar,
però no hem obtingut cap bé;
esperàvem el temps de restabliment,
i esdevé l’esfereïment.

Reconeixem, Senyor, la nostra impietat,
la iniquitat dels nostres pares:
tots hem pecat contra tu.
No ens menyspreïs, per amor del teu nom!
No deshonoris el tron de la teva glòria!
Pensa-t’hi, no trenquis el teu pacte amb nosaltres!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Sió  és  la  nostra  ciutat  forta,  que  té  el  Salvador  per
muralla  i  baluard.  Obriu  les  portes,  que  Déu  és  amb
nosaltres, al·leluia.

Antífona 3
La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els
pobles veuran la salvació.

Salm 33
La paraula del Senyor és sincera

Alegreu-vos, oh justos, en el Senyor,
als homes rectes els escau fer-li lloança.
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Doneu gràcies al Senyor al so de l’arpa,
entoneu-li salms amb el llaüt.
Canteu-li un càntic nou,
entoneu, de bo i millor, l’aclamació.

Que la paraula del Senyor és sincera,
i tota la seva obra s’acompleix amb fidelitat.
Es amant de la justícia i el dret,
de la bondat del Senyor en va plena la terra.

El cel fou creat amb una paraula del Senyor,
i amb una alenada de la seva boca tota l’estelada.
Com dins un bot, aplega les aigües de la mar,
reté en dipòsits les aigües abismals.

Que tota la terra tingui temor del Senyor,
i el venerin tots els habitants del món;
ell va parlar, i tot fou fet;
ell va manar, i tot existí.

El Senyor desfà els plans de les nacions,
desbarata els propòsits dels pobles;
però el designi del Senyor subsisteix per sempre,
els projectes del seu cor, per totes les generacions.

Feliç la nació que té el Senyor per Déu,
el poble que ell s’ha escollit per heretat!

Del cel estant mira el Senyor,
veu tots els fills dels homes;
del setial de la seva estada
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esguarda tots els qui poblen la terra.
Ell, que ha format tots els seus cors,
és qui coneix tots els seus actes.

No és vencedor el rei per la munió de tropa,
ni resta indemne el soldat per la molta valentia.
Poc serveix el cavall per a la victòria,
ni amb la seva gran embranzida no pot salvar.

Mireu, el Senyor té els ulls posats sobre els fidels,
vers els qui confien en la seva amorositat,
per tal de deslliurar-los de la mort
i vetllar la seva subsistència en època de penúria.

La nostra ànima confia en el Senyor;
ell és el nostre auxili i la nostra protecció.
En ell s’alegra el nostre cor,
i confiem en el seu sant nom.

Sigui la teva gràcia, Senyor, damunt nostre,
tal com ho esperem de tu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els
pobles veuran la salvació.
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LECTURA BREU: Gn 49, 10

El ceptre no s’apartarà mai de Judà, ni la vara de regidor
d’entre  els  seus  peus,  fins  que  vingui  aquell  a  qui
correspon, el qui els pobles obeiran.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Setmana I i  III:  Alegra't, filla de Sió, perquè jo vindré i em
tindràs dintre teu, diu el Senyor.
Setmana  II  i  IV:  Desvetlla't,  desvetlla't  i  alça't,  Jerusalem:
desfés-te la soga del coll, Sió, ciutat captiva.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
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a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Setmana I i  III:  Alegra't, filla de Sió, perquè jo vindré i em
tindràs dintre teu, diu el Senyor.
Setmana  II  i  IV:  Desvetlla't,  desvetlla't  i  alça't,  Jerusalem:
desfés-te la soga del coll, Sió, ciutat captiva.

PREGÀRIES

Déu, Pare omnipotent, desplegarà la força del seu braç
per salvar la resta del seu poble. Preguem, doncs: Que
vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.

V. Concediu-nos,  Senyor,  la  gràcia  d'una  conversió
fructuosa per acollir el vostre Regne que ja és a prop.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.

V. Prepareu,  Senyor,  en  els  nostres  cors  el  camí  al
vostre Fill que ja de venir i feu que es manifesti en
nosaltres la seva glòria.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.

V. Rebaixeu les muntanyes de la nostra supèrbia, alceu
les valls de la nostra feblesa.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.

V. Enderroqueu els murs dels odis que divideixen les
nacions, aplaneu els camins per a la concòrdia entre
els homes.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne, Senyor.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Plens de fe, demanem a Déu que vingui aviat el seu Fill i
ens deslliuri del mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Acolliu favorablement, Senyor, les nostres súpliques i

auxilieu-nos,  perquè  ens  sentim  desvalguts;  que  el
vostre Fill ens conforti amb la seva vinguda i, renovats
amb la seva presència, feu que no recaiguem en les
culpes passades. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
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V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMARTS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 119 (1-8)
Feliços els qui observen els seus preceptes

Feliços els de comportament íntegre,
els qui segueixen la llei del Senyor.

Feliços els qui observen els seus preceptes
i el busquen amb tot el cor,

els qui, sense fer cap mal,
pels seus camins van fent via.

Tu has imposat els teus manaments
a fi que siguin fidelment observats.
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Tant de bo es refermi la meva conducta
a guardar bé els teus estatuts!

Llavors no passaré cap vergonya,
quan repassi tots els teus preceptes.

Amb rectitud de cor et donaré gràcies,
quan hauré après la justesa dels teus decrets.

Vull guardar els teus estatuts;
no em deixis totalment abandonat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 13
Jo confio en la teva amorositat

¿Fins quan, Senyor, em mantindràs oblidat?
¿Fins quan m’amagaràs la mirada?
¿Fins quan pesarà el neguit en l'ànima i la tristesa
contínua en el cor?
¿Fins quan s’alçarà sobre mi l’enemic?

Mira i contesta’m, Senyor, Déu meu!
Il·lumina els meus ulls,
que no em venci el son de la mort.
Que no pugui dir l’enemic: “L’he vençut.”
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S’alegrarien els contraris, que jo m’ensorrés.

Però jo confio en la teva amorositat,
el meu cor s’alegrarà en la teva salvació.
I cantaré al Senyor pel bé que m’ha fet!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 14
Ningú no fa el bé, ni un de sol

Pensa el neci en el seu cor: “No hi ha Déu.”
S’han corromput, la seva conducta és abominable,
no hi ha ningú que faci el bé.

El Senyor, del cel estant, observa els mortals
per veure si n’hi ha cap d’assenyat que busqui Déu.
Tots s’han rebel·lat, s’han pervertit tots plegats.
Ningú no fa el bé, ni un de sol.

¿No s’adonen, aquests que obren el mal,
que devoren el meu poble com si mengessin pa,
sense invocar el Senyor?

De sobte els vindrà el terror,
perquè Déu és enmig del llinatge dels justos.
Us podreu burlar de la causa dels pobres,
però el Senyor és el seu refugi.
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Qui portarà des de Sió l’alliberament d’Israel?
Quan el Senyor restauri la vida del seu poble,
Jacob s’omplirà de goig, i s’alegrarà Israel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Jr 23, 5

Mira, ve un temps –diu el Senyor– que suscitaré a David
un rebrot just  que  regnarà com a rei,  serà assenyat  i
practicarà el dret i la justícia sobre el país.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Jr 23, 6

En els seus dies, Judà serà salvat i Israel viurà confiat; i
aquest és el nom que li donaran: «El Senyor és la nostra
justícia».
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A NONA: Ez 34, 15-16

Jo  mateix  pasturaré  les  meves  ovelles  i  jo  mateix  les
duré al repòs, diu el Senyor Déu. Buscaré les perdudes i
faré  tornar  les  esgarriades,  embenaré  les  ferides  i
guariré les malaltes, però eliminaré les grasses i fortes;
les pasturaré amb justícia. 
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
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V. Preguem: Senyor, per mitjà del vostre Fill, ens heu fet
néixer a una nova vida; fixeu-vos, doncs, en aquesta
obra del vostre amor i, amb la vinguda del vostre Fill,
allibereu-nos  de  l'antic  esclavatge.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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DIMARTS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh, Jesucrist, tots et lloem!
Cants de joia et cantarem,
que revesties carn mortal,
fruit d'una mare virginal.

Llueix la llum a mitja nit,
fora penes i neguits,
perquè per tots l'Emmanuel
ha obert el gran portal del cel.

– 1·1·3·4 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dimarts

Jesús ens dóna el seu amor,
ens ha dut el seu conhort:
Amb goig tots us remerciem
i en vostre honor sempre cantem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu
poble.

Salm 20
Que el Senyor t’escolti el dia de l’angoixa

Que el Senyor t’escolti el dia de l’angoixa,
que t’empari el nom del Déu de Jacob;
que t’enviï auxili des del santuari,
i et sostingui des de Sió.

Que tingui present les teves ofrenes,
i el teu sacrifici li sigui plaent.
Que et concedeixi el que el teu cor desitja
i dugui a terme tots els teus projectes.

Que ens puguem alegrar de la teva victòria,
i alçar estendards al nom del nostre Déu.
El Senyor acompleixi totes les teves peticions.

Prou reconec que el Senyor dóna la victòria al seu Ungit;
i, des de la santedat del seu cel, li contesta
amb la potència victoriosa del seu braç.

Uns confien en els carros, altres en els cavalls;
nosaltres confiem en el nom del Senyor, Déu nostre.
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Ells flaquegen i cauen,
però nosaltres ens refermem i resistim.

Senyor, dóna al rei la victòria,
i escolta’ns quan t’invoquem!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu
poble.

Antífona 2
Sió  és  la  nostra  ciutat  forta,  que  té  el  Salvador  per
muralla  i  baluard.  Obriu  les  portes,  que  Déu  és  amb
nosaltres, al·leluia.

Salm 21 (1-7. 13)
La teva protecció omple de joia!

Senyor, el rei s’alegra en la teva potència,
i per la teva protecció s’omple de joia!
Li has concedit el que el seu cor desitjava,
i la petició dels seus llavis no l’has refusada.

Li has anticipat benediccions de benaurança,
i li has posat al cap una corona d’or fi.
Et demanava vida, i la hi has donada;
un llarg compte de dies per sempre més.
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La seva glòria és gran gràcies al teu auxili,
l’has cobert d’honor i magnificència.
L’has fet per sempre exemple de benediccions,
amb la teva presència l’omples d’alegria.
És que el rei confia en el Senyor;
per bondat de l’Altíssim no pot trontollar.

Alça’t, Senyor, amb la teva força!
Volem cantar i celebrar la teva victòria!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Sió  és  la  nostra  ciutat  forta,  que  té  el  Salvador  per
muralla  i  baluard.  Obriu  les  portes,  que  Déu  és  amb
nosaltres, al·leluia.

Antífona 3
La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els
pobles veuran la salvació.

Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat

Ets digne, Senyor i Déu nostre,
de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè tu has creat totes les coses,
has volgut que existissin i foren creades.
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Ets digne de prendre el rotlle
i d'obrir-ne els segells,
perquè vas ser degollat
i amb la teva sang vas comprar per a Déu
gent de tota raça, llengua, poble i nació,
i els vas fer esdevenir una casa reial
i un sacerdoci al servei del nostre Déu;
i regnaran sobre la terra.

Digne és l'Anyell que ha estat degollat,
de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força,
l'honor, la glòria i la lloança.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els
pobles veuran la salvació.

LECTURA BREU: 1Co 1, 7b-9

Mentre  espereu  la  manifestació  de  nostre  Senyor
Jesucrist; ell  també us consolidarà fins a la fi,  talment
que  sigueu  irreprensibles  el  dia  de  nostre  Senyor
Jesucrist. Déu és fidel, per ell heu estat cridats a viure en
comunió amb el seu Fill Jesucrist, el nostre Senyor.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la  claror  de la vostra mirada,  i
serem salvats.

R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana I i III:  Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar;
invoqueu-lo, ara que és a prop, al·leluia.
Setmana II i IV: Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al
Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
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El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III:  Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar;
invoqueu-lo, ara que és a prop, al·leluia.
Setmana II i IV: Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al
Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

PREGÀRIES

A través del vel de la seva humanitat, el Verb etern ens
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revelà  un  camí  nou  i  vivent  del  santuari  del  cel.
Demanem-li amb humilitat: Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Oh  Déu,  en  qui  vivim,  ens  movem  i  som,  veniu,
reveleu-nos que som llinatge vostre.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Vós, que no sou lluny de ningú de nosaltres, deixeu-
vos veure aviat de tots els qui us busquen.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Pare  dels  pobres,  consol  dels  afligits,  doneu  la
llibertat als captius i, als tristos, l'alegria.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

V. Vós,  que  no  voleu  la  mort  i  que  estimeu  la  vida,
allibereu-nos de la mort eterna.

R. Veniu a salvar-nos, Senyor.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Tot vetllant,  confiats  en les promeses de Déu, diguem
plens de goig:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
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I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Acolliu favorablement, Senyor, les nostres súpliques i

auxilieu-nos,  perquè  ens  sentim  desvalguts;  que  el
vostre Fill ens conforti amb la seva vinguda i, renovats
amb la seva presència, feu que no recaiguem en les
culpes passades. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMARTS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, sou llum que brilla
durant la nit tan fosca.
Vós sou reflex del Pare,
la imatge del seu rostre.

Venim a suplicar-vos
– car sou escut i roca –
que en vós trobem refugi,
perdó, descans i joia.

Malgrat que els ulls es cloguin,
que el cor vetlli prop vostre,
puix sota vostres ales
la nit és clara i dolça.

Jesús, vostra mirada,
llum que mai no s'esgota,
fixeu-la en tots nosaltres,
comprats amb la sang vostra.

Oh Crist, Germà benigne,
a vós sigui la glòria,
i al Pare i Paraclet
pels segles la victòria. Amén.

– 1·1·3·5 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

completes

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No m'amagueu la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.
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Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No m'amagueu la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.
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LECTURA BREU: 1Pe 5, 8-9

Estigueu atents i  vigileu. El vostre adversari, el diable,
rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar; resistiu-
li,  ferms  en  la  fe,  sabent  que  la  mateixa  classe  de
sofriments  afecten  els  vostres  germans que  hi  ha  pel
món.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
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Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;
feu que  descansem en  la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DIMECRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Adorem el Senyor, que ens ha creat.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R. Adorem el Senyor, que ens ha creat.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Adorem el Senyor, que ens ha creat.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Adorem el Senyor, que ens ha creat.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Adorem el Senyor, que ens ha creat.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
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Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R. Adorem el Senyor, que ens ha creat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Adorem el Senyor, que ens ha creat.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 3)

Creure significa conèixer
La fe cristiana és la il·luminació de la raó per la qual els
homes arriben a esdevenir lliures per viure en la veritat
de Jesucrist i, justament així, prendre també conscièn-
cia del sentit de la seva pròpia existència i de la causa i
fita de tot quant esdevé.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMECRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:
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Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El  Senyor  de l'univers  vindrà  de Sió  per  salvar  el  seu
poble.

Salm 36
La teva bondat, Senyor, arriba al cel

La maldat és un oracle per al descregut,
en el fons del seu cor
no té present el temor de Déu.
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Tan cregut està de si mateix
que no troba detestable la seva culpa.

Tot el que parla és malícia i engany;
deixa de tenir seny, d’obrar el bé.
Quan és al llit rumia sempre el mal,
s’obstina en una conducta que no és bona,
no renuncia a la maldat.

La teva bondat, Senyor, arriba al cel,
la teva fidelitat, per damunt dels núvols.
La teva justícia és com les muntanyes majestuoses,
les teves decisions, com les profunditats abismals.

Tu, Senyor, preserves els homes i les bèsties.
Que n’és, de preciosa, la teva bondat, oh Déu!
Per això la humanitat s’acull
a l’ombra de les teves ales.

Quedaran satisfets del bo i millor de la teva casa,
els fas beure al torrent de les teves delícies;
ja que amb tu hi ha la font de la vida,
i per la teva llum veiem la llum.

Estén la teva bondat amb els qui et coneixen,
i la teva fidelitat amb els rectes de cor.
Que no em trepitgi el peu de l’orgullós,
ni em foragiti la mà del dolent.

Mireu com cauen els malfactors,
han estat abatuts i no es redreçaran.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El  Senyor  de l'univers  vindrà  de Sió  per  salvar  el  seu
poble.

Antífona 2
Per amor de Sió no callaré, fins que el seu Salvador no
aparegui com un raig de llum.

Càntic (1Cr 29, 10b-13)
Oració de David

Beneït siguis, Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de l’eternitat i fins a l’eternitat!

Són teus, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, la victòria i la majestat,

perquè és ben teu tot el que hi ha al cel i a la terra!
Teu és, Senyor, el regne,
i tu ets excels sobre totes les coses!

De tu vénen la riquesa i l’honra, i tu ho regeixes tot.
A les teves mans està el poder i la força,
i a les teves mans està el donar engrandiment
i fermesa a totes les coses.
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Ara, doncs, Déu nostre, nosaltres et tributem lloances
i exalcem el teu nom gloriós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Per amor de Sió no callaré, fins que el seu Salvador no
aparegui com un raig de llum.

Antífona 3
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ell m'ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

– 1·1·4·2 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dimecres

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ell m'ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts.

LECTURA BREU: Dt 4, 39-40

Reconeix doncs, avui, i pensa dintre teu, que el Senyor
Etern és l’únic Déu, allà dalt del cel com aquí baix a la
terra;  no  n’hi  ha  cap  més.  Per  tant,  guarda  els  seus
estatuts i els seus preceptes que jo t’he prescrit avui, a fi
que  et  vagi  bé,  a  tu  i  als  teus  fills  després  de  tu,  i
allarguis els teus dies sobre la terra que el Senyor, el teu
Déu, et dóna per sempre.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Setmana I i III:  El qui ve després de mi és més poderós que
jo; no sóc digne de deslligar-li el calçat.
Setmana  II  i  IV:  S'asseurà al tron de David i el seu regnat
durarà per sempre, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.
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Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III:  El qui ve després de mi és més poderós que
jo; no sóc digne de deslligar-li el calçat.
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Setmana  II  i  IV:  S'asseurà al tron de David i el seu regnat
durarà per sempre, al·leluia.

PREGÀRIES

El  qui  és  la  Paraula  eterna  volgué  habitar  entre  els
homes, perquè els homes contempléssim la seva glòria.
Amb aquesta esperança al  cor,  aclamem-lo,  tot  dient:
Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V. Príncep que estimeu la justícia i al rectitud, defenseu
els pobres i els oprimits.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V. Rei de la pau, que forgeu de l'espasa una rella, i de la
llança una falç, mudeu en amor la nostra enveja, i les
injúries en perdó.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V. Vós, que no judiqueu segons les aparences, escolliu,
Senyor, els qui són vostres.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V. Quan  vingueu  gloriós  sobre  els  núvols  amb  gran
majestat,  feu  que  puguem  comparèixer  davant
vostre sense confusió.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.
Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb les paraules del Senyor, demanem la vinguda del
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Regne:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Senyor, Déu nostre, prepareu els nostres cors, perquè,

en arribar el vostre Fill Jesucrist, ens trobi dignes del
convit de la vida eterna, on ell mateix ens servirà a la
taula del Regne. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DIMECRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 119, 9-16
Feliços els qui observen els seus preceptes

Com mantindrà el jove la integritat de conducta?
Vivint segons la teva paraula.

Amb tot el cor t’estic buscant,
no permetis que em desviï dels teus manaments.

Cor endins atresoro el teu consell,
a fi de no pecar contra tu.

Beneït siguis, Senyor!
Els meus llavis han recitat
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Els meus llavis han recitat
totes les sentències de la teva boca.

M’he alegrat de seguir els teus preceptes,
més que en totes les riqueses.

En els teus manaments vull meditar,
i fixar-me en els teus camins.

Els teus estatuts faran la meva delícia,
no oblidaré mai la teva paraula.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 17 (A)
Escolta, Senyor, la causa justa

Escolta, Senyor, la causa justa,
atén la meva súplica,
escolta la meva pregària
que surt de llavis ben sincers.

Que de la teva presència en surti bé el meu judici:
els teus ulls miren rectament.
Pots sondejar el meu cor, si de nit el visites;
posa’m a prova, no trobaràs malícia en mi.
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No he ofès amb la boca, com fa la gent;
estic atent a la paraula dels teus llavis.
Pel camí manat he ajustat els meus passos,
pels teus caminals van segurs els meus peus.

Jo t’invoco perquè em respons, bon Déu;
acosta la teva orella, escolta el que et demano.
Manifesta la teva bondat,
tu que salves els qui busquen un refugi
i amb la teva dreta els lliures dels enemics.

Guarda’m com la nineta dels ulls;
empara’m a l’ombra de les teves ales
contra els malvats que em volen perdre,
els enemics que amb furor m’envolten.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 17 (B)
Escolta, Senyor, la causa justa 

El seu envaniment els tanca el cor,
i la seva boca parla amb insolència.
Estan sobre els nostres passos, ja ens rodegen,
ens espien per ensorrar-nos.
Són com un lleó àvid de destrossa,
o el seu cadell ajupit a l’aguait.
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Alça’t, Senyor, planta’ls cara i destrueix-los!
Amb la teva espasa deslliura
del pervers la meva vida,
i de l’home mortal, Senyor, amb la teva mà.

Que no tinguin més part en aquesta vida,
omple’ls fins les entranyes
d’allò que els tens reservat,
que els seus fills se n’atipin
i encara deixin el residu per als néts.

Però jo, que sóc net de culpa,
contemplaré el teu rostre;
quan em desperti,
quedaré satisfet de la teva imatge.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.
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LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 2, 11

L’home de mirada altiva serà abatut,  la supèrbia dels
humans serà humiliada,  i  aquell  dia  només el  Senyor
serà exalçat.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 12, 2

Mireu, Déu és el meu salvador; confiaré en ell i no tindré
cap temença. El Senyor és la meva fortalesa i la meva
protecció. Ell ha estat la meva salvació!”
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Dn 9, 19

 Senyor, escolta! Senyor, perdona! Senyor, posa atenció
i actua! No triguis més, pel teu mateix amor, Déu meu!
Perquè el teu nom és invocat sobre la teva ciutat i sobre
el teu poble!
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.
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RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu omnipotent, s'atansa la solemnitat del

Nadal del vostre Fill; feu que ens aporti noves forces
per a aquesta vida i ens obtingui els premis eterns. Per
Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMECRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh, Jesucrist, tots et lloem!
Cants de joia et cantarem,
que revesties carn mortal,
fruit d'una mare virginal.

Llueix la llum a mitja nit,
fora penes i neguits,
perquè per tots l'Emmanuel
ha obert el gran portal del cel.
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Jesús ens dóna el seu amor,
ens ha dut el seu conhort:
Amb goig tots us remerciem
i en vostre honor sempre cantem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El  Senyor  de l'univers  vindrà  de Sió  per  salvar  el  seu
poble.

Salm 27 (A)
El Senyor és la meva salvació

El Senyor és la meva llum i la meva salvació:
de qui haig de tenir por?
El Senyor és la defensa de la meva vida:
de qui m’haig d’espantar?

Quan s’aboquen contra mi els malvats,
per devorar la meva carn,
són ells, els enemics i els meus perseguidors,
els qui ensopeguen i cauen.

Ni que un exèrcit acampés contra mi,
el meu cor no tindria cap temença;
ni que esclati una guerra contra meu,
em mantindré confiat.

Una cosa he demanat al Senyor,
que tan desitjo:
que pugui estar a la casa del Senyor,
tots els dies de la meva vida,
per contemplar l’esplendor del Senyor
i encisar-me del seu temple.
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Ell m’encobrirà en el tabernacle,
en el dia de la desgràcia;
m’amagarà en la intimitat de la seva casa,
m’alçarà dalt d’una roca.

Així, doncs, s’alça el meu cap
sobre els enemics que m’assetgen;
i puc oferir en el seu tabernacle sacrificis de joia.
Cantaré i salmejaré al Senyor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El  Senyor  de l'univers  vindrà  de Sió  per  salvar  el  seu
poble.

Antífona 2
Per amor de Sió no callaré, fins que el seu Salvador no
aparegui com un raig de llum.

Salm 27 (B)
El Senyor és la meva salvació

Escolta, Senyor, la meva veu que clama;
apiada’t de mi i contesta’m!
De part teva em diu el cor:
“Busqueu la meva presència.”
La teva presència, Senyor, l’estic buscant.
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No m’amaguis la teva mirada,
no rebutgis aïrat el teu servent!
Tu has estat el meu auxili, no em desemparis,
ni em deixis, oh Déu de la meva salvació!

Fins si el pare i la mare m’abandonessin,
el Senyor m’acolliria.
Mostra’m, Senyor, el teu camí,
i guia’m per la sendera de rectitud,
a causa dels meus contraris.

No em lliuris a mercè dels qui em persegueixen,
perquè s’han alçat contra mi falsos testimonis,
i els qui respiren crueltat.

Estic cert que he de veure la bondat del Senyor
durant la meva vida.
Espera en el Senyor,
aferma’t bé i enlaira el cor!
Sí, espera en el Senyor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Per amor de Sió no callaré, fins que el seu Salvador no
aparegui com un raig de llum.
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Antífona 3
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ell m'ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts.

Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,
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perquè Déu va voler que habités en ell
tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ell m'ha enviat a
portar la Bona Nova als desvalguts.

LECTURA BREU: 1C 4, 5

Així,  doncs,  no  judiqueu  res  abans  d'hora,  fins  que
vingui el Senyor; ell aclarirà les coses que amaguen les
tenebres  i  manifestarà  les  intencions  de  cada  cor;  i
llavors cadascú rebrà de Déu la seva lloança.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la  claror  de la vostra mirada,  i
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serem salvats.
R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana  I  i  III:  Sió,  et  rejoveniràs  i  veuràs  que  et  ve  el
Salvador.
Setmana II i IV:  Vós, Senyor, sou el qui ha de venir, vós sou
el qui esperem com a salvador del vostre poble.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
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derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana  I  i  III:  Sió,  et  rejoveniràs  i  veuràs  que  et  ve  el
Salvador.
Setmana II i IV:  Vós, Senyor, sou el qui ha de venir, vós sou
el qui esperem com a salvador del vostre poble.

PREGÀRIES

Déu Pare ens envià el seu Fill perquè tinguéssim una pau
sense fi. Elevem-li aquesta súplica: Vingui a nosaltres el
vostre Regne.

V. Gireu  els  vostres  ulls,  Pare  sant,  sobre  la  vostra
Església, veniu , visiteu la vinya que les vostres mans
plantaren.
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R. Vingui a nosaltres el vostre Regne.

V. Recordeu-vos  de  tots  els  fills  d'Abraham,  oh  Déu
fidel,  compliu  en  ells  la  vostra  promesa  als  seus
pares.

R. Vingui a nosaltres el vostre Regne.

V. Mireu  amb  bondat,  Déu clement,  tots  els  infidels,
perquè reconeguin la vostra misericòrdia salvadora.

R. Vingui a nosaltres el vostre Regne.

V. Vetlleu  les  ovelles  del  vostre  ramat,  Pastor  etern,
conduïu-les als vostres prats deliciosos.

R. Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Resumim  les  nostres  lloances  i  peticions  amb  les
mateixes paraules del Senyor Jesús:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Senyor, Déu nostre, prepareu els nostres cors, perquè,

en arribar el vostre Fill Jesucrist, ens trobi dignes del
convit de la vida eterna, on ell mateix ens servirà a la
taula del Regne. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIMECRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Déu, quan ja s'apaga
la llum en el capvespre,
a vós, que l'heu creada,
venim perquè som febles.

A dins del santuari,
davant vostra presència,
cerquem en vós la força,
l'empara i la clemència.

La vostra llum divina
dissipi les tenebres,
i en pau el cos reposi
durant la nit tranquil·la.

Que el cor, vetllant, estimi
el Crist, nostra gaubança,
i, junt amb el nou dia,
cantem vostra lloança.

Honor a vós, oh Pare,
amb Crist, que és font de vida,
i a l'Esperit d'amor
que amb foc ens purifica. Amén.

– 1·1·4·5 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

completes

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.

Salm 30, 1-6
Fes-me tu de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo; que mai no em senti decebut;
allibera’m, per la teva justícia!
Acosta a mi la teva atenció, afanya’t a salvar-me!
Fes-me tu de roca inexpugnable,
i ciutadella de refugi, on em pugui salvar.

Tu ets la meva roca i el meu castell;
per amor del teu nom em guiaràs i em dirigiràs.
Treu-me del parany que m’han preparat,
que tu ets el meu protector.

A les teves mans encomano el meu esperit;
tu em vas redimir, Senyor, Déu de veritat!
Avorreixo els qui adoren ídols inútils;
jo confio en el Senyor. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor! †

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
† Escolta, Senyor, el meu clam.

Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;
ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor!

LECTURA BREU: Ef  4, 26-27

Si  us  indigneu,  mireu  de  no  pecar,  i  que  no  us  duri
l'enuig  fins  a  la  posta  de  sol;  no  doneu  facilitats  al
diable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem:  Senyor  Jesucrist,  vós  que  sou  benèvol  i
humil de cor, heu promès als qui us segueixen un jou
suau  i  una  càrrega  lleugera;  digneu-vos  a  acceptar
l'oració i les obres d'aquest dia que ens heu concedit;
doneu-nos un bon descans perquè demà siguem més
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diligents  en el  vostre servei.  Vós,  que  viviu i  regneu
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DIJOUS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R. Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
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Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R. Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 4)

Creure significa confessar
La fe cristiana és la decisió per la qual tots els homes
tenen la llibertat de respondre públicament de la seva
confiança en la Paraula de Déu i el seu coneixement de
la veritat de Jesucrist en el llenguatge de l'Església, però
també amb posicionaments mundans i, sobretot, amb
els actes i les actituds pertinents.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A IV

DIJOUS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:
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Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
A vós elevo la meva ànima, m'emparo en vós, Senyor;
veniu a alliberar-me.

Salm 57
Invoco el Déu Altíssim

Apiada’t de mi, oh Déu, apiada’t de mi,
que a tu s’acull la meva ànima,
i em refugio a l’ombra de les teves ales
fins que hagi passat l’infortuni.
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Invoco el Déu Altíssim,
el Déu que m’afavoreix.
Enviarà ajut des del cel i em salvarà,
afrontant el qui m’ataca;
enviarà Déu la seva bondat i la seva fidelitat.

Estic ajocat enmig de lleons,
furients devoradors d’homes;
les seves dents són llances i sagetes,
la seva llengua, una espasa afilada.

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

Han parat un llaç als meus passos
per abatre la meva ànima;
han cavat una fossa davant meu,
però hi han caigut dins.

Decidit està el meu cor, oh Déu, decidit està el meu cor
a cantar i entonar salms.
Desperta, ànima meva; desperteu, arpa i cítara,
que vull desvetllar l’aurora!

Et lloaré enmig dels pobles, Senyor,
et salmejaré davant les nacions,
perquè la teva bondat és gran fins al cel,
i la teva fidelitat, fins als núvols.

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra! 
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
A vós elevo la meva ànima, m'emparo en vós, Senyor;
veniu a alliberar-me.

Antífona 2
Recompenseu,  Senyor,  els  qui  esperen  en  vós;  que
resultin verídics els vostres profetes.

Càntic (Jr 31, 10-14)
Sió i les nacions

Escolteu la paraula del Senyor, nacions;
anuncieu-la a les illes llunyanes i digueu:
“El qui va dispersar Israel el reuneix de nou
i el guarda, com un pastor el seu ramat.
Perquè el Senyor ha redimit Jacob,
el rescata de les mans d’un de més fort que ell.

Vindran i cridaran de goig al cim de Sió,
i fluiran dels béns del Senyor:
del blat, del vi i l’oli, i de les cries de les ovelles i les

vaques;
la seva ànima serà com un jardí ben regat,
i no tornaran a defallir.

Llavors les donzelles s’alegraran en la dansa,
amb els joves i els ancians plegats;
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canviaré el seu dol en joia,
els consolaré i els alegraré de les seves penes.
Satisfaré l’ànima dels sacerdots
amb abundor d’ofrenes,
i el meu poble se saciarà dels meus béns”.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Recompenseu,  Senyor,  els  qui  esperen  en  vós;  que
resultin verídics els vostres profetes.

Antífona 3
Mireu-nos  ja,  Senyor,  no  trigueu  a  visitar  els  nostres
servents.

Salm 48
Gran és el Senyor

Gran és el Senyor i digne de tota lloança
a la ciutat del nostre Déu, la seva muntanya santa.

Bell cim, encant de tota la terra,
el mont de Sió, muntanya del Nord,
la ciutat del gran rei;
Déu, entre els seus fortins,
s’ha confirmat com un baluard segur.
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Heus aquí que uns reis s’havien concertat,
tots alhora irrompien,
tan bon punt fou a la vista, van quedar esgarrifats,
esporuguits van fugir a corre-cuita.

Allà mateix els sobtà un tremolor,
espasmes com de partera,
tal com la ventada de llevant
estavella les naus de Tarsis.

Tal com ho havíem sentit a dir, així ho hem vist
a la ciutat del Senyor de l’univers,
a la ciutat del nostre Déu;
Déu la mantingui ferma per sempre!

Commemorem, oh Déu, la teva amorositat,
al centre del teu temple;
igual que el teu nom, oh Déu,
així la teva lloança s’estén fins als confins de la terra;
la teva dreta va plena de justícia.

Se n’alegra la muntanya de Sió;
exulten les filles de Judà
per les teves justes decisions.

Doneu un tomb per Sió, feu-hi una volta,
compteu les torres que té;
graveu en la memòria la fermesa dels seus baluards,
visiteu els palaus,
per poder-ho contar a la generació futura:
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“Així és Déu.” El nostre Déu per sempre més;
ell és qui ens guia eternament.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Mireu-nos  ja,  Senyor,  no  trigueu  a  visitar  els  nostres
servents.

LECTURA BREU: Is 45, 8

Regalima,  cel,  des  de  dalt,  i  que  els  núvols  vessin  la
victòria, que s’obri la terra i floreixi la salvació i alhora
broti la justícia: Jo, el Senyor, que ho he creat!
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Setmana I i III:  Espero el Senyor, que em salvarà; l'espero,
que ja és a prop, al·leluia.
Setmana II i IV: Braç del Senyor, desvetlla't, alça't i triomfa.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.
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Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III:  Espero el Senyor, que em salvarà; l'espero,
que ja és a prop, al·leluia.
Setmana II i IV: Braç del Senyor, desvetlla't, alça't i triomfa.

PREGÀRIES

Preguem confiats Jesucrist, saviesa i fortalesa de Déu,
que  es  complau de viure  amb els  homes,  i  diguem-li:
Senyor, estigueu a vora nostre.

V. Senyor nostre Jesucrist, que ens heu cridat al Regne
de la vostra llum, feu que la nostra vida entera sigui
digna de Déu i que el complagui en tot.

R. Senyor, estigueu a vora nostre.

V. Vós,  present  enmig  nostre,  desconegut  del  món,
descobriu-vos, Senyor, a tots els homes.

R. Senyor, estigueu a vora nostre.

V. Vós, més íntim en nosaltres que nosaltres mateixos,
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confirmeu-nos dintre el cor la confiança i l'esperan-
ça de salvació.

R. Senyor, estigueu a vora nostre.

V. Oh font de tota santedat, Jesús, guardeu-nos sants i
irreprensibles per al dia de la vostra vinguda.

R. Senyor, estigueu a vora nostre.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Lloem encara el Senyor i supliquem-lo amb les mateixes
paraules de Crist:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Desvetlleu,  Senyor,  el  vostre  poder,  i,  si  els  nostres

pecats retarden la salvació, que l'acceleri la força del
vostre  auxili  i  la  gràcia  del  vostre  perdó.  Per  nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
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segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIJOUS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 119, 17-24
Feliços els qui observen els seus preceptes

Concedeix al teu servent de viure
i guardar la teva paraula.

Obre’m els ulls perquè contempli
les meravelles de la teva llei.

Sóc foraster en aquest món,
no m’ocultis els teus preceptes.

La meva ànima es consumeix
desitjant en tot moment els teus decrets.
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Tu increpes els superbs, aquests maleïts
que es desvien lluny dels teus manaments.

Treu-me de sobre l’oprobi i el menyspreu,
perquè he observat els teus preceptes.

Ni que s’ajuntin els prínceps i malparlin de mi,
el teu servidor meditarà els teus estatuts.

Així, les teves instruccions fan la meva delícia,
els teus preceptes són els meus consellers.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 25 (A)
Fes-me conèixer els teus camins

A tu, Senyor, elevo la meva ànima.
Déu meu, en tu confio:
que no em vegi defraudat,
que els enemics no tinguin motiu
d’alegrar-se a costa meva.

No tindran cap desengany els qui en tu confien,
però quedaran decebuts
els prevaricadors sense seny.
Fes-me conèixer, Senyor, els teus camins,
ensenya’m els teus viaranys.
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Fes-me avançar en la teva veritat i instrueix-me,
perquè tu ets el Déu de la meva salvació;
en tot moment he confiat en tu.

Recorda’t, Senyor, de la teva amorositat,
i de la teva bondat, que has tingut sempre.
Dels meus pecats de joventut,
de les meves rebel·lions, no te’n recordis;
d’acord amb la teva pietat, recorda’t de mi,
per la teva bondat, Senyor.

Benigne i recte és el Senyor;
per això indica el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per la justícia,
i ensenya als dòcils els seus camins.

Tots els camins del Senyor són amor i veritat
per als qui guarden el seu pacte i els seus preceptes.
Per l’amor del teu nom, Senyor,
perdona les meves faltes, que són moltes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 25 (B)
Fes-me conèixer els teus camins

¿Que hi ha un home temorós del Senyor?
Ell l’instruirà sobre el camí que ha de seguir;
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tindrà una vida benestant,
i els seus descendents posseiran la terra.

L’amistat del Senyor és reservada als seus fidels,
i la seva aliança els fa assenyats.

Tinc sempre la mirada posada en el Senyor,
perquè ell em traurà els peus del parany.
Mira’m, i compadeix-te de mi,
que em sento sol i afligit.

Alleugera l’angoixa del meu cor,
allibera’m de les meves afliccions.
Mira la meva angúnia i les meves penes,
i perdona’m tots els meus pecats.

Fixa’t quina quantitat d’enemics que tinc,
i que n’és, de violent, l’odi que em tenen.
Guarda la meva vida i deslliura’m,
que no quedi decebut d’haver confiat en tu.
La integritat i la rectitud em custodien,
perquè he confiat en tu.

Bon Déu, salva Israel
de totes les seves angoixes!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
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Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Mi 5, 4-5a

Ell  restarà ferm i  pasturarà amb  el  poder  del  Senyor,
amb  la  grandesa  del  nom  del  Senyor,  el  seu  Déu;  i
habitaran segurs, perquè aleshores ell serà gran fins als
confins de la terra. Ell serà la pau.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ag 2, 6b-9

D’aquí a poc somouré el  cel i  la terra, els oceans i els
continents; somouré totes les nacions, perquè vingui la
riquesa de tots els pobles, i ompliré d’esplendor aquest
temple,  diu  el  Senyor  Totpoderós.  Meva  és  la  plata  i
meu  és  l’or,  diu  el  Senyor  Totpoderós.  L’esplendor
d’aquest temple darrer serà més gran que la del primer,
–diu el Senyor Totpoderós–; i en aquest lloc establiré la
pau, diu el Senyor Totpoderós.”
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A NONA: Ml 4,2

Però per a vosaltres, els  qui reverencieu el  meu nom,
s’alçarà el sol de justícia portant la salut a les seves ales;
i vosaltres sortireu saltant com vedells de l’estable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem: Senyor, amb la vinguda salvadora del vostre

Fill unigènit, alegreu els qui estem entristits per culpa
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dels nostres pecats. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIJOUS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh, Jesucrist, tots et lloem!
Cants de joia et cantarem,
que revesties carn mortal,
fruit d'una mare virginal.

Llueix la llum a mitja nit,
fora penes i neguits,
perquè per tots l'Emmanuel
ha obert el gran portal del cel.
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Jesús ens dóna el seu amor,
ens ha dut el seu conhort:
Amb goig tots us remerciem
i en vostre honor sempre cantem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

A vós elevo la meva ànima, m'emparo en vós, Senyor;
veniu a alliberar-me.

Salm 30
He clamat a tu i m’has donat remei

Et vull exalçar, Senyor,
perquè m’has tret de perill
i no has permès que els enemics
s’alegrin a costa meva.

Senyor, Déu meu,
he clamat a tu, i m’has donat remei.
Senyor, m’has alliberat del sepulcre,
m’has rescatat d’entre els qui baixen a la fossa.

Canteu salms al Senyor, els seus fidels,
glorifiqueu-lo recordant la seva santedat.
El seu rigor dura un moment,
la seva bondat, tota la vida.
El capvespre allotja el plor,
i al matí esclata l’alegria.

I jo que pensava, mentre tot m’anava bé:
“Jo no fracassaré mai.”
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Senyor, el teu favor m’assegurava incommovible;
però tan bon punt m’has girat la cara, m’he ensorrat.

A tu, Senyor, jo invoco,
i al meu Déu imploro:
Quin profit tens en la meva mort,
si baixo a la fossa?

¿És que la pols et podrà lloar?
¿Proclamarà la teva fidelitat?
Escolta’m, Senyor, i apiada’t de mi!
Senyor, sigues tu el meu auxili!

Has convertit el meu plany en dansa,
m’has desvestit del dol i m’has vestit de festa,
per tal que et canti glòria i ja no calli mai més.
Senyor, Déu meu, perpètuament et lloaré!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
A vós elevo la meva ànima, m'emparo en vós, Senyor;
veniu a alliberar-me.

Antífona 2
Recompenseu,  Senyor,  els  qui  esperen  en  vós;  que
resultin verídics els vostres profetes.
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Salm 32
Feliç aquell qui té la culpa esborrada

Feliç aquell qui té la culpa esborrada
i el seu pecat ben tapat.
Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa
i dintre seu ja no manté cap dolenteria.

Mentre callava se’m consumien els ossos
de tan continu gemegar.
Perquè nit i dia sentia damunt meu
el pes de la teva mà,
sentia la meva ufanor tornar-se en sequera d’estiu.

Però he reconegut el meu pecat,
i no he encobert la meva culpa.
Vaig dir: “Confessaré al Senyor,
en contra meu, les meves faltes”,
i tu has perdonat la culpa del meu pecat.

Per això et suplicarà tothom qui t’estima,
en els moments d’angoixa.
El desbordament de les aigües tumultuoses,
a ells no els atraparà.

Tu ets el meu recer,
em guardaràs de l’angoixa;
em rodejaràs de càntics d'agraïment
per la meva salvació.

“Vaig a instruir-te:
t’ensenyaré el camí que has de seguir,
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t’aconsellaré
i mantindré els meus ulls damunt teu.

No sigueu com el cavall o la mula sense domar,
que calen la brida i les regnes
per subjectar-los la bravesa;
altrament, no t’hi pots acostar.”

El descregut està ple de penes,
però el qui confia en el Senyor
estarà rodejat per la bondat.

Exulteu en el Senyor, oh justos, i estigueu contents,
canteu alegres tots els rectes de cor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Recompenseu,  Senyor,  els  qui  esperen  en  vós;  que
resultin verídics els vostres profetes.

Antífona 3
Mireu-nos  ja,  Senyor,  no  trigueu  a  visitar  els  nostres
servents.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor
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Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Mireu-nos  ja,  Senyor,  no  trigueu  a  visitar  els  nostres
servents.

LECTURA BREU: Jm 5, 7-9

Per tant, tingueu paciència, germans, fins a la vinguda
del Senyor. Mireu com el pagès espera el fruit preciós de
la  terra  prenent  paciència  fins  que  s'assaona  amb  la
pluja  primerenca  i  la  tardana.  Espereu,  doncs,  amb
paciència,  també  vosaltres;  refermeu  l'ànim,  que  la
vinguda del Senyor s'atansa. Germans, no us queixeu els
uns dels altres, perquè no hàgiu de ser judicats; mireu
que el jutge ja és a les portes.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure  la claror  de la vostra  mirada,  i
serem salvats.

R. Senyor, Déu de l'univers.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana I i III: Beneïda sou vós entre les dones i beneït és el
fruit del vostre ventre.
Setmana II i IV: El qui ve després de mi ja existia abans que
jo; jo no sóc digne ni de deslligar-li el calçat.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III: Beneïda sou vós entre les dones i beneït és el
fruit del vostre ventre.
Setmana II i IV: El qui ve després de mi ja existia abans que
jo; jo no sóc digne ni de deslligar-li el calçat.

PREGÀRIES

Implorem  Crist,  germans  estimats.  És  la  llum  que  els
profetes  prometien  als  qui  vivien  a  les  ombres  de  la
mort. Implorem-lo i aclamem-lo: Jesús, Senyor, veniu.

V. Oh  Verb  de  Déu,  que  creàreu  l'univers  des  del
principi  i  en  la  plenitud  del  temps  assumíreu  la
naturalesa humana, veniu a salvar-nos de la mort.

R. Jesús, Senyor, veniu.

V. Llum  veritable,  que  il·lumineu  els  homes,  veniu,
dissipeu les tenebres de la nostra ignorància.

R. Jesús, Senyor, veniu.
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V. Fill  unigènit,  que  viviu  en  el  si  del  Pare,  veniu  a
descobrir-nos la benvolença de Déu.

R. Jesús, Senyor, veniu.

V. Crist Jesús, Fill de l'home, que vinguéreu a nosaltres,
feu fills de Déu els homes que us acullen.

R. Jesús, Senyor, veniu.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara que arribi el Regne de Déu per a salvació
de tots els homes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Desvetlleu,  Senyor,  el  vostre  poder,  i,  si  els  nostres

pecats retarden la salvació, que l'acceleri la força del
vostre auxili  i  la  gràcia del  vostre perdó.  Per  nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
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en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIJOUS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, llum en la fosca,
reflex etern del Pare,
imatge del seu rostre,
claror que no s'apaga.

De vós rebem l'ajuda
per vèncer el mal tothora.
Doneu-nos ara i sempre
repòs en la vostra pau.

Tots junts, donem lloança
al Pare que ens estima,
amb Crist, Salvador nostre,
i l'Esperit de vida. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”
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Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.

Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

LECTURA BREU: 1Te 5, 23

Que el  mateix Déu de pau us santifiqui  plenament en
tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos,
es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre
Senyor Jesucrist.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
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la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Senyor, Déu nostre, doneu-nos un descans
que ens refaci després del treball de la jornada; així,
amb el vostre auxili, us servirem fidelment amb tot el
nostre cos i el nostre esperit. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

– 1·1·5·5 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – dijous

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DIVENDRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R. Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
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Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R. Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Enaltiu el Senyor: perdura eternament el seu amor.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 5)

Déu a les alçades
Segons la Sagrada Escriptura, Déu és qui està present,
viu, actua i se'ns dóna a conèixer en l'obra del seu lliure
amor, decidida i realitzada en Jesucrist: ell, l'Únic.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A IV

DIVENDRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:
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Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Ve de Sió el qui ha de regnar; és el Senyor, el seu nom
Emmanuel serà gloriós.

Salm 51
Renta’m ben bé de la meva maldat

Apiada’t de mi, oh Déu,
segons la teva misericòrdia;
segons la teva gran tendresa,
esborra les meves culpes.
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Renta’m ben bé de la meva maldat,
i purifica’m del meu pecat.

Prou reconec les meves culpes,
i el meu pecat el tinc sempre davant meu.
Contra tu he pecat, especialment contra tu,
i he comès allò que és dolent als teus ulls;
per això ets ben just en la teva sentència,
íntegre en el teu judici.

Tanmateix, ja vaig néixer dolent,
i la meva mare m’engendrà pecador.
Tanmateix, tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Purifica’m amb hisop, i quedaré net,
renta’m, i quedaré més blanc que la neu.

Deixa’m sentir el goig i l’alegria,
i exultaran els ossos que vas esclafar.
Aparta la mirada dels meus pecats,
i esborra totes les meves culpes.

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur,
i renova dintre meu un esperit ben ferm.
No m’apartis de la teva presència,
ni retiris de mi el teu esperit sant.

Retorna’m el goig del teu auxili,
i que un esperit benèvol m’afermi.
Ensenyaré els teus camins als esgarriats,
i tornaran a tu els pecadors.
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Del delicte de sang, oh Déu, deslliura-me’n,
Déu de la meva salvació!
I la meva llengua aclamarà la teva justícia.
Senyor, obre els meus llavis,
i la meva boca divulgarà la teva lloança.

Perquè no et pot satisfer un sacrifici;
ni que t’oferís un holocaust no l’acceptaries.
Els sacrificis a Déu són un esperit penedit;
un cor contret i humiliat, oh Déu, no el rebutges.

Per la teva bondat afavoreix Sió,
reconstrueix les muralles de Jerusalem.
Llavors agrairàs els sacrificis legítims,
l’holocaust i l’ofrena total;
llavors oferiran vedells damunt el teu altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Ve de Sió el qui ha de regnar; és el Senyor, el seu nom
Emmanuel serà gloriós.

Antífona 2
Manteniu-vos ferms, veureu l'auxili del Senyor.

Càntic (Is 45, 15-25)
Israel salvat pel Senyor
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Realment, tu ets un Déu amagat,
Déu d’Israel, salvador!
Tots alhora han quedat coberts de confusió i

vergonya;
han marxat coberts d’ignomínia,
aquests fabricants d’ídols!
Però Israel serà salvat pel Senyor,
amb una salvació perpètua;
mai més no patiràs vergonya ni confusió,
en tots els segles que vindran.

Perquè això diu el Senyor, creador del cel,
l’únic Déu,
el qui ha format la terra i l’ha feta,
el qui l’ha fonamentada
i no l’ha creada com un caos,
sinó per a ser habitada:

“Jo sóc el Senyor, i no n’existeix cap més!”
No he parlat en secret,
en algun lloc amagat de la terra;
mai no he dit a la nissaga de Jacob:
“Busqueu-me en el caos.”

Jo, el Senyor, parlo justament
i anuncio el que és recte.
Aplegueu-vos i veniu,
acosteu-vos tots alhora,
els supervivents de les nacions!
No tenen seny
els qui passegen els ídols de fusta
i preguen a déus que no poden salvar.
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Declareu, exposeu les proves,
delibereu junts.
Qui ha fet saber això amb anticipació?
Qui ho ha declarat des dels temps remots?
¿No he estat jo, el Senyor?

Ningú no és Déu sinó jo;
de Déu lleial i salvador,
no n’hi ha cap fora de mi.
Gireu-vos cap a mi i sereu salvats,
tots els termes de la terra!
Perquè jo sóc Déu i no n’existeix cap altre.

Ho he jurat per mi mateix
i de la meva boca ha sortit paraula vertadera
que no serà revocada:
Davant meu s’agenollarà tothom,
i tota llengua jurarà per mi.

Tothom dirà:
“Només en el Senyor es troba lleialtat i força”;
i vindran a ell, avergonyits,
tots els qui l’havien combatut.
En el Senyor seran reivindicats,
i en ell es gloriaran tots els descendents d’Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 2
Manteniu-vos ferms, veureu l'auxili del Senyor.

Antífona 3
Tinc  els  ulls  posats  en  el  Senyor,  i  espero  en  Déu,
salvador meu.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

Aclameu el Senyor tota la terra,
serviu el Senyor amb alegria,
veniu joiosos a la seva presència!

Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.

Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Tinc  els  ulls  posats  en  el  Senyor,  i  espero  en  Déu,
salvador meu.

LECTURA BREU: Jr 30, 21-22

El seu príncep serà un dels seus, i  el seu sobirà eixirà
d’entre ells.  Quan jo el  cridi,  ell  s’acostarà;  altrament,
qui  gosaria  acostar-se  a  mi?  –diu el  Senyor.  Vosaltres
sereu el meu poble i jo seré el vostre Déu.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana I i III: Vindrà el descendent de la casa de David; és
Déu i home, i regnarà per sempre, al·leluia.
Setmana II i IV: Sigueu justos, obreu amb rectitud, perquè la
meva salvació és a punt d'arribar.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III: Vindrà el descendent de la casa de David; és
Déu i home, i regnarà per sempre, al·leluia.
Setmana II i IV: Sigueu justos, obreu amb rectitud, perquè la
meva salvació és a punt d'arribar.

PREGÀRIES

Déu ha volgut revelar als homes la seva glòria per mitjà
del  Fill.  Aclamem-lo,  doncs,  plens  d'alegria:  Que  el
vostre nom, Senyor, sigui glorificat.

V. Senyor,  ensenyeu-nos  d'acceptar-nos  els  uns  als
altres, com Crist també ens ha acceptat per a glòria
de Déu.

R. Que el vostre nom, Senyor, sigui glorificat.

V. Ompliu-nos de joia i de pau en la nostra fe, perquè
visquem esperançats i enfortits per l'Esperit Sant.

R. Que el vostre nom, Senyor, sigui glorificat.

V. Socorreu tots els homes, Senyor, per la vostra gran
misericòrdia, sortiu a l'encontre dels qui us esperen
sense adonar-se'n.

R. Que el vostre nom, Senyor, sigui glorificat.
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V. Vós,  que crideu i  santifiqueu els  elegits,  aixequeu-
nos del pecat perquè puguem merèixer la corona de
la glòria eterna.

R. Que el vostre nom, Senyor, sigui glorificat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Units en l'espera del Senyor, preguem Déu Pare, amb
esperit filial:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Desvetlleu, Senyor, el vostre poder i veniu: allibereu-

nos  i  salveu-nos  dels  mals  que  ens  amenacen  per
culpa dels nostres pecats. Per nostre Senyor Jesucrist,
el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIVENDRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 119, 25-32
Feliços els qui observen els seus preceptes

Arrapada a la pols tinc la meva ànima;
dóna’m vida, tal com vas prometre.

T’he exposat els meus camins i m’has escoltat,
fes-me entendre les teves normes.

Fes-me conèixer el camí dels teus preceptes,
i meditaré sobre les teves meravelles.

La meva ànima es desfà de tristesa;
redreça’m, tal com vas prometre.
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Aparta’m del camí de la mentida,
fes-me la gràcia de la teva llei.

He escollit el camí de la fidelitat,
he preferit els teus decrets.

Estic captivat pels teus preceptes;
Senyor, no em donis un desengany.

Pel camí dels teus manaments aniré corrent,
quan m’eixamplis el cor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 26
He confiat en el Senyor sense vacil·lacions

Fes-me justícia, Senyor,
que la meva conducta és integra
i he confiat en el Senyor sense vacil·lacions.

Posa’m a prova, Senyor, i sondeja’m,
examina la meva consciència i la intenció del meu

cor,
que tinc la teva bondat davant dels ulls
i em comporto segons la teva veritat.
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No m’assec amb els falsaris,
i no entro en tractes amb conspiradors;
detesto els aplecs dels malèfics,
i amb els dolents no hi vull conviure.

Em puc rentar les mans, net de culpa,
i rodejar el teu altar, Senyor,
per a fer ressonar veus de lloança
i pregonar totes les teves meravelles.
Senyor, jo estimo la casa on habites,
i el lloc on resideix la teva majestat.

No comptis per igual la meva ànima al munt de
pecadors,

ni la meva vida entre els homes sanguinaris,
que duen a les mans la maldat,
i la seva dreta va plena de corrupcions.

Però jo, en la meva integritat vaig fent via:
allibera’m i apiada’t de mi.
Tinc els peus sobre una base ferma;
en la congregació et beneiré, Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 28
Tu ets el meu refugi
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A tu invoco, Senyor, que ets el meu refugi,
no restis sord al meu clam!
Si tu no em fessis cas,
seria com un de tants que baixen al fossar.

Escolta el clam del meu prec, quan t’estic suplicant
amb les mans alçades vers el teu santuari.

No em llencis amb els dolents,
ni amb els malfactors,
que parlen com amic als seus companys
però guarden malícia en el cor.

Paga’ls segons la seva conducta,
i d’acord al mal que fan!
Retribueix-los segons l’obra de les seves mans!
Que rebin el que han merescut!

Com que no entenen els fets del Senyor,
ni l’obra de les seves mans,
que ell els destrueixi i no els redreci més.

Beneït sigui el Senyor,
que escolta la meva veu suplicant.
El Senyor és la meva força i el meu escut;
en ell confia el meu cor i he estat emparat.

Se m’enlaira el cor,
i amb cançons el lloaré.
El Senyor és la força del seu poble,
i la protecció salvadora del seu ungit.
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Salva el teu poble!
Beneeix el teu heretatge!
Sigues el seu pastor,
i sustenta’ls per sempre!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Jr 29, 11-13

Jo tinc present els meus designis a favor vostre –diu el
Senyor–, designis de pau i no pas de dissort, per donar-
vos  un  futur  ple  d’esperança.  Llavors  m’invocareu,
vindreu a pregar-me i jo us escoltaré. Em buscareu i em
trobareu, perquè em buscareu de tot cor.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Jr 30, 18
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Això diu el Senyor: “Mira, jo faré tornar els desterrats de
les tendes de Jacob, tindré pietat dels seus estatges i la
ciutat serà reedificada sobre el seu munt de runes, i el
palau s’assentarà en el seu lloc.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Jr 30, 21

El seu príncep serà un dels seus, i  el seu sobirà eixirà
d’entre ells.  Quan jo el  cridi,  ell  s’acostarà;  altrament,
qui gosaria acostar-se a mi? –diu el Senyor. 
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem: Que la vostra gràcia,  Déu totpoderós, ens

prepari i ens acompanyi sempre; i feu que la vinguda
del vostre Fill, que esperem amb tot el cor, ens ajudi
en aquesta vida i ens porti a l'eterna. Vós, que viviu i
regneu pels segles dels segles.

R. Amén.

PREGÀRIA PER A SEXTA
Oració

V. Preguem:  Senyor  Jesucrist,  que  a  migdia,  quan
s'estengueren  les  tenebres  per  tota  la  terra,  essent
innocent  vau  ser  clavat  a  la  creu  per  la  nostra
redempció,  concediu-nos  sempre  aquella  llum  que
pot  guiar-nos  fins  a  la  vida  eterna.  Vós,  que  viviu  i
regneu pels segles dels segles.

R. Amén.

PREGÀRIA PER A NONA
Oració

V. Preguem: Senyor Jesucrist, vós en el patíbul de la creu
concedíreu  al  lladre  penedit  que  entrés  al  vostre
Regne; nosaltres ara, confessant els nostres pecats, us
demanem  que,  després  de  la  mort,  ens  obriu  les
portes del paradís .  Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A IV

DIVENDRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh, Jesucrist, tots et lloem!
Cants de joia et cantarem,
que revesties carn mortal,
fruit d'una mare virginal.

Llueix la llum a mitja nit,
fora penes i neguits,
perquè per tots l'Emmanuel
ha obert el gran portal del cel.
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Jesús ens dóna el seu amor,
ens ha dut el seu conhort:
Amb goig tots us remerciem
i en vostre honor sempre cantem. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Ve de Sió el qui ha de regnar; és el Senyor, el seu nom
Emmanuel serà gloriós.

Salm 41
Feliç qui es preocupa pel desvalgut

Feliç qui es preocupa pel desvalgut!
En el dia de la desgràcia el Senyor el salvarà.
El Senyor el guardarà i el farà viure,
i serà feliç a la terra;
no el deixarà a mercè dels enemics.

El Senyor el sostindrà en el llit del dolor,
se n’ocuparà en el curs de la seva malaltia.

Jo crido: “Senyor, apiada’t de mi;
guareix l’ànima meva,
malgrat que he pecat contra tu!”

Els meus enemics criden el mal sobre mi:
“Quan es morirà i es perdrà el seu nom?”

I si algú ve a veure’m, parla equívocament,
recull dintre seu tot el que és negatiu,
i quan és a fora ho xerra.
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Tots els qui m’avorreixen murmuren plegats en contra
meu,

fan recaure en mi el mal que m’afligeix:
“Una cosa malèfica s’ha apoderat d’ell;
si cau allitat no tornarà a aixecar-se.”

Fins l’amic d’aliança, en qui confiava,
i que compartia el meu pa,
s’ha alçat contra mi.

Però tu, Senyor, compadeix-te de mi i restableix-me,
que els pugui pagar el que mereixen.

En això coneixeré que m’estimes:
si l’enemic no pot cantar victòria sobre meu,
i, a mi, en canvi, em sostens en integritat
i davant teu m’admets per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Ve de Sió el qui ha de regnar; és el Senyor, el seu nom
Emmanuel serà gloriós.

Antífona 2
Manteniu-vos ferms, veureu l'auxili del Senyor.
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Salm 46
Déu és el nostre refugi i fortalesa

Déu és el nostre refugi i fortalesa,
un auxili ferm en les tribulacions.
Per això no tenim por quan la terra trontolla
i es trasbalsen les muntanyes en la mar.

Que bramulin i s’encrespin les ones,
i a la seva embranzida tremolin les muntanyes.
Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
el sagrat estatge de l’Altíssim.

Déu és al mig d’ella i no trontollarà,
Déu vetlla abans que apunti l’alba.
Les nacions s’agiten i s’esberlen els regnes;
ell fa esclatar el seu tro, i es desfà la terra.

El Senyor de l’univers és amb nosaltres,
el nostre refugi és el Déu de Jacob.

Veniu i mireu les gestes del Senyor.
Que n’ha fet de prodigis en la terra!
Detura les guerres fins a l’extrem del país,
trenca l’arc i parteix la llança,
i llença al foc els escuts.

Desistiu i sapigueu que jo sóc Déu;
domino sobre les nacions, domino sobre la terra.

El Senyor de l’univers és amb nosaltres,
el nostre refugi és el Déu de Jacob.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Manteniu-vos ferms, veureu l'auxili del Senyor.

Antífona 3
Tinc  els  ulls  posats  en  el  Senyor,  i  espero  en  Déu,
salvador meu.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Tinc  els  ulls  posats  en  el  Senyor,  i  espero  en  Déu,
salvador meu.

LECTURA BREU: 2Pe 3, 8-9

Però que no us passi per alt  una cosa, estimats: "Que
per al Senyor un dia és com mil anys, i mil anys, com un
sol dia." El Senyor no retarda el que va prometre, com
alguns pensen, sinó que és pacient amb vosaltres i no
vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a penedir-
se.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la  claror  de la vostra mirada,  i
serem salvats.

R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana I i III: He cridat d'Egipte el meu fill: vindrà a salvar
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el seu poble.
Setmana II i IV: Aquest és el testimoni que donà Joan: el qui
ve després de mi ja existia abans que jo.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III: He cridat d'Egipte el meu fill: vindrà a salvar
el seu poble.
Setmana II i IV: Aquest és el testimoni que donà Joan: el qui
ve després de mi ja existia abans que jo.

PREGÀRIES

Invoquem amb confiança Crist, pastor i  guardià de les
nostres ànimes, i diguem-li: Afavoriu-nos, Senyor, amb
la vostra benvolença.

V. Bon Pastor del ramat de Déu, veniu, congregueu tots
els homes en la vostra Església.

R. Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.

V. Ajudeu,  Senyor,  els  pastors  del  vostre  poble  que
peregrina, perquè pasturin amb sol·licitud el ramat
fins que vós tornareu.

R. Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.

V. Escolliu  d'entre nosaltres predicadors de la vostra
paraula, que anunciïn l'Evangeli fins a l'extrem de la
terra.

R. Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.
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V. Apiadeu-vos  dels  qui  sofreixen  i  es  desanimen,
doneu-los un bon amic que els encoratgi.

R. Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Diguem, ara, amb Jesús l'oració dels fills de Déu:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Desvetlleu, Senyor, el vostre poder i veniu: allibereu-

nos  i  salveu-nos  dels  mals  que  ens  amenacen  per
culpa dels nostres pecats. Per nostre Senyor Jesucrist,
el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
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V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DIVENDRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ans que el dia les parpelles
de la llum hagi ja clos,
sigueu vós el sentinella
dels qui dormen en repòs.

Sigui llum el mirar vostre
en la fosca de la nit;
a l'abric de les mans vostres
s'abandona l'esperit.

Si algun mal el son enronda,
la mà vostra el vencerà;
de la nit, que és tendre i plora,
neixi fort un nou demà.

Concediu-nos, bondadós Pare,
i vós, Fill, que ens heu salvat,
que la fe, en la nit d'ara,
l'Esperit faci brillar. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Salm 88
Jo clamo davant teu nit i dia
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Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.

Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;
a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.

¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?
¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que  seran  reconeguts  en  les  tenebres  els  teus

– 1·1·6·5 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps d'advent – divendres

prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.

M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

LECTURA BREU: Jr 14, 9

Per  què  has  de  ser  com  un  home  esgotat,  com  un
lluitador que no pot donar ajut? Tanmateix, tu habites
enmig de nosaltres, oh Senyor, i el teu nom és invocat
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damunt nostre; no ens desemparis!
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
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llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Concediu-nos, Déu omnipotent, que de tal
manera ens  unim al  vostre  Fill  mort  i  sepultat,  que
puguem ressuscitar a una nova vida amb ell. Que viu i
regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A IV

DISSABTES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

És  del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R.  És del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R.  És del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R.  És del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R.  És del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.
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V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R.  És del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
És  del  Senyor  la  terra  i  tot  el  que  s'hi  mou.  Veniu,
adorem el Senyor.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 6)

Déu Pare
El Déu u és, per naturalesa i eternament, Pare, origen
del seu Fill i, unit a aquest, origen de l'Esperit Sant. En
virtut d'aquest mode seu d'ésser, és per gràcia el Pare
de tots els éssers humans, als qui crida en el temps a ser
fills seus en el seu Fill i per mitjà del seu Esperit.
Breu silenci

V.  Així sigui.
* * *
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SETMANES I A IV

DISSABTES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Obrim el nostre cor a l'esperança,
no defallim, germans, i, tot fent via,
cantem, tots, a una veu, plens d'alegria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Beneirem el Senyor, la nostra Roca.
De nit, de dia, el poble que camina,
un Sol que ve del cel ja l'il·lumina:
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Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Ja arriba el compliment de la paraula
promesa des d'antic en l'Aliança;
s'apropa el Salvador, llum i esperança:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu.

Donem gràcies a Déu, perquè ens estima,
i ens salva el seu amor que ja anuncia
el misteri del Verb, fill de Maria:

Senyor, esberleu
la volta del cel
i baixeu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Tu,  Bet-Lèhem, terra de Judà,  no seràs la més petita,
perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el
meu poble.

Salm 119, 145-152
Feliços els qui observen els seus preceptes

Clamo amb tot el cor, Senyor, escolta’m,
vull observar els teus decrets.
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Jo t’invoco, salva’m
i compliré les teves instruccions.

Avançant-me a l’albada vinc a implorar-te;
en les teves promeses tinc confiança.

Els meus ulls s’han anticipat a les rondes nocturnes
per meditar en la teva paraula.

Escolta la meva veu, Senyor, pel teu amor;
vivifica’m, segons els teus propòsits.

Són a prop els qui van darrere la maldat;
estan lluny de la teva llei.

Tu ets a la vora, Senyor,
i tots els teus manaments són veritat.

Fa molt de temps que tinc per sabut que els teus
preceptes

els has establert a perpetuïtat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Tu,  Bet-Lèhem, terra de Judà,  no seràs la més petita,
perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el
meu poble.
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Antífona 2
Alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.

Càntic (Ex 15, 1-18)
Càntic triomfal de Moisès

Cantaré al Senyor, perquè s’ha cobert de glòria;
ha llençat al mar els cavalls i els cavallers.
La meva fortalesa i el motiu del meu cant
és el Senyor.
Ell ha estat la meva salvació:

aquest és el meu Déu, i jo el lloaré;
Déu del meu pare, i jo l’exalçaré.
El Senyor és un gran guerrer,
el seu nom és “el Senyor-Etern”.

Els carros del faraó, amb el seu exèrcit,
els ha llençat al mar,
el bo i el millor dels seus guerrers,
els ha enfonsat al Mar Roig.
Les profunditats els han cobert,
han davallat als abismes com una pedra.

La teva dreta, Senyor, magnífica en potència;
la teva dreta, Senyor, ha esclafat l’enemic.
Amb la teva immensa majestat, abats els adversaris;
desfermes el teu furor
i els consumeixes com fullaraca.

Amb la fúria del teu buf, s’han apilat les aigües,
les onades s’han alçat com un mur;
al mig del mar, s’ha quallat l’aigua dels abismes.
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L’adversari deia:
“Els perseguiré, els atraparé,
repartiré les seves despulles,
amb ells sadollaré la meva ànima;
desembeinaré l’espasa,
la meva mà els exterminarà.”
Has fet bufar el teu vent, els ha engolit el mar;
s’han enfonsat com el plom,
en les turbulentes aigües.

Qui és com tu, Senyor, entre els déus?
Qui és com tu, gloriós en santedat,
terrible en prodigis, autor de meravelles?
Has estès la mà i la terra els ha engolit.

Amb la teva misericòrdia has conduït
el poble que vas redimir,
amb el teu poder l’has guiat al teu santuari.

Els pobles, en sentir-ho, s’esglaiaran,
la por dominarà els habitants de Filistea.
Llavors els prínceps d’Edom tremolaran,
s’angoixaran els caps de Moab,
quedaran esmaperduts tots els habitants de Canaan.

Damunt d’ells caurà el pànic i el terror,
per la grandesa del teu braç
emmudiran com estàtues,
fins que passi el teu poble, Senyor,
el poble que tu has adquirit.
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El faràs entrar i l’instal·laràs
a la muntanya de la teva heretat,
al lloc que has preparat, Senyor,
com a residència teva;
al santuari, Senyor,
que les teves mans han preparat.
El Senyor Etern regnarà per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats.

Antífona 3
Demà serà el dia de la vostra salvació, diu el Senyor.

Salm 117
Serviu el Senyor amb alegria

Lloeu el Senyor, totes les nacions;
aclameu-lo, tots els pobles!

Perquè ens cobreix la seva amorositat
i la fidelitat del Senyor és perpètua.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Demà serà el dia de la vostra salvació, diu el Senyor.

LECTURA BREU: Is 11, 1-3a

Sortirà un rebrot de la soca de Jessè, brotarà un plançó
de les seves arrels. L’Esperit del Senyor reposarà sobre
ell  –esperit  de  saviesa  i  d’intel·ligència,  esperit  de
consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de temor
del Senyor– i es complaurà en la reverència al Senyor.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Setmana I i III: Sió, no temis,; mira, ve el teu Déu, al·leluia.
Setmana II i IV: Per damunt de les nacions el Senyor alçarà
una senyera i reunirà els fills d'Israel dispersos.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Setmana I i III: Sió, no temis,; mira, ve el teu Déu, al·leluia.
Setmana II i IV: Per damunt de les nacions el Senyor alçarà
una senyera i reunirà els fills d'Israel dispersos.

PREGÀRIES

Preguem Déu Pare,  que  des  de tota l'eternitat  volgué
salvar el seu poble, i diguem-li: Guardeu el vostre poble,
Senyor.

V. Vós, que prometéreu el Germen de justícia al vostre
poble, vetlleu per la santedat de la vostra Església.

R. Guardeu el vostre poble, Senyor.

V. Oh  Déu,  inclineu  el  cors  dels  homes  a  la  vostra
paraula, feu sants i exemplars els vostres fidels.

R. Guardeu el vostre poble, Senyor.

V. Conserveu-nos en l'amor de l'Esperit Sant, per acollir
la misericòrdia del vostre Fill que ha de venir.

R. Guardeu el vostre poble, Senyor.

V. Pare clementíssim, manteniu-nos ferms fins a la fi
per al dia de la vinguda de Jesucrist, el Senyor.

R. Guardeu el vostre poble, Senyor.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Jesús ens ha revelat que Déu és el nostre Pare; per això,
amb confiança filial, gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, vós, per alliberar l'home de l'antic esclavatge,

vau enviar al món el vostre Fill únic; prodigueu als qui
esperen amb fe la seva vinguda la vostra gràcia, que
ens  faci  arribar  a  la  veritable  llibertat.  Per  nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
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i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

* * *
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SETMANES I A IV

DISSABTES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
ompliu de nou els nostres cors
amb l'abundor dels vostres dons.

Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s'abrandi en foc la caritat
i encengui, ardent, tots els germans.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Rei poderós, Déu Veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l'alba un raig de llum,
i en ser migdia un foc encès.

Que cessi el foc del vell rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Oh Creador de l'univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.

Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
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Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

Salm 119, 33-40
Feliços els qui observen els seus preceptes

Mostra’m, Senyor, el camí dels teus decrets,
que jo el seguiré fins al capdavall.

Dóna’m enteniment per guardar la teva llei
i observar-la de tot cor.

Porta’m pel camí del teus manaments,
perquè ell és el meu delit.

Inclina el meu cor als teus dictàmens,
i no a la cobdícia.
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Aparta els meus ulls d’admirar vanitats,
i fes-me viure en el teu camí.

Confirma al teu servent la teva promesa,
dirigida als qui t’estimen.

Allunya de mi l’oprobi que recelo
ja que els teus judicis són plens de bondat.

Mira que jo desitjo els teus preceptes;
fes-me viure en la teva equitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 34 (A)
Beneiré el Senyor en tot moment

Beneiré el Senyor en tot moment,
la seva lloança tindré sempre als meus llavis.
Que la meva ànima es gloriï en el Senyor,
que els humils ho sentin i se n’alegrin.

Glorifiqueu amb mi el Senyor,
i exalcem unànimes el seu nom.
He buscat el Senyor i m’ha escoltat,
i m’ha deslliurat de tots els meus temors.
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Alceu a ell la mirada i sereu radiants,
i el vostre semblant no es ruboritzarà.
Quan aquest afligit ha clamat,
el Senyor l’ha escoltat
i l’ha tret de tot sofriment.

L’àngel del Senyor acampa
al voltant dels seus fidels i els protegeix.
Proveu i veureu que n’és, de bo, el Senyor;
feliç l’home que s’hi empara.

Honoreu el Senyor, vosaltres, els seus sants,
que res no manca als qui el veneren.
Els opulents s’empobreixen i passen fam,
però als qui busquen el Senyor
no els mancarà cap bé.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 34 (B)
Beneiré el Senyor en tot moment

Veniu, fills, escolteu-me;
la reverència del Senyor us vull ensenyar.
Qui és l’home que estima la vida,
que vol dies per a fruir del benestar?
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Guarda’t la llengua del mal,
i els teus llavis de parlar amb engany.
Aparta’t del mal i fes el bé,
busca la pau i segueix-la.

Els ulls del Senyor guaiten els justos,
i les seves orelles estan atentes al seu clam.
El Senyor s’encara amb els qui fan el mal,
per esborrar de la terra el seu record.

Clamen els justos, i el Senyor els escolta
i els deslliura de totes les seves angúnies.
El Senyor és a prop dels cors contristats,
i salva els afligits d’esperit.

El just passa per molts sofriments,
però de tots el deslliurarà el Senyor.
Ell protegeix tots els seus ossos,
ni un de sol no li serà trencat.

La maldat porta a la mort el pervers,
i els qui odien el just seran castigats.
El Senyor rescata l’ànima dels seus servidors,
i no seran castigats els qui s’acullen a ell.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Tèrcia: Els profetes van predir que el Salvador havia de
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néixer de la Verge Maria.
Sexta: L'àngel Gabriel va saludar Maria i li digué: Déu vos
salve, plena de gràcia,  el Senyor és amb vós, beneïda
sou vós entre les dones.
Nona: Respongué Maria: ¿Què vol dir aquesta salutació?
Em  sento  torbada:  infantaré  el  Rei  i  no  perdré  la
virginitat.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 4, 2

Aquell dia, el rebrot del Senyor serà per a l’esplendor i la
glòria, i el fruit de la terra per a grandesa i honra dels
supervivents d’Israel.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 4, 3

I  els  qui  hagin  quedat  a  Sió  i  els  qui  hagin  quedat  a
Jerusalem  seran  anomenats  sants,  tots  els  qui  a
Jerusalem siguin inscrits entre els vius.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 61, 11

Com la terra fa eixir la brotada i el jardí fa germinar la
sembra, així el Senyor Etern farà créixer la justícia i la
lloança davant totes les nacions.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Tots  els  pobles  donaran  culte  al  vostre  nom,
Senyor.

R. I tots els reis del món veneraran la vostra glòria.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Per  l'amor  que  teniu  al  vostre  nom,  Senyor,
recordeu-vos de nosaltres.

R. Visiteu-nos, veniu a salvar-nos.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Veniu, Senyor, no trigueu més.
R. Allibereu el vostre poble de les seves culpes.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXA I NONA

Oració
V. Preguem:  Déu  totpoderós,  que  neixi  en  els  nostres

cors l'esplendor de la vostra glòria; que la vinguda del
vostre Fill únic esvaeixi les tenebres de la nit i ens faci
fills de la llum. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 25 de desembre

NADAL

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Santa nit, plàcida nit.
Els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat! El Messies és nat!

Santa nit, plàcida nit.
Ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant
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dolça mare que al nin va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.

Santa nit, plàcida nit.
El Jesús tan petit
és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir, per l'home redimir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El Rei de la pau ha estat glorificat, tota la terra desitja
veure'l.

Salm 113
Beneït sigui el nom del Senyor

Lloeu, servents del Senyor,
lloeu el nom del Senyor!
Beneït sigui el nom del Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Des de la sortida fins a la posta del sol,
sigui lloat el nom del Senyor.

El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, Déu nostre,
que té en les altures la seva estada,
que es rebaixa per mirar,
el cel i la terra?

Ell aixeca de la pols l’indefens,
fa alçar el pobre de la immundícia
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per fer-lo seure entre els prínceps,
amb els nobles del seu poble.
Que instaura en família la que era estèril,
la fa mare amb el goig dels fills.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El Rei de la pau ha estat glorificat, tota la terra desitja
veure'l.

Antífona 2
Envia ordres a la terra, la seva paraula no es detura.

Salm 147 (12-20)
El Senyor reconstrueix Jerusalem

Glorifica el Senyor, Jerusalem;
canta lloances al teu Déu, oh Sió,
que reforça els barrons de les teves portes
i ha beneït els teus fills dintre teu;
ell manté la pau en el teu terme,
i et satisfà amb la flor del blat.

Ell envia ordres a la terra,
ben de pressa hi corre la seva paraula.
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Tira la neu igual que flocs de llana,
escampa el gebre com si fos cendra.

Llança el seu glaç com si fossin molles de pa;
qui pot resistir la seva fredor?
Però envia la seva paraula, i es fon;
fa bufar el seu vent, i s’escolen les aigües.

Ell ha fet conèixer les seves paraules a Jacob,
les seves lleis i decrets a Israel.
No ha obrat així amb cap altra gent
ni els ha fet conèixer els seus preceptes.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Envia ordres a la terra, la seva paraula no es detura.

Antífona 3
El  Verb  excels,  engendrat  pel  Pare  abans  de  tots  els
temps, avui s'ha abaixat i s'ha fet home per nosaltres.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
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com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El  Verb  excels,  engendrat  pel  Pare  abans  de  tots  els
temps, avui s'ha abaixat i s'ha fet home per nosaltres.

LECTURA BREU: Ga 4, 4-5

Però, quan es complí  el  termini,  Déu envià el seu Fill,
nascut d'una dona, sotmès per naixement al règim de la
Llei, a fi de rescatar els qui estaven sotmesos a la Llei,
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per tal que rebéssim l'adopció filial.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Avui sabreu que ve el Senyor.
R. Avui sabreu que ve el Senyor.

V. I demà veureu la seva glòria.
R. Sabreu que ve el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Avui sabreu que ve el Senyor.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Quan brillarà el sol a l'horitzó, veureu el Rei dels reis que
surt del Pare com un espòs de la seva cambra.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

– 2·1·1·1 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

primeres vespres

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Quan brillarà el sol a l'horitzó, veureu el Rei dels reis que
surt del Pare com un espòs de la seva cambra.

PREGÀRIES

Adorem  Crist,  que  s'abaixà  fins  a  prendre  la  condició
d'esclau i  fou provat en tot,  igual  que nosaltres,  però
sense  pecat.  Demanem-li  amb  fe  ardent:  Pel  vostre
naixement, Senyor, socorreu els redimits.
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V. Vós,  que  entrant  al  món  instauràreu  l'era  nova,
anunciada pels profetes, feu que la vostra Església es
mantingui jove en tots els temps.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

V. Vós, que assumíreu la nostra feblesa, sigueu la llum
dels  cecs,  la  força  dels  dèbils,  el  consol  dels
desvalguts.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

V. Vós, que amb el vostre naixement infoneu a tothom
l'alegria  de  l'eternitat  promesa,  consoleu  els
moribunds amb l'esperança del naixement al cel.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

Aquí es poden afegir altres intencions.
Crist, esdevingut germà nostre pel seu naixement, ens
ha ensenyat la pregària dels fills de Déu:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Senyor, Déu nostre, cada any ens concediu d'esperar

amb alegria la solemnitat de Nadal, inici de la nostra
redempció;  feu  que  els  qui  ara  acollim  amb  joia  el
vostre  Unigènit  com a redemptor  també  el  puguem
contemplar amb confiança quan vindrà com a jutge.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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Primeres Completes
(Suprimible  si  es  fa  una  vetlla  solemne  de  l'Ofici  de  lectura  [pàg.
8·1·1·1/1], seguida de la celebració de l'Eucaristia)

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

– 2·1·1·2 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

dia 25 de desembre – nadal

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.

R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.
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LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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NADAL

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.
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V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”
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R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci
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V.  Així sigui.

* * *
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NADAL

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Joia en el món! Jesús és nat!
Oh, terra! El teu Senyor
rep amb amor i humilitat,
i canta a sa llaor i canta a sa llaor;
i canta, i canta a sa llaor.

Joia en el món! Amb nostres cants
lloem el Salvador.
Muntanyes, rius, comes i plans,
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ens facin de ressò, ens facin de ressò;
ens facin, ens facin de ressò.

Joia en el món! Des del coval
Jesús ens obrirà,
del Paradís el gran portal,
i allí ens acollirà, i allí ens acollirà;
i allí, i allí ens acollirà. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Digueu, pastors, digueu qui heu vist, qui s'ha aparegut a
la  terra.  Hem  vist  el  Nadó  i  els  cors  dels  àngels  que
lloaven Déu, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
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Com de medul·la i greixor es satisfarà la meva ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Digueu, pastors, digueu qui heu vist, qui s'ha aparegut a
la  terra.  Hem  vist  el  Nadó  i  els  cors  dels  àngels  que
lloaven Déu, al·leluia.

Antífona 2
L'àngel digué als pastors: Us anuncio una gran alegria:
avui us ha nascut el Salvador del món, al·leluia.
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Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.
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Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
L'àngel digué als pastors: Us anuncio una gran alegria:
avui us ha nascut el Salvador del món, al·leluia.

Antífona 3
Avui  ens  ha  nascut  un  infant,  que  s'anomenarà  Déu-
Heroi, al·leluia.

Salm 149
Canteu les seves lloances

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.
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Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Avui  ens  ha  nascut  un  infant,  que  s'anomenarà  Déu-
Heroi, al·leluia.

LECTURA BREU: He 1, 1-2

Després  d'haver  parlat  Déu  antigament,  en  diverses
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ocasions  i  de  moltes  maneres,  als  avantpassats  per
mitjà  dels  profetes,  en  aquests  darrers  temps  ens  ha
parlat per mitjà del Fill, a qui ha establert com a hereu
universal i pel qual també ha creat tot el que existeix.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salutació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que
estima el Senyor, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.
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Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que
estima el Senyor, al·leluia.
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PREGÀRIES

Lloem  i  celebrem  el  Fill  de  Déu,  que  existia  des  de
sempre i nasqué per nosaltres en el temps. Aclamem-lo,
tot dient: Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Crist, Paraula eterna, que inundàreu de joia la terra
on  davallàreu,  alegreu  constantment  el  nostre  cor
amb la visita de la vostra gràcia.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Salvador  dels  homes,  que  ens  revelàreu  amb  el
vostre naixement la fidelitat de Déu, manteniu-nos
enterament  fidels  a  les  promeses  del  nostre
baptisme.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Rei del cel i de la terra, que anunciàreu pel cant dels
àngels la pau als homes, conserveu la nostra vida en
la vostra pau.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Senyor, nascut per nosaltres, Cap veritable que ens
dóna  fruits  de  vida,  feu-nos  sarments  units  a  vós,
que fructifiqueu constantment.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara al nostre Pare del cel que, per la llum del
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Nadal, siguem deslliurats de tot mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent, mentre la nova llum del vostre Verb,

fet home, ens penetra, us demanem que resplendeixi
en les nostres obres la fe que ens il·lumina. Per nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.
V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
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Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 25 de desembre

NADAL

Hora d'entre dia
TÈRCIA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Avui, oh Verb de Déu, l'humà llinatge
us lloa venturós,
com fan àngels del cel, que, en pobre estatge,
us veuen gloriós.

Formós Infant, que us té la Verge en braços:
sou nostre Redemptor!
Per vós el món i el cel nuen els llaços
de pau i de perdó.
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Sou Príncep de la pau, i sou el Pare
del segle venidor;
l'Àngel del Gran Consell, i sou encara
de terra i cel Senyor.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Josep i Maria, la mare de Jesús, estaven meravellats del
que deien d'ell.

Salm 19 (B)
El cel explica la glòria de Déu

La llei del Senyor és perfecta,
reconforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm,
fa savi el senzill.

Els manaments del Senyor són rectes,
alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar,
il·lumina els ulls.

El temor del Senyor és pur,
és perpetu;
els decrets del Senyor són veritat,
tots ells són justos;
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són més desitjables que l’or,
més que l’or fi en abundor;
i més dolços que la mel
i que el regalim de la bresca.

Encara que el teu servent s’hi esforci,
i en observar-los hi posi gran constància,
qui s’adona de les pròpies errades?
Perdona’m les faltes inconscients,

i preserva’m també de la supèrbia;
que no em domini!,
llavors seré irreprensible
i net d’una greu culpa.

Siguin ben acollides les paraules de la meva boca,
i els sentiments del meu cor davant teu,
Senyor, defensor meu i redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.
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Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 48
Gran és el Senyor

Gran és el Senyor i digne de tota lloança
a la ciutat del nostre Déu, la seva muntanya santa.
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Bell cim, encant de tota la terra,
el mont de Sió, muntanya del Nord,
la ciutat del gran rei;
Déu, entre els seus fortins,
s’ha confirmat com un baluard segur.

Heus aquí que uns reis s’havien concertat,
tots alhora irrompien,
tan bon punt fou a la vista, van quedar esgarrifats,
esporuguits van fugir a corre-cuita.

Allà mateix els sobtà un tremolor,
espasmes com de partera,
tal com la ventada de llevant
estavella les naus de Tarsis.

Tal com ho havíem sentit a dir, així ho hem vist
a la ciutat del Senyor de l’univers,
a la ciutat del nostre Déu;
Déu la mantingui ferma per sempre!

Commemorem, oh Déu, la teva amorositat,
al centre del teu temple;
igual que el teu nom, oh Déu,
així la teva lloança s’estén fins als confins de la terra;
la teva dreta va plena de justícia.

Se n’alegra la muntanya de Sió;
exulten les filles de Judà
per les teves justes decisions.
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Doneu un tomb per Sió, feu-hi una volta,
compteu les torres que té;
graveu en la memòria la fermesa dels seus baluards,
visiteu els palaus,
per poder-ho contar a la generació futura:

“Així és Déu.” El nostre Déu per sempre més;
ell és qui ens guia eternament.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Josep i Maria, la mare de Jesús, estaven meravellats del
que deien d'ell.

LECTURA BREU: Tt 2, 11-12

Perquè  s'ha  manifestat  la  bondat  de  Déu  que  porta
salvació  a  tots  els  homes,  i  ens  instrueix  perquè,
renunciant a la vida impia i als desigs mundans, portem
una vida assenyada, justa i pietosa, en aquest temps.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.
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R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

PREGÀRIA

Oració
V. Oh  Déu,  que  d'una  manera  admirable  creàreu  la

dignitat  de  la  naturalesa  humana  i  d'una  manera
encara  més  admirable  l'heu  restaurada,  feu  que
participem  de  la  divinitat  d'aquell  que  es  dignà  a
compartir  la  nostra  condició  humana.  Ell,  que  viu  i
regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 25 de desembre

NADAL

Hora d'entre dia
SEXTA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Un infant ens ha nascut,
és el Fill, que se'ns donava;
duu l'imperi divinal
al damunt de les espatlles.
Fem a Déu un càntic nou
perquè obrava meravelles.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.
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Al començament de tot,
existia la Paraula,
Verb de Déu, que és Déu mateix,
creador de tota cosa.
Ara el Verb es feia carn,
i amb nosaltres vol conviure.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Oh Betlem, 'casal del pa',
ja no ets la més petita;
en la teva humilitat
hi ha divines trasmudances:
l'Increat hi és nadó,
i el Verb, paraula humana.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Ja la gràcia del Senyor
a nosaltres és visible,
i ens ensenya a rebutjar
les mundanes cobejances,
per tal d'ésser poble seu,
zelador de bones obres.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona
Maria conservava tots aquests records en el seu cor i els
meditava.

Salm 19 (B)
El cel explica la glòria de Déu

La llei del Senyor és perfecta,
reconforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm,
fa savi el senzill.

Els manaments del Senyor són rectes,
alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar,
il·lumina els ulls.

El temor del Senyor és pur,
és perpetu;
els decrets del Senyor són veritat,
tots ells són justos;

són més desitjables que l’or,
més que l’or fi en abundor;
i més dolços que la mel
i que el regalim de la bresca.

Encara que el teu servent s’hi esforci,
i en observar-los hi posi gran constància,
qui s’adona de les pròpies errades?
Perdona’m les faltes inconscients,
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i preserva’m també de la supèrbia;
que no em domini!,
llavors seré irreprensible
i net d’una greu culpa.

Siguin ben acollides les paraules de la meva boca,
i els sentiments del meu cor davant teu,
Senyor, defensor meu i redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
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Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 48
Gran és el Senyor

Gran és el Senyor i digne de tota lloança
a la ciutat del nostre Déu, la seva muntanya santa.

Bell cim, encant de tota la terra,
el mont de Sió, muntanya del Nord,
la ciutat del gran rei;
Déu, entre els seus fortins,
s’ha confirmat com un baluard segur.

Heus aquí que uns reis s’havien concertat,
tots alhora irrompien,
tan bon punt fou a la vista, van quedar esgarrifats,
esporuguits van fugir a corre-cuita.
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Allà mateix els sobtà un tremolor,
espasmes com de partera,
tal com la ventada de llevant
estavella les naus de Tarsis.

Tal com ho havíem sentit a dir, així ho hem vist
a la ciutat del Senyor de l’univers,
a la ciutat del nostre Déu;
Déu la mantingui ferma per sempre!

Commemorem, oh Déu, la teva amorositat,
al centre del teu temple;
igual que el teu nom, oh Déu,
així la teva lloança s’estén fins als confins de la terra;
la teva dreta va plena de justícia.

Se n’alegra la muntanya de Sió;
exulten les filles de Judà
per les teves justes decisions.

Doneu un tomb per Sió, feu-hi una volta,
compteu les torres que té;
graveu en la memòria la fermesa dels seus baluards,
visiteu els palaus,
per poder-ho contar a la generació futura:

“Així és Déu.” El nostre Déu per sempre més;
ell és qui ens guia eternament.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Maria conservava tots aquests records en el seu cor i els
meditava.

LECTURA BREU: 1Jn 4, 9

En això s'ha fet evident entre nosaltres l'amor de Déu:
en què Déu ha enviat el seu Fill unigènit al món a fi que
tinguem vida per mitjà d'ell.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

PREGÀRIA

Oració
V. Oh  Déu,  que  d'una  manera  admirable  creàreu  la

dignitat  de  la  naturalesa  humana  i  d'una  manera
encara  més  admirable  l'heu  restaurada,  feu  que
participem  de  la  divinitat  d'aquell  que  es  dignà  a
compartir  la  nostra  condició  humana.  Ell,  que  viu  i
regna pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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NADAL

Hora d'entre dia
NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
La llum d'aquesta nit mostra el Misteri
del Déu que s'ha encarnat:
comença avui, Jesús, el vostre imperi
d'amor i veritat.

Del Pare etern, en l'esplendor divina,
naixeu eternament.
Ja abans del món, el Pare preordina
el vostre adveniment.
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La plenitud del temps és arribada,
és ja el voler diví:
baixa del cel la mística rosada
que el món fa reflorir.

Oh santa Nit!, que dins una establia
nascut de nou veié
el Fill de Déu, Fill ara de Maria,
com l'àngel li ho digué.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per
presentar-lo a tots els pobles.

Salm 19 (B)
El cel explica la glòria de Déu

La llei del Senyor és perfecta,
reconforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm,
fa savi el senzill.

Els manaments del Senyor són rectes,
alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar,
il·lumina els ulls.

– 2·1·1·7 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – nona

El temor del Senyor és pur,
és perpetu;
els decrets del Senyor són veritat,
tots ells són justos;

són més desitjables que l’or,
més que l’or fi en abundor;
i més dolços que la mel
i que el regalim de la bresca.

Encara que el teu servent s’hi esforci,
i en observar-los hi posi gran constància,
qui s’adona de les pròpies errades?
Perdona’m les faltes inconscients,

i preserva’m també de la supèrbia;
que no em domini!,
llavors seré irreprensible
i net d’una greu culpa.

Siguin ben acollides les paraules de la meva boca,
i els sentiments del meu cor davant teu,
Senyor, defensor meu i redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

– 2·1·1·7 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

dia 25 de desembre – nadal

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 48
Gran és el Senyor

Gran és el Senyor i digne de tota lloança
a la ciutat del nostre Déu, la seva muntanya santa.

Bell cim, encant de tota la terra,
el mont de Sió, muntanya del Nord,
la ciutat del gran rei;
Déu, entre els seus fortins,
s’ha confirmat com un baluard segur.

Heus aquí que uns reis s’havien concertat,
tots alhora irrompien,
tan bon punt fou a la vista, van quedar esgarrifats,
esporuguits van fugir a corre-cuita.

Allà mateix els sobtà un tremolor,
espasmes com de partera,
tal com la ventada de llevant
estavella les naus de Tarsis.

Tal com ho havíem sentit a dir, així ho hem vist
a la ciutat del Senyor de l’univers,
a la ciutat del nostre Déu;
Déu la mantingui ferma per sempre!

Commemorem, oh Déu, la teva amorositat,
al centre del teu temple;
igual que el teu nom, oh Déu,
així la teva lloança s’estén fins als confins de la terra;
la teva dreta va plena de justícia.
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Se n’alegra la muntanya de Sió;
exulten les filles de Judà
per les teves justes decisions.

Doneu un tomb per Sió, feu-hi una volta,
compteu les torres que té;
graveu en la memòria la fermesa dels seus baluards,
visiteu els palaus,
per poder-ho contar a la generació futura:

“Així és Déu.” El nostre Déu per sempre més;
ell és qui ens guia eternament.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per
presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU: Ac 10, 36

Ell  ha  enviat  la  paraula  als  fills  d'Israel  anunciant  la
bona nova de la pau mitjançant Jesucrist, que és Senyor
de tots.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
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V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA

Oració
V. Oh  Déu,  que  d'una  manera  admirable  creàreu  la

dignitat  de  la  naturalesa  humana  i  d'una  manera
encara  més  admirable  l'heu  restaurada,  feu  que
participem  de  la  divinitat  d'aquell  que  es  dignà  a
compartir  la  nostra  condició  humana.  Ell,  que  viu  i
regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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NADAL

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Santa nit, plàcida nit.
Els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat! El Messies és nat!

Santa nit, plàcida nit.
Ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant
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dolça mare que al nin va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.

Santa nit, plàcida nit.
El Jesús tan petit
és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir, per l'home redimir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Ja  eres  príncep  el  dia  que  vas  néixer,  tens  la  glòria
sagrada des del si  de la mare,  des del principi  jo t'he
engendrat.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.
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El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Ja  eres  príncep  el  dia  que  vas  néixer,  tens  la  glòria
sagrada des del si  de la mare,  des del principi  jo t'he
engendrat.

Antífona 2
Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa.

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
Escolta, Senyor, el meu clam.
Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.
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Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;

ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Són del Senyor l'amor fidel i la redempció generosa.

Antífona 3
Al principi i abans dels segles la Paraula era Déu; ell ha
nascut avui com a Salvador del món.

Càntic (Col 1, 12-20)
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Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,

perquè Déu va voler que habités en ell tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Al principi i abans dels segles la Paraula era Déu; ell ha
nascut avui com a Salvador del món.

LECTURA BREU: 1Jn 1, 1-3

Allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò
que  hem  vist  amb  els  nostres  ulls,  allò  que  hem
contemplat, allò que hem palpat amb les mans, referent
al Verb de la Vida, perquè la Vida s'ha fet patent i l'hem
vista, i ho testifiquem i us anunciem la Vida eterna, la
que estava amb el Pare i que se'ns ha manifestat, això
que hem vist i sentit, us ho anunciem també a vosaltres,
a  fi  que  també  vosaltres  tingueu  comunió  amb
nosaltres. I la nostra comunió és amb el Pare i el seu Fill
Jesucrist.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  fa  ver  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  fa  ver  home,  al·leluia,
al·leluia.
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V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  fa  ver  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Avui  ha nascut  el  Crist;  avui  ha  aparegut  el  Salvador;
avui els àngels i els arcàngels canten a la terra; avui els
justos  exulten  i  diuen:  Glòria  a  Déu  a  dalt  del  cel,
al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
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derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Avui  ha nascut  el  Crist;  avui  ha  aparegut  el  Salvador;
avui els àngels i els arcàngels canten a la terra; avui els
justos  exulten  i  diuen:  Glòria  a  Déu  a  dalt  del  cel,
al·leluia.

PREGÀRIES

En el naixement de Crist els àngels anunciaven la pau a
tot  el  món;  aclamem  joiosos  el  Senyor  i  supliquem
devotament: Que el vostre naixement dugui a tothom la
pau.

V. Ompliu de béns, Senyor, la vostra Església, que heu
alegrat amb el misteri del vostre naixement.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.
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V. Príncep dels pastors, guardià de les nostres ànimes,
feu  que  els  pastors  de  la  vostra  Església  siguin
sempre  servidors  fidels  a  les  riqueses  de  la  vostra
gràcia.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Rei  de  l'eternitat,  que  pel  vostre  naixement
acceptàreu les limitacions del temps i les vicissituds
de  la  vida  dels  homes,  concediu  la  serenor  de
l'eternitat als qui vivim subjectes a la caducitat i a la
mort.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Vós,  l'esperat  dels  segles,  que  vinguéreu  en  la
plenitud dels temps, manifesteu-vos als qui encara
us esperem.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

Aquí es poden afegir altres intencions.

El misteri de Nadal ens ha il·luminat; demanem ara que
aquest misteri sigui llum de tots els homes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
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així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  que  d'una  manera  admirable  creàreu  la

dignitat  de  la  naturalesa  humana  i  d'una  manera
encara  més  admirable  l'heu  restaurada,  feu  que
participem  de  la  divinitat  d'aquell  que  es  dignà  a
compartir la nostra condició humana. Ell, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.
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V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 25 de desembre

NADAL

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.

– 2·1·1·9 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

dia 25 de desembre – nadal

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!
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Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;
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seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara  i  portaran  el  seu  nom escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Santa nit, plàcida nit.
Els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat! El Messies és nat!

Santa nit, plàcida nit.
Ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant
dolça mare que al nin va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.
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Santa nit, plàcida nit.
El Jesús tan petit
és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir, per l'home redimir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

La  Verge  concebé  virginalment  per  paraula  i,  sempre
verge, infantà el Rei de tots els reis.

Salm 119, 105-112
Feliços els qui observen els seus preceptes

La teva paraula és una llanterna per als meus passos,
i una claror que il·lumina el meu camí.

He jurat, i ho mantinc,
que guardaré les prescripcions de la teva justícia.

Estic extremadament afligit;
Senyor, fes-me viure com ho has promès.

Accepta les promeses que t’he fet, Senyor,
i fes que entengui les teves decisions.

Tinc la vida constantment exposada,
però no he oblidat la teva llei.

Els malvats m’han posat paranys,
però jo no m’he desviat dels teus manaments.
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He pres per herència perpètua els teus preceptes,
perquè són l’alegria del meu cor.

He inclinat el meu cor a complir els teus dictats,
per sempre, fins a la fi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
La  Verge  concebé  virginalment  per  paraula  i,  sempre
verge, infantà el Rei de tots els reis.

Antífona 2
Alegreu-vos  amb  Jerusalem.  El  senyor  decanta  cap  a
ella una riuada de benestar.

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”

Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.
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Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Alegreu-vos  amb  Jerusalem.  El  senyor  decanta  cap  a
ella una riuada de benestar.
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Antífona 3
Déu, nat de Déu, llum resplendor de la llum, que era des
del principi, ha nascut per nosaltres.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Déu, nat de Déu, llum resplendor de la llum, que era des
del principi, ha nascut per nosaltres.
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LECTURA BREU: 1Jn 5, 20

Sabem  que  el  Fill  de  Déu  ha  vingut  i  ens  ha  donat
enteniment per tal que coneguem el veritable, i estem
en  el  veritable,  en  el  seu  Fill  Jesucrist.  Aquest  és  el
veritable Déu i la vida eterna.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula es  va fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula es  va fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Lloeu el nom del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula es  va fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

La gràcia del cel entrà en les entranyes de la Mare Verge:
ella portava el misteri inabastable.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
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i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
La gràcia del cel entrà en les entranyes de la Mare Verge:
ella portava el misteri inabastable.
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PREGÀRIES

Adorem  Crist,  que  s'abaixà  fins  a  prendre  la  condició
d'esclau i  fou provat en tot,  igual  que nosaltres,  però
sense  pecat.  Demanem-li  amb  fe  ardent:  Pel  vostre
naixement, Senyor, socorreu els redimits.

V. Vós,  que  entrant  al  món  instauràreu  l'era  nova,
anunciada pels profetes, feu que la vostra Església es
mantingui jove en tots els temps.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

V. Vós, que assumíreu la nostra feblesa, sigueu la llum
dels  cecs,  la  força  dels  dèbils,  el  consol  dels
desvalguts.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

V. Vós, que amb el vostre naixement infoneu a tothom
l'alegria  de  l'eternitat  promesa,  consoleu  els
moribunds amb esperança del naixement al cel.

R. Pel vostre naixement, Senyor, socorreu els redimits.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Crist, esdevingut germà nostre pel seu naixement, ens
ha ensenyat la pregària dels fills de Déu:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
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El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients,

santifiqueu el món amb la vostra glòria i manifesteu-
vos a tots els pobles, amb l'esclat de la vostra llum.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.
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R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.
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Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
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Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.
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V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
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ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Joia en el món! Jesús és nat!
Oh, terra! El teu Senyor
rep amb amor i humilitat,
i canta a sa llaor i canta a sa llaor;
i canta, i canta a sa llaor.

Joia en el món! Amb nostres cants
lloem el Salvador.
Muntanyes, rius, comes i plans,
ens facin de ressò, ens facin de ressò;
ens facin, ens facin de ressò.
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Joia en el món! Des del coval
Jesús ens obrirà,
del Paradís el gran portal,
i allí ens acollirà, i allí ens acollirà;
i allí, i allí ens acollirà. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Apunta  la  llum  per  als  justos,  perquè  ha  nascut  el
Salvador de tots, al·leluia.

Salm 118
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
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Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
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Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
Apunta  la  llum  per  als  justos,  perquè  ha  nascut  el
Salvador de tots, al·leluia.

Antífona 2
Cantem un himne al Senyor, Déu nostre, al·leluia.

Càntic (Dn 3, 28b-29)
Servents del Déu Altíssim

“Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!

Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases
siguin convertides en femer,
perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
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i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Cantem un himne al Senyor, Déu nostre, al·leluia.

Antífona 3
Els pobles dels pagans, que vivien en un país tenebrós,
han vist una gran llum.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Els pobles dels pagans, que vivien en un país tenebrós,
han vist una gran llum.

LECTURA BREU: He 1, 1-2

Després  d'haver  parlat  Déu  antigament,  en  diverses
ocasions  i  de  moltes  maneres,  als  avantpassats  per
mitjà  dels  profetes,  en  aquests  darrers  temps  ens  ha
parlat per mitjà del Fill, a qui ha establert com a hereu
universal i pel qual també ha creat tot el que existeix.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que heu nascut de la Verge Maria.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

La  Verge,  sempre  fidel,  infantà  el  Verb  fet  home,  i
conservà  intacta  la  virginitat.  Tots  la  lloem  i  li  diem:
Beneïda entre les dones.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
La  Verge,  sempre  fidel,  infantà  el  Verb  fet  home,  i
conservà  intacta  la  virginitat.  Tots  la  lloem  i  li  diem:
Beneïda entre les dones.

PREGÀRIES

Lloem  i  celebrem  el  Fill  de  Déu,  que  existia  des  de
sempre i nasqué per nosaltres en el temps. Aclamem-lo,
tot dient: Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Crist, Paraula eterna, que inundàreu de joia la terra
on  davallàreu,  alegreu  constantment  el  nostre  cor
amb la visita de la vostra gràcia.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Salvador  dels  homes,  que  ens  revelàreu  amb  el
vostre naixement la fidelitat de Déu, manteniu-nos
enterament  fidels  a  les  promeses  del  nostre
baptisme.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Rei del cel i de la terra, que anunciàreu pel cant dels
àngels la pau als homes, conserveu la nostra vida en
la vostra pau.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.
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V. Senyor, nascut per nosaltres, Cep veritable que ens
dóna fruits  de  vida,  feu-nos  sarments  units  a  vós,
que fructifiquin constantment.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara al nostre Pare del cel que, per la llum del
Nadal, siguem deslliurats de tot mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients,

santifiqueu el món amb la vostra glòria i manifesteu-
vos a tots els pobles, amb l'esclat de la vostra llum.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA (tots)
Al començament de tot,
existia la Paraula,
Verb de Déu, que és Déu mateix,
creador de tota cosa.
Ara el Verb es feia carn.
I amb nosaltres vol conviure.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.
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Oh Betlem, “casal del pa”,
ja no ets la més petita;
en la teva humilitat
hi ha divines trasmudances:
l'Increat hi és nadó,
i el Verb, paraula humana.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Glòria al Pare i al Fill
i a l'Esperit de vida,
com en el començament,
ara i per tots els segles. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 23
El Senyor és el meu pastor

El Senyor és el meu pastor;
res no em mancarà.
Em farà reposar en delicats pasturatges,
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prop d’aigües tranquil·les em menarà;
reconfortarà la meva ànima.
Em guiarà per camins de justícia
per amor del seu nom.

Fins si hagués de passar per la vall tenebrosa
no tindria cap por,
perquè tu estàs amb mi:
la teva vara i el teu bastó
és el que m’anima.

Tu pares taula davant meu,
cara als meus enemics;
m’has ungit el cap amb bàlsam,
omples la meva copa a vessar.

Certament, la bondat i la benvolença
m’acompanyaran tots els dies de la meva vida,
i viuré a la casa del Senyor
la resta dels meus dies.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (A)
Gran és el seu nom a Israel

Déu s’ha fet conèixer a Judà,
gran és el seu nom a Israel;
té a Salem el seu tabernacle,
i el seu estatge a Sió.
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Allí ha trencat les fletxes de ballesta,
l’escut, l’espasa i l’aparell de guerra.
Tu ets gloriós i magnífic,
més que les muntanyes perpètues.

Han estat espoliats aquests valents,
dormen el seu darrer son;
no s’han pogut defensar,
aquests vigorosos combatents.
Per la teva amenaça, oh Déu de Jacob,
s’han entrebancat carros i cavalls.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (B)
Gran és el seu nom a Israel

Tu ets terrible, tu!
Qui pot resistir enfront teu, quan esclata la teva ira?

Del cel estant dictes sentència;
la terra s’esglaia, queda inerta,
quan Déu s’alça a fer justícia,
a salvar tots els humils de la terra.

Així, l’exasperació humana et proclama,
i et rodejaràs dels supervivents del furor.
Feu vots al Senyor, el vostre Déu,
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i compliu-los;
que tots els qui el rodegen
portin ofrenes al Déu terrible,
al qui abat el coratge dels prínceps
i és temible als reis de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Tt 2, 11-12

Perquè  s'ha  manifestat  la  bondat  de  Déu  que  porta
salvació  a  tots  els  homes,  i  ens  instrueix  perquè,
renunciant a la vida impia i als desigs mundans, portem
una vida assenyada, justa i pietosa, en aquest temps.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Jn 4, 9

En això s'ha fet evident entre nosaltres l'amor de Déu:
en què Déu ha enviat el seu Fill unigènit al món a fi que

– 2·2·1·5 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – diumenges

tinguem vida per mitjà d'ell.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Ac 10, 36

Ell  ha  enviat  la  paraula  als  fills  d'Israel  anunciant  la
bona nova de la pau mitjançant Jesucrist, que és Senyor
de tots.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
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V. Preguem: Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels
creients,  santifiqueu  el  món  amb  la  vostra  glòria  i
manifesteu-vos  a  tots  els  pobles,  amb  l'esclat  de la
vostra llum. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Santa nit, plàcida nit.
Els pastors han sentit
l'al·leluia que els àngels cantant,
en el món han estat escampant:
El Messies és nat! El Messies és nat!

Santa nit, plàcida nit.
Ja està tot adormit,
vetlla sols en la cambra bressant
dolça mare que al nin va cantant:
dorm en pau i repòs, dorm en pau i repòs.
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Santa nit, plàcida nit.
El Jesús tan petit
és el Déu, Ser suprem poderós,
en humil petitesa reclòs
per l'home redimir, per l'home redimir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Ha brillat el dia de la redempció nova, de l'expectació
antiga, de la felicitat eterna.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”
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El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Ha brillat el dia de la redempció nova, de l'expectació
antiga, de la felicitat eterna.

Antífona 2
Déu ens ha enviat un salvador i ens ha donat prova d'un
amor fidel.

Salm 115
Al teu nom dóna la glòria

No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres,
sinó al teu nom dóna la glòria,
per la teva bondat, per la teva lleialtat.
Per què han de dir els pagans:
“On és ara el seu Déu?”

El nostre Déu és al cel,
i tot el que s’ha proposat ho ha fet.
Però els ídols d’ells són de plata i d’or,
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de fabricació humana,
que tenen boca i no parlen,

tenen ulls, però no hi veuen,
tenen orelles, però no hi senten,
tenen nas, però no oloren;

les seves mans no palpen,
els seus peus no poden caminar,
i de la seva gorja no en surt ni el més petit so.
Igual que ells són els qui els fabriquen,
i tots els qui hi posen confiança.

Israel confia en el Senyor:
ell és el seu auxili i el seu escut!
Casa d’Aaron, confieu en el Senyor:
ell és el vostre auxili i el vostre escut!
Creients del Senyor, confieu en el Senyor:
ell és el vostre auxili i el vostre escut!

El Senyor es recorda de nosaltres per beneir-nos:
beneirà la casa d’Israel,
beneirà la casa d’Aaron.
Beneirà els qui veneren el Senyor,
tant els petits com els grans.

El Senyor us farà prosperar,
a vosaltres i als vostres fills.
Sigueu beneïts del Senyor,
creador del cel i de la terra.
El cel és privatiu del Senyor,
però la terra l’ha donada als fills d’Adam.
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No són pas els morts els qui glorificaran el Senyor,
ni cap dels qui baixen al silenci.
Som nosaltres els qui beneïm el Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Déu ens ha enviat un salvador i ens ha donat prova d'un
amor fidel.

Antífona 3
Ens ha nascut a la terra el Senyor, Rei dels reis; ha vingut
ja la salvació del món, la nostra redempció, al·leluia.

Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."
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I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Ens ha nascut a la terra el Senyor, Rei dels reis; ha vingut
ja la salvació del món, la nostra redempció, al·leluia.

LECTURA BREU: 1Jn 1, 1-3

Allò que existia des de sempre, allò que hem sentit, allò
que  hem  vist  amb  els  nostres  ulls,  allò  que  hem
contemplat, allò que hem palpat amb les mans, referent
al Verb de la Vida, perquè la Vida s'ha fet patent i l'hem
vista, i ho testifiquem i us anunciem la Vida eterna, la
que estava amb el Pare i que se'ns ha manifestat, això
que hem vist i sentit, us ho anunciem també a vosaltres,
a  fi  que  també  vosaltres  tingueu  comunió  amb
nosaltres. I la nostra comunió és amb el Pare i el seu Fill
Jesucrist. 
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Sortoses les entranyes que van dur el Fill de l'etern Pare,
sortosos els pits que van alletar Crist, el Senyor.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Sortoses les entranyes que van dur el Fill de l'etern Pare,
sortosos els pits que van alletar Crist, el Senyor.

PREGÀRIES

En el naixement de Crist els àngels anunciaven la pau a
tot  el  món;  aclamem  joiosos  el  Senyor  i  supliquem
devotament: Que el vostre naixement dugui a tothom la
pau.

V. Ompliu de béns, Senyor, la vostra Església, que heu
alegrat amb el misteri del vostre naixement

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Príncep dels pastors, guardià de les nostres ànimes,
feu  que  els  pastors  de  la  vostra  Església  siguin
sempre  administradors  fidels  de les riqueses de la
vostra gràcia.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.
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V. Rei  de  l'eternitat,  que  pel  vostre  naixement
acceptàreu les limitacions del temps i les vicissituds
de  la  vida  dels  homes,  concediu  la  serenor  de
l'eternitat als qui vivim subjectes a la caducitat i a la
mort.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Vós,  l'esperat  dels  segles,  que  vinguéreu  en  la
plenitud dels temps, manifesteu-vos als qui encara
us esperen.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

Aquí es poden afegir altres intencions.

El misteri de Nadal ens ha il·luminat; demanem ara que
aquest misteri sigui llum de tots els homes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, que sou la llum dels creients,

santifiqueu el món amb la vostra glòria i manifesteu-
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vos a tots els pobles, amb l'esclat de la vostra llum.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIUMENGES

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!
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Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;
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seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara  i  portaran  el  seu  nom escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *

– 2·2·1·7 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

vigílies

TEMPS DE NADAL

DILLUNS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R. Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 7)

El Déu totpoderós
Allò que fa al poder de Déu diferent de la impotència,
allò  que  el  situa per  sobre  de  la  resta  de  poders  i  el
contraposa victoriosament al “poder en ell” és que és el
poder del dret, és a dir, del seu amor posat en moviment
i  revelat  en  Jesucrist,  i  així  és  la  quintaessencia,  la
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definició i el límit de tot allò possible i, per tant, el poder
sobre tot allò real i en tot allò real.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DILLUNS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

¿Quan podré veure Déu cara a cara?

Salm 42
Per què t’entristeixes, ànima meva?

Com el cérvol es deleix
pels dolls d’aigua,
així l’ànima meva es deleix
per tu, Déu meu.

La meva ànima té set de Déu,
del Déu vivent;
quan podré entrar
i presentar-me davant Déu?
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Les llàgrimes són el meu pa
de nit i de dia,
mentre em diuen a cada moment:
“On és el teu Déu?”

Jo recordo bé, i hi esplaio
l’esperit dintre meu,
quan anava amb la colla d’amics
cap a la casa de Déu,
entre l’aplec festiu,
amb crits de joia i de lloança.

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Dintre meu em sento l’ànima trista,
per això em recordo de tu,
des del país del Jordà
i de l’Hermon, des del puig de Missar.

Un abisme en crida un altre,
al brogit de les teves cascades;
tots els teus torrents i el temporal
han passat per damunt meu.

Però de dia confirma el Senyor
la seva gràcia,
i de nit estarà en mi el seu càntic,
i una oració al Déu vivent.
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I diré a Déu, la roca meva:
“Per què m’has oblidat?
Per què haig d’anar trist,
sentint l’opressió de l’enemic?”

Fins a esclatar-me els ossos
m’escarneixen els adversaris,
repetint-me a cada moment:
“On és el teu Déu?”

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
¿Quan podré veure Déu cara a cara?

Antífona 2
Feu-nos veure, Senyor, la llum dels vostres favors.

Càntic (Is 66, 10-14)
Judici i deslliurança

Alegreu-vos amb Jerusalem i festegeu-la,
tots els qui l’estimeu;
ompliu-vos d’alegria,
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tots els qui per ella dúieu dol,
per tal de ser alletats i saciats
del pit dels seus consols,
per tal que xucleu i us reconforteu
amb l’abundància de la seva glòria.”

Perquè això diu el Senyor:
“Mireu, abocaré damunt d’ella el benestar,
com un riu, i, com una torrentada desbordant,
la glòria de les nacions;

sereu nodrits i us portaran a coll,
i sereu amanyagats sobre els genolls.
Com una mare consola el seu fill,
així us consolaré jo a vosaltres,
i sereu consolats a Jerusalem.

Quan ho veureu, el vostre cor s’alegrarà,
els vostres ossos es revifaran com l’herba;
la mà del Senyor es manifestarà
a favor dels seus servents,
i la seva ira, contra els seus enemics.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Feu-nos veure, Senyor, la llum dels vostres favors.
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Antífona 3
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

Salm 19 (A)
El cel explica la glòria de Déu

El cel explica la glòria de Déu,
i el firmament declara
el que les seves mans han creat.
L’un jorn ho deixa dit a l’altre jorn,
i les nits s’ho revelen l’una a l’altra.

No s’expressa, no són paraules,
no és un so que es pugui sentir.
Per tota la terra s’escampa la seva crida
i fins al límit del món s’estén el seu llenguatge.

I allà hi aixecà un pavelló per al sol;
ell en surt com un espòs de la seva cambra,
radiant com un atleta a fer la cursa;
en l’un extrem del cel té l’eixida,
i fa el circuit fins a l’altre extrem:
res no s’escapa del seu escalf.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
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LECTURA BREU: Is 49, 8-9

Això diu el Senyor: “En el temps oportú t’he escoltat, i
en el dia de salvació t’he ajudat; et guardaré i et posaré
per  mitjancer  del  poble,  perquè  aixequis  el  país  i
reparteixis  les  heretats  devastades,  perquè  diguis  als
captius: Sortiu!, i als qui estan a les tenebres: Mostreu-
vos! Pasturaran a la vora dels camins, i dalt dels rasos
tindran pasturatge.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Ajagut  en  l'estable,  resplendia  en  el  cel:  venia  a
nosaltres i s'estava amb el Pare.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ajagut  en  l'estable,  resplendia  en  el  cel:  venia  a
nosaltres i s'estava amb el Pare.

PREGÀRIES

Adrecem la nostra pregària a Crist, el nou Adam que ve
del  cel  per  donar  als  homes  la  vida  de  l'Esperit,  i
diguem: Senyor, tingueu pietat.

V. Oh  Crist,  l'únic  sant,  que  ens  revelàreu  la  vostra
glòria  assumint  la  nostra  naturalesa  i  duguéreu  a
compliment l'Aliança antiga,  us  demanem que  feu
arribar fins a nosaltres la vostra llum.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Oh  Crist,  glorificat  pels  àngels  i  anunciat  pels
pastors, reconegut i assenyalat per Simeó i Anna, us
demanem  que  el  poble  que  rebé  les  antigues
promeses accepti el vostre Evangeli.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Oh  Crist,  sobre  la  cova  on  nasquéreu,  els  àngels
cantaven:  Glòria  dalt  el  cel,  pau  a  la  terra:  us
demanem que inundi el món la vostra pau.

R. Senyor, tingueu pietat.
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V. Oh  Crist,  nou  Adam,  renovador  de  la  nostra
decrepitud, que ens heu preparat  un lloc al  vostre
Regne,  us  demanem  que  els  oprimits  pel  mal  es
redrecin i esperin en vós.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb Jesucrist i per Jesucrist, també nosaltres som fills
de Déu; per això, gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Senyor, concediu-nos la fermesa inalterable de la fe,

allibereu-nos  de  les  adversitats  d'aquesta  vida  i
admeteu al goig etern aquest poble que proclama que
el  vostre  Fill,  Déu  etern  i  gloriós,  és  fill  de  la  Verge
Maria,  i  home  com  nosaltres.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DILLUNS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.

– 2·2·2·3 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 41-48
Feliços els qui observen els seus preceptes

Que m’arribi la teva amorositat, Senyor;
la teva salvació, d’acord amb la teva promesa,
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i podré contestar als qui es burlen de mi
que jo he confiat en la teva paraula.

No em treguis de la boca la paraula fidel,
perquè confio en els teus decrets

i vull guardar constantment la teva llei
per sempre més.

Marxaré per camí lliure,
perquè vaig a la recerca dels teus preceptes.

Davant dels reis parlaré dels teus dictàmens,
i no en tindré pas vergonya.

Posaré el meu deler en els teus preceptes,
que em són molt estimats.

Alçaré les mans als teus ordenaments
i meditaré els teus estatuts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 40 (A)
Molts confiaran en el Senyor

Amb tota esperança he confiat en el Senyor,
i ell, decantant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
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M’ha tret d’un pou de desesperació,
del llot i del fangar;
ha posat els meus peus sobre la roca,
ha envigorit els meus passos,

i m’ha posat a la boca un càntic nou,
una lloança al nostre Déu.
Molts ho veuran i temeran,
i confiaran en el Senyor.

Feliç l’home que té posada
la seva esperança en el Senyor
i no s’ajuda dels rebels,
que es desvien vers la incertesa.

Ens has prodigat tantes meravelles,
Senyor, Déu meu!
Tants propòsits a favor nostre com has acomplert!
Ningú no se’t pot comparar.

No et complaus en sacrificis i ofrenes,
ans m’has obert l’enteniment;
per això he dit: “Mira, sóc aquí.”

En el llibre de l’Escriptura m’és prescrit
de fer la teva voluntat.
Déu meu, em deleixo en la teva Llei,
ben endins del cor la tinc guardada.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 40 (B)
Molts confiaran en el Senyor

He pregonat la justícia en la gran congregació;
fixa’t que no he contingut pas els meus llavis,
i tu, Senyor, ho saps.

No he amagat la teva salvació en un racó del cor;
he proclamat la teva fidelitat i la teva justícia,
no m’he callat la teva bondat i misericòrdia davant
la gran congregació.

I tu, Senyor, no continguis la teva compassió per mi;
que la teva bondat i la teva lleialtat
em guardin sempre.

Són tantes les calamitats que m’aclaparen
que no es poden comptar.
Les moltes culpes m’han colgat
fins a cobrir-me la vista.
Són més que cabells tinc al cap;
i el meu cor no pot més.

Digna’t deslliurar-me, Senyor;
afanya’t a auxiliar-me.

Que quedin defraudats i avergonyits alhora
tots els qui em busquen la vida per segar-la.
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Que reculin escarmentats
els qui s’alegren del meu mal.
Que es retirin aclaparats per la vergonya
aquells qui deien contra mi: “Ja li està bé!”

Que puguin alegrar-se i festejar-te
tots els qui et busquen de cor,
i sempre puguin dir: “Exalçat sigui el Senyor”
els qui estimen la teva obra de salvació.

Ara jo sóc un pobre i un desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Tu ets el meu auxili i el meu llibertador,
Déu meu, no triguis més!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Tm 1, 15

És ben certa i  digna de crèdit  aquesta afirmació:  que
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Crist  Jesús  va venir  al  món  per  salvar  els  pecadors,  i
entre ells jo sóc el primer;
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ap 21, 23-24

A la ciutat no li calen ni el sol ni la lluna perquè li facin
llum,  perquè  la  glòria  de  Déu  la  il·lumina,  i  la  seva
llumenera és l'Anyell. Les nacions caminaran a la seva
llum, i els reis de la terra li duran la seva esplendor.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 1Jn 1, 5

Us anunciem el missatge que hem sentit d'ell: que Déu
és llum i en ell no s'hi barreja la foscúria.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.
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RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Senyor, concediu-nos la fermesa inalterable

de  la  fe,  allibereu-nos  de  les  adversitats  d'aquesta
vida  i  admeteu  al  goig  etern  aquest  poble  que
proclama que el vostre Fill, Déu etern i gloriós, és fill
de  la  Verge  Maria,  i  home  com  nosaltres.  Per  Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
allà podreu veure nat el Rei dels àngels.

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem-lo tots el Crist Salvador.

Deixant les ramades, els pastors anaren,
humils al pessebre, cridats des del Cel.
I ara nosaltres a bon pas anem-hi.
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Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada de blanca carn, tots mirarem:
és Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
si Ell així ens ama, qui no l'amaria? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sou el  més bell  de tots  els  homes,  exhalen gràcia  els
vostres llavis.

Salm 45 (A)
El teu tron és per sempre més

El cor em bull ple
de belles paraules:
vaig a recitar al rei el meu poema,
la meva llengua és com la ploma d’un àgil escrivà.

Tu ets el més formós de tots els homes,
els teus llavis exhalen gràcia.
Per això Déu t’ha beneït des de sempre:

per cenyir-te l’espasa al costat,
valent, amb la teva glòria i esclat,
i avançar majestuós, cavalcant
per la causa de la veritat, l’equitat i la justícia;

i la teva dreta es destacarà amb prodigis.
Les teves sagetes agudes
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desbarataran els pobles,
cauran al cor dels enemics del rei.

El teu tron, oh Déu, és per sempre més;
un ceptre d’equitat és el teu ceptre reial;
tu estimes la justícia i avorreixes la maldat.

Per això t’ha ungit Déu, el teu Déu,
amb oli d’alegria, d’entremig dels teus companys.

Mirra, àloes i càssia perfumen els teus vestits,
dins els palaus de marfil t’alegren les arpes.
Hi ha princeses entre les dames d’honor,
tens la reina a la dreta amb brocats d’or d’Ofir.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sou el  més bell  de tots  els  homes,  exhalen gràcia  els
vostres llavis.

Antífona 2
L'Espòs és aquí, sortiu a rebre'l.

Salm 45 (B)
El teu tron és per sempre més

Escolta, filla, i posa atenció:
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oblida el teu poble i la llar paterna,
i el rei s’encisarà amb la teva bellesa.

Ell és el teu Senyor i l’has d’obeir.
La ciutat de Tir vindrà amb presents,
els pobles més rics buscaran el teu favor.

Tota esplèndida entra la filla del rei,
revestida amb brocats d’or.

Vestida amb brodats és presentada al rei,
seguida de donzelles, amigues seves,
que et són presentades a tu.
Conduïdes entre cants d’alegria,
fan l’entrada al palau del rei.

El lloc dels teus pares l’ocuparan els teus fills,
els designaràs prínceps per tot el país.

Faré recordar el teu nom
per les generacions futures,
perquè els pobles t'exalcin per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
L'Espòs és aquí, sortiu a rebre'l.
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Antífona 3
Déu havia decidit de reunir en Crist totes les coses en la
maduresa del temps.

Càntic (Ef 1, 3-10)
Benediccions espirituals en el Crist

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït per mitjà del Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.

Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món
perquè li estiguéssim consagrats
i fóssim sense defecte davant els seus ulls.

Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus,
per mitjà de Jesucrist,
segons la benevolència del seu designi,
per a ser un himne de lloança
a la seva gloriosa generositat,
amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;

en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes,
al preu de la seva sang,
en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
la qual ens ha prodigat abundosament
omplint-nos de saviesa i coneixement.

Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret,
d'acord amb la benevolència
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que s'havia proposat en ell,
per a realitzar-la en la plenitud dels temps:

reintegrar-ho tot en Crist com a cap,
tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Déu havia decidit de reunir en Crist totes les coses en la
maduresa del temps.

LECTURA BREU: Col 1, 13-15

Ens  ha  deslliurat  del  poder  de  les  tenebres  i  ens  ha
traslladat al Regne del Fill del seu amor, en qui tenim la
redempció, la remissió dels pecats. Ell és la imatge del
Déu invisible, el primogènit de tota la creació.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.
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V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Infantesa feliç,  que ha refet  la vida del  gènere  humà!
Crist  ha  sortit  del  si  de  Maria,  com  un  espòs  de  la
cambra.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,

– 2·2·2·4 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – dilluns

derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Infantesa feliç,  que ha refet  la vida del  gènere  humà!
Crist  ha  sortit  del  si  de  Maria,  com  un  espòs  de  la
cambra.

PREGÀRIES

En  diverses  ocasions,  Déu  havia  parlat  als  pares  per
boca  dels  profetes,  i  darrerament  per  la  del  seu  fill.
Implorem  la  seva  misericòrdia,  tot  dient:  Senyor,
tingueu pietat.

V. Per la vostra Església santa, perquè els vostres fills
confessin amb fidelitat i fermesa el Salvador: Senyor,
tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.
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V. Pels  predicadors  de  l'Evangeli,  perquè  els  vostres
missatgers  prediquin  amb  valentia  el  Salvador:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Pels  nostres  germans  malalts,  perquè  recobrin  la
salut invocant el Salvador: Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Pels  cristians  perseguits,  perquè  amb  paciència
sofreixin les injúries per causa del Salvador: Senyor,
tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè Crist,  en néixer,  ha entrat  a la nostra història,
nosaltres, esdevinguts germans seus, podem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Senyor, concediu-nos la fermesa inalterable de la fe,

allibereu-nos  de  les  adversitats  d'aquesta  vida  i
admeteu al goig etern aquest poble que proclama que
el  vostre  Fill,  Déu etern  i  gloriós,  és  fill  de  la  Verge
Maria,  i  home  com  nosaltres.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DILLUNS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,

– 2·2·2·5 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – dilluns

ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
En fer-se fosc, us supliquem,
oh Creador de l'univers,
que, per la vostra gran bondat,
ens preserveu de tot perill.

Que la basarda de la nit
i tot mal somni fugin lluny;
allibereu-nos del pecat
i refreneu el temptador.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.
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Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor
a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.
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Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.

Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingués envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

LECTURA BREU: 1Te 5, 9-10

Perquè  Déu no ens ha posat  per  al  càstig,  sinó per  a
obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
que morí  per nosaltres a fi  que, tant si  estem vetllant
com si  ens troba ja dormint, visquem juntament amb
ell.

– 2·2·2·5 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

completes

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
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llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMARTS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 8)

Déu creador
En humanitzar-se Déu, també es féu patent i creïble que
ell no vol ser només per a ell ni, per tant, estar sol. No
enveja  el  món,  diferent  a  ell,  la  seva  pròpia  realitat,
condició i llibertat. La seva paraula és la força de ser del
món  com a criatura.  El  crea,  conserva i  governa  com
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l'escenari –i, al seu centre, l'home com a testimoni de la
seva glòria.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *

– 2·2·3·1 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – dimarts

– 2·2·3·1 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

TEMPS DE NADAL

DIMARTS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Envieu-me, Senyor, la llum i la veritat.

Salm 43
Tu ets la meva fortalesa

Fes-me justícia, oh Déu,
i defensa la meva causa;
allibera’m de la gent impia
i de l’home fals i pervers.

Que tu ets, oh Déu, la meva fortalesa.
Per què m’has rebutjat?
Per què haig d’anar trist
per l’opressió de l’enemic?
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Envia la teva llum i la teva veritat;
que elles em facin de guia,
que em duguin a la muntanya santa
i als teus tabernacles.

I arribaré jo a l’altar de Déu,
al Déu que és l’alegria i el meu goig,
i et lloaré amb l’arpa, Senyor, Déu meu!

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Envieu-me, Senyor, la llum i la veritat.

Antífona 2
Veniu a salvar-nos, Senyor, tots els dies de la nostra vida.

Càntic (Is 38, 10-20)
Càntic d’Ezequies

Jo pensava:
A la meitat dels meus dies
hauré d’entrar per les portes del país dels morts,
privat de la resta dels meus anys.
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Pensava: No veuré més el Senyor
sobre la terra dels vivents;
no veuré mai més cap humà,
d’entre els habitants del món.

Han arrencat el meu habitatge
i se l’han emportat com si fos una tenda de pastor.
He enrotllat la meva vida com un teixidor,
i ell em separa de l’ordit:
dia i nit fas que em consumeixi!

Jo em contenia fins a la matinada,
però com un lleó m’has esclafat tots els ossos:
dia i nit fas que em consumeixi!

Com l’oreneta, com la grua,
així cridava jo, parrupava com un colom;
i dirigia enlaire
els meus llangorosos ulls.

Oh, Senyor, que n’estic d’oprimit!
Fes-me tu de fiador!
Què hi puc objectar?
Ell ho va dir i ell mateix ho ha acomplert.

Seguiré caminant humiliat
fins al terme dels meus anys,
a causa de l’amargor de la meva ànima.

Senyor, és per tot això
que l’home frueix de la vida,
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i de tot això depèn la vida del meu esperit:
tu em restabliràs i em faràs viure.

Vet aquí que la meva amarga aflicció
s’ha canviat en benestar;
i tu, per amor a la meva ànima,
l’has preservada de la fossa destructora,
ja que t’has tirat tots els meus pecats a l’esquena.

El sepulcre no t’exalçarà,
ni et lloarà la mort,
ni els qui baixen a la fossa
confiaran en la teva fidelitat.

El qui viu, el qui viu, ell et lloarà,
com jo en aquest dia;
el pare farà conèixer
la teva fidelitat als fills.

Tu, Senyor, em salves!
Per això entonarem els nostres càntics
amb arpes tots els dies de la nostra vida
en el temple del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2

Veniu a salvar-nos, Senyor, tots els dies de la nostra vida.
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Antífona 3

Ets digne de lloança a Sió, oh Déu. †

Salm 65
Feliç el que tu elegeixes i acceptes

Ets digne de lloança a Sió, oh Déu,
† i a tu hem de complir els vots.

A tu, que escoltes l’oració,
a tu acudeix tot mortal.

Les iniquitats ens aclaparen,
però tu esborres els nostres pecats.

Feliç el qui tu elegeixes i acceptes
per habitar ens els teus atris!
Serem sadollats dels béns de casa teva,
de la santedat del teu temple!

Tu ens respons amb prodigis de fidelitat,
oh Déu, salvador nostre,
esperança de tots els límits de la terra
i de la mar llunyana.

Per la teva força afermes les muntanyes,
cenyit de poder;
calmes el bramul de la mar,
la fragor de les seves ones
i l’avalot dels pobles.
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Els habitants de la terra s’esglaien,
contemplant els teus prodigis;
fas esclatar de joia les portalades
de l’aurora i el crepuscle.

Tens cura de la terra i la regues,
l’enriqueixes abundosament
amb el rierol diví ple d’aigua.

Prepares el blat quan així la disposes:
regant els seus solcs,
ablanint els terrossos,
assaonant amb ruixats
i beneint la seva brotada.

Corones l’anyada
amb els teus beneficis,
en els teus rodals
vessa l’abundància.

Regalimen les pastures del desert,
i els turons es guarneixen de gala;
les prades es vesteixen de ramats,
i les valls es cobreixen d’espigues granades;
ressonen els crits de joia i els cants!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
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Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

LECTURA BREU: Is 62, 11-12

Mireu, el  Senyor ha fet pregonar fins als confins de la
terra:  “Digueu  a  la  filla  de  Sió:  La  teva salvació ja  és
aquí!  Mira,  la seva recompensa l’acompanya i  la seva
retribució  va  davant  d’ell!”.  Seran  anomenats  “Poble
Sant”, “Redimits del Senyor”; i a tu et diran: “Desitjada”,
“Ciutat no abandonada”.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home  i  plantà  entre
nosaltres el seu tabernacle. És ple de gràcia i de veritat, i
de la seva plenitud tots hem rebut gràcia sobre gràcia,
al·leluia.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home  i  plantà  entre
nosaltres el seu tabernacle. És ple de gràcia i de veritat, i
de la seva plenitud tots hem rebut gràcia sobre gràcia,
al·leluia.

PREGÀRIES

Invoquem amb alegria el  Fill  de Déu,  salvador nostre,
que  es  va  fer  home  per  a  renovar-nos:  Sigueu  amb
nosaltres, Emmanuel.

V.  Jesús,  Fill  de  Déu  viu,  esplendor  del  Pare,  llum
eterna, rei de l glòria, sol de la justícia, fill de la Verge
Maria, il·lumineu-nos avui amb la glòria de la vostra
encarnació.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V.  Jesús,  Conseller-prodigiós,  Déu-Heroi,  Pare-per-
sempre,  Príncep-de-pau,  dirigiu  la  nostra  vida
santament.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V. Jesús totpoderós, pacient, obedient, benèvol i humil
de  cor,  descobriu  a  tothom  el  poder  de  la  vostra
mansuetud.
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R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

V.  Jesús,  pare  dels  pobres,  glòria  dels  vostres  fidels,
bon pastor,  llum veritable,  saviesa infinita,  bondat
immensa,  camí i  vida nostra,  concediu a l'Església
l'esperit de pobresa.

R. Sigueu amb nosaltres, Emmanuel.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè  el  Fill  de  Déu  ha  assumit  la  nostra  feblesa
humana,  nosaltres  compartim  la  seva  vida  divina  i
podem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, vós heu volgut que el vostre Fill, nascut de la

Verge Maria, fos en tot com nosaltres, llevat del pecat;
preserveu de la culpa que afeixuga el món els qui per
ell hem renascut a la vida de la fe. Per nostre Senyor
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Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMARTS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.
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Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 49-56
Feliços els qui observen els seus preceptes

Recorda la promesa feta al teu servidor,
amb la qual em fas estar confiat.

– 2·2·3·3 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – dimarts

Això és el que en les penes em consola:
que la teva promesa em vivifica.

Quan els insolents es reien tant de mi,
jo no em desviava gens de la teva llei.

Tot rememorant els teus judicis de temps passats,
Senyor, he trobat consol.

Se m’encén la indignació a causa dels malvats
que abandonen el teu pacte.

Els teus preceptes han estat càntics per a mi
en la terra del meu pelegrinatge.

A la nit recordo el teu nom, Senyor,
i retinc la teva llei.

Això és el que em pertoca:
obeir els teus manaments.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 53
Qui portarà l’alliberament d’Israel?

Pensa el neci en el seu cor:
“No hi ha Déu.”
Són corromputs, i la seva iniquitat és abominable,
no n’hi ha cap que faci el bé.
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Déu, del cel estant, observa els mortals
per veure si n’hi ha cap d’assenyat
que busqui Déu.

Tots s’han rebel·lat,
s’han pervertit tots plegats:
Ningú no fa el bé, ni un de sol.
¿No s’adonen, aquests causants del mal,
que devoren el meu poble
com si mengessin el pa, sense invocar Déu?

De sobte els vindrà el terror,
on no hi ha cap motiu d’espant,
perquè Déu ha escampat
els ossos del qui t’assetjava;
els has avergonyit, perquè Déu els ha rebutjat.

Qui portarà des de Sió l’alliberament d’Israel?
Quan Déu restauri la vida del seu poble,
Jacob s’omplirà de goig, s’alegrarà Israel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 54
Amb el teu poder, defensa’m

Oh Déu, pel teu nom, auxilia’m,
i amb el teu poder defensa’m.
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Oh, Déu, escolta la meva oració,
posa atenció a les paraules de la meva boca.

Que una gent estranya s’ha alçat contra mi,
gent violenta atenta contra la meva vida,
sense tenir en compte Déu.

Veieu, però, que és Déu qui m’ajuda,
el Senyor fa causa amb els qui em sostenen.
El mal recaurà sobre els meus contraris.
Anorrea’ls, per la teva fidelitat!

De bon grat t’oferiré sacrificis,
confessaré, Senyor, el teu nom, perquè és bo;
perquè m’ha alliberat de tota angoixa,
i els meus ulls han vist vençuts els meus enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 2, 3-4
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Hi acudiran multitud de pobles i diran: “Veniu, pugem a
la muntanya del  Senyor,  al  temple del Déu de Jacob,
que ens ensenyarà els seus camins i caminarem per les
seves  senderes.”  Perquè  de  Sió  sortirà  la  llei,  i  de
Jerusalem,  la  paraula  del  Senyor.  I  jutjarà  entre  les
nacions, reprendrà molts pobles; i ells forjaran relles de
les  seves  espases  i  falçons  de  les  llances.  No  alçarà
l’espasa nació contra nació, ni s’ensinistraran més per a
la guerra.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 9, 2

El poble que caminava a les fosques ha vist una gran
llum; ha brillat la claror sobre els habitants de la terra
tenebrosa.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Us 60, 4-5

Alça els ulls i mira al teu entorn: tots aquests s’apleguen
i vénen cap a tu; els teus fills arribaran de lluny, les teves
filles, les portaran a coll. Llavors tu ho veuràs i estaràs
radiant;  el  teu  cor  bategarà  i  s’eixamplarà  quan
estenguin davant teu tots els tresors del mar i vingui a
tu l’opulència de les nacions.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.
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R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu,  vós heu volgut que el  vostre Fill,

nascut  de  la  Verge  Maria,  fos  en  tot  com  nosaltres,
llevat del pecat; preserveu de la culpa que afeixuga el
món els qui per ell hem renascut a la vida de la fe. Per
Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMARTS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
allà podreu veure nat el Rei dels àngels.

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem-lo tots el Crist Salvador.

Deixant les ramades, els pastors anaren,
humils al pessebre, cridats des del Cel.
I ara nosaltres a bon pas anem-hi.
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Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada de blanca carn, tots mirarem:
és Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
si Ell així ens ama, qui no l'amaria? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No podeu ser servidors de Déu i del diner.

Salm 49 (A)
Ningú no pot redimir-se ell mateix

Escolteu això, pobles tots;
escolteu bé, habitants de tot el món;
tant la gent humil com els poderosos,
per igual rics i pobres.

La meva boca parlarà amb saviesa
i el meu cor té meditacions assenyades.
Fixaré l’atenció en la inspiració,
exposaré el meu enigma al so de la lira.

Per què he de tenir por en els dies adversos,
quan m’envolta la iniquitat dels meus enemics?
Ells confien en la pròpia puixança,
i s'ufanen de l’abundor de la seva riquesa.
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Ningú no pot redimir-se ell mateix,
ni pagar a Déu la pròpia redempció;
per alt que suposi el preu de la seva vida
sempre quedarà curt
per poder viure perpètuament,
sense haver-se d’encarar amb la mort.

És ben clar: els savis moren,
i igualment desapareix el neci i l’insensat,
i deixen als altres la seva riquesa.

El sepulcre és la seva casa perpètua,
la seva estada de generació en generació,
per més que les propietats conservin els seus noms.

Que l’home no perdura en l’esplendor:
ve a ser com el bestiar que sucumbeix.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No podeu ser servidors de Déu i del diner.

Antífona 2
Diu el Senyor: reuniu tresors al cel.

Salm 49 (B)
Ningú no pot redimir-se ell mateix
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Aquest és el camí dels qui confien en si mateixos,
i la fi dels qui es complauen en les seves màximes.

Com un ramat són menats al sepulcre;
la mort els pastoreja;
damunt d’ells predominaran els justos,
ben aviat la seva imatge es dissiparà,
i la regió dels morts serà el seu estatge.

En canvi, Déu rescatarà la meva ànima
de l’urpa de l’abisme,
perquè se m’endurà amb ell.

No t’inquietis si algú s’enriqueix,
si creix l’opulència de la seva casa;
perquè quan mori no s’endurà pas res,
ni l’opulència li vindrà al darrere.

Malgrat que en vida es consideri feliç,
i sigui elogiat per la seva prosperitat,
haurà d’unir-se amb els seus pares,
que no veuran mai més la llum.

Que l’home no perdura en l’esplendor:
ve a ser com el bestiar que sucumbeix.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
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Diu el Senyor: reuniu tresors al cel.

Antífona 3
L'anyell que ha estat degollat és digne de rebre la glòria
i l'honor.

Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat

Ets digne, Senyor i Déu nostre,
de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè tu has creat totes les coses,
has volgut que existissin i foren creades.

Ets digne de prendre el rotlle
i d'obrir-ne els segells,
perquè vas ser degollat
i amb la teva sang vas comprar per a Déu
gent de tota raça, llengua, poble i nació,
i els vas fer esdevenir una casa reial
i un sacerdoci al servei del nostre Déu;
i regnaran sobre la terra.

Digne és l'Anyell que ha estat degollat,
de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força,
l'honor, la glòria i la lloança.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
L'anyell que ha estat degollat és digne de rebre la glòria
i l'honor.

LECTURA BREU: 1Jn 1, 5b. 7

Déu  és  llum  i  en  ell  no  s'hi  barreja  la  foscúria.  Si
caminem en la llum, com que ell està en la llum, vivim
en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el
seu Fill, ens deixa nets de tot pecat.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
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Alegrem-nos amb goig de l'Esperit, perquè ha vingut al
món la salvació eterna, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona

Alegrem-nos amb goig de l'Esperit, perquè ha vingut al
món la salvació eterna, al·leluia.

PREGÀRIES

Amb la vinguda de Jesucrist va néixer el poble sant de
Déu. Per això diguem amb gratitud i amb joia al nostre
Salvador: Que el vostre naixement alegri el món.

V. Crist, vida nostra, que vinguéreu a fi de ser el Cap de
l'Església,  feu  que  creixi  aquest  Cos  vostre,
construint-se en la caritat.

V. Vós,  que  també  voleu  ser  adorat  en  la  vostra
naturalesa humana,  feu-nos participar  de la vostra
naturalesa divina.

R. Que el vostre naixement alegri el món.

V. Vós, que per l'encarnació sou en Mitjancer entre Déu
i  els  homes,  associeu-vos  més  eficaçment  per  la
santedat de vida els membres de l'Església.

R. Que el vostre naixement alegri el món.

V. Vós, que amb la vostra vinguda instauràreu a la terra
un ordre nou, atraieu tots els pobles a la salvació.

R. Que el vostre naixement alegri el món.

Aquí es poden afegir altres intencions.
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El Fill de Déu, el nostre Salvador, ha fet de nosaltres fills
de Déu; dirigim-nos, doncs, al Pare, dient:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, vós heu volgut que el vostre Fill, nascut de la

Verge Maria, fos en tot com nosaltres, llevat del pecat;
preserveu de la culpa que afeixuga el món els qui per
ell hem renascut a la vida de la fe. Per nostre Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.
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R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMARTS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, sou llum que brilla
durant la nit tan fosca.
Vós sou reflex del Pare,
la imatge del seu rostre.

Venim a suplicar-vos
– car sou escut i roca –
que en vós trobem refugi,
perdó, descans i joia.

Malgrat que els ulls es cloguin,
que el cor vetlli prop vostre,
puix sota vostres ales
la nit és clara i dolça.

Jesús, vostra mirada,
llum que mai no s'esgota,
fixeu-la en tots nosaltres,
comprats amb la sang vostra.

Oh Crist, Germà benigne,
a vós sigui la glòria,
i al Pare i Paraclet
pels segles la victòria. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No m'amagueu la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.
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Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No m'amagueu la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.
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LECTURA BREU: 1Pe 5, 8-9

Estigueu atents i  vigileu. El vostre adversari, el diable,
rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar; resistiu-
li,  ferms  en  la  fe,  sabent  que  la  mateixa  classe  de
sofriments  afecten  els  vostres  germans que  hi  ha  pel
món.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.
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Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *

– 2·2·3·5 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

vigílies

TEMPS DE NADAL

DIMECRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.
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V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 9)

Cel i terra
El  cel  és  allò  creat  que  resulta  incomprensible  per  a
l'home;  la  terra,  en  canvi,  és  allò  creat  que  li  resulta
comprensible.  L'home  mateix  és  la  criatura  de  la
frontera  entre  el  cel  i  la  terra.  L'aliança  entre  Déu  i
l'home és el sentit i l'honora, el fonament i la meta del
cel i de la terra i de tota criatura.
Breu silenci
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V.  Així sigui.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMECRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

És sant el vostre obrar, Senyor; ¿quin déu és gran com
ho és el nostre?

Salm 77
En moments de tribulació busco el Senyor

Alço a Déu la meva veu i clamo,
m’adreço a Déu i ell m’escoltarà.
En moments de tribulació busco el Senyor,
a la nit no descansa la meva mà estesa,
la meva ànima no vol ser consolada.

Evoco Déu i m’estremeixo,
medito i el meu esperit es desanima.
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No em deixes aclucar els ulls,
estic consternat i no puc parlar;

repasso els temps d’antany,
els anys llunyans,
recordo les meves cançons nocturnes,
medito, i em pregunto interiorment:

¿És que el Senyor ens rebutjarà perpètuament
i ja no ens serà mai més favorable?
¿S’ha esgotat totalment la seva clemència,
ha caducat la promesa per a tots els temps?
¿És que s’ha oblidat Déu de compadir-se,
o ha tancat d’indignació la seva misericòrdia?

Jo dic: “Això és el que em dol:
que la dreta de l’Altíssim hagi canviat.”
Rememoraré les gestes del Senyor;
sí, vull recordar els teus prodigis antics
i reflexionar sobre tots els teus fets,
i ponderaré les teves gestes.

Oh Déu, la teva conducta és santa!
¿Quin déu és gran com el nostre Déu?
Tu ets el Déu que fa prodigis,
has fet palès a les nacions el teu poder;
amb el teu braç vas rescatar el teu poble,
els fills de Jacob i de Josep.

Les aigües et veieren, oh Déu;
i en veure’t, les aigües s’arremolinaren,
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fins i tot els abismes es commogueren.
Els núvols van abocar ruixats, retrunyia el cel
mentre llampegaven les teves sagetes.

Bramava el teu tro en la tempesta,
els llamps il·luminaven el món,
la terra s’estremia i trontollava.

Pel mar passava el teu camí,
i la teva via pel mig de l’aigua immensa;
i les teves petjades no deixaren rastre.

Vas guiar el teu poble com un ramat,
de la mà de Moisès i d’Aaron.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
És sant el vostre obrar, Senyor; ¿quin déu és gran com
ho és el nostre?

Antífona 2
De tot cor celebro el Senyor; és ell qui abaixa i enalteix.

Càntic (1S 2, 1-10)
El càntic d’Anna

El meu cor s’alegra en el Senyor.
Ell m’ha fet alçar el front;
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la meva boca es burla dels meus enemics,
perquè gaudeixo de la teva salvació.
Ningú no és sant com el Senyor,
perquè no n‘hi ha cap fora de tu,
ni tampoc no hi ha cap roca com el nostre Déu.

No incrementeu les paraules arrogants,
que s’aparti de la vostra boca la insolència;
perquè el Senyor és un Déu que tot ho sap,
i a ell pertoca sospesar les accions.

L’arc dels poderosos s’ha trencat,
però els febles s’han fet forts.
Els qui anaven farts es lloguen per un tros de pa,
mentre que els qui tenien fam ja no en tenen.
Fins l’estèril ha infantat set vegades,
mentre que l’abundosa en fills s’emmusteeix.

El Senyor és qui fa morir i qui fa viure,
qui fa baixar al país dels morts i qui en fa sortir.
És el Senyor qui empobreix i qui enriqueix,
qui abat i qui exalça,

qui aixeca de la pols l’indefens
i fa alçar el pobre de la immundícia
per fer-los seure entre els prínceps,
i els farà heretar un tron de glòria.

Perquè són del Senyor els fonaments de la terra,
i damunt d’ells ha assentat el món.
Ell guarda els passos dels seus fidels,
però els impius emmudiran en les tenebres,

– 2·2·4·2 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

temps de nadal – dimecres

perquè l’home no triomfarà per la força.
Els adversaris del Senyor seran aterrats,
des del cel tronarà damunt seu.

El Senyor jutjarà els confins de la terra,
donarà la victòria al seu rei,
i alçarà el front del seu Ungit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
De tot cor celebro el Senyor; és ell qui abaixa i enalteix.

Antífona 3

El Senyor regna! Exulti la terra. †

Salm 97
Tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra

El Senyor regna! Exulti la terra,
† que se n’alegrin les nombroses illes!

L’envolten la nuvolada i la fosca,
la justícia i el dret són el suport del seu tron.

Un foc avança davant d’ell
i abrusa els seus adversaris tot a l’entorn.
Els seus llampecs enlluernen el món,
i la terra, que ho veu, tremola;
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les muntanyes es fonen com la cera
davant del Senyor,
davant del sobirà de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

Que s’avergonyeixin tots els adoradors d’imatges,
els qui s’enorgulleixen en falses divinitats;
que tots els déus es postrin davant d’ell.

Sió ho ha sentit i se n’alegra,
i exulten les filles de Judà,
pel que tu has sentenciat, Senyor.
Perquè tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra,
molt elevat per damunt de tots els déus.

Els qui estimeu el Senyor, detesteu la maldat!
Ell guarda les ànimes dels seus fidels
i els allibera del poder dels infidels.

Ja apunta la llum per al just,
i l’alegria, per als de cor íntegre.
Alegreu-vos, justos, en el Senyor,
i lloeu el seu sant nom.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El Senyor regna! Exulti la terra.
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LECTURA BREU: Is 45, 22-24

Gireu-vos cap a mi i sereu salvats, tots els termes de la
terra! Perquè jo sóc Déu i no n’existeix cap altre. Ho he
jurat per mi mateix i de la meva boca ha sortit paraula
vertadera  que  no  serà  revocada:  Davant  meu
s’agenollarà  tothom,  i  tota  llengua  jurarà  per  mi.
Tothom dirà:  “Només en  el  Senyor  es troba lleialtat  i
força”; i vindran a ell, avergonyits, tots els qui l’havien
combatut.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Crist, Déu nostre, en qui hi ha la plenitud de la divinitat,
assumí la nostra feblesa i nasqué fet home, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Crist, Déu nostre, en qui hi ha la plenitud de la divinitat,
assumí la nostra feblesa i nasqué fet home, al·leluia.

PREGÀRIES

Glorifiquem el verb de Déu, visible en el cos, aparegut
als  àngels  i  proclamat a  tots els  pobles.  Professem la
nostra fe i diguem-li: Us adorem, Fill unigènit de Déu.

V.  Llibertador dels homes, que heu nascut de la Verge
Maria  i  heu  vingut  a  renovar-nos,  per  la  seva
intercessió  conserveu-nos  lliures  de  l'antic
esclavatge.

R. Us adorem, Fill unigènit de Déu.

V. Vós, que del cel heu fet resplendir a la terra la justícia
increada,  il·lumineu  amb  aquest  sol  el  dia  que
comencem i tota la nostra vida.

R. Us adorem, Fill unigènit de Déu.

V. Fill de Déu, que ens heu mostrat l'amor del Pare, feu
que l'irradiem als homes amb la nostra caritat.

R. Us adorem, Fill unigènit de Déu.

V. Vós, que heu volgut habitar entre nosaltres, feu-nos
dignes de la vostra companyia.
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R. Us adorem, Fill unigènit de Déu.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Desitjant  posseir  un  dia  més  plenament  la  felicitat
anunciada en el  naixement de Crist,  demanem que el
Regne de Déu es manifesti plenament en nosaltres:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent, feu que el nostre Salvador, que ha

vingut del cel, com una nova llum, per redimir el món,
neixi  en  els  nostres  cors  i  els  renovi  cada  dia.  Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIMECRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.
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Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 57-64
Feliços els qui observen els seus preceptes

Tu, Senyor, ets tot el que tinc:
m’he promès d’obeir les teves paraules.
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He procurat agradar-te de tot cor;
compadeix-te de mi, segons la teva promesa.

He repassat la teva conducta
per girar els meus passos vers la teva llei.

M’he afanyat, sense torbar-me,
per complir els teus preceptes.

M’assetgen els paranys dels malvats,
però no deixo de tenir present el teu pacte.

A mitjanit em llevo a donar-te gràcies
per les teves justes decisions.

Sóc un company més de tots els qui t’estimen,
i dels qui guarden els teus manaments.

Del teu amor, Senyor, n’és plena la terra;
fes que aprengui els teus estatuts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 55 (A)
Estic neguitós i m’atordeixo

Posa atenció, oh Déu, a la meva oració,
no et desentenguis de la meva súplica;
fes cas de mi i contesta’m;
estic neguitós en el meu plany, i m’atordeixo
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amb la cridòria de l’enemic,
amb l’opressió del malvat;
sobre mi amunteguen desventures,
i m’ataquen furiosament.

Em batega el cor dins el pit
i s’apodera de mi un terror mortal;
m’ha colpit la por i tremolo,
estic cobert d’espant.

I dic: Tant de bo tingués ales com un colom!
M’envolaria a buscar el repòs.
De bon grat fugiria ben lluny,
me n’aniria a viure al desert;
ben de pressa escaparia,
com el vent impetuós de la tempesta.

Confon, Senyor, les seves llengües,
que veig violència i discòrdia a la ciutat;
dia i nit ronden per sobre els seus murs,
la perversitat i la intriga es mouen dins d’ella.

És plena de corrupció,
i la mentida i l’engany
mai no s’allunyen de les seves places.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 55 (B)
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Estic neguitós i m’atordeixo

No m’ha ultratjat un enemic,
que hauria pogut suportar-ho,
no s’ha alçat contra mi un que m’odia,
que hauria pogut amagar-me’n,

sinó tu, un home del meu cercle,
company i confident meu,
amb qui m’unia una afectuosa intimitat
i anàvem plegats a la casa de Déu.

Que els sorprengui la mort,
que es precipitin vius a l’infern,
ja que la maldat ha fet estada enmig d’ells.

Però jo clamaré a Déu,
i el Senyor em salvarà.

Al vespre, al matí i a migdia,
em queixaré i gemegaré,
i ell escoltarà el meu clam.

Redimirà en pau la meva ànima
de la guerra que em fan,
que són nombrosos els qui estan contra mi.
Però Déu m’escoltarà i els humiliarà,
ell que regeix des de sempre,
perquè no s’esmenen
ni tenen temor de Déu.
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Allarguen la mà contra els seus aliats,
trenquen el seu pacte;
El parlar de la seva boca
és més tou que la mantega,
però els seus pensaments són de guerra;
les seves paraules són més suaus que l’oli,
però són punyals desembeinats.

Descarrega el teu pes sobre el Senyor,
i ell et sostindrà;
no permetrà mai que el just s’enfonsi.

I tu, oh Déu,
els faràs caure al pou de la fossa;
els homes sanguinaris i traïdors
no arribaran a la mitja edat.
Però jo confio en tu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.
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LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Jr 31, 7-8

Per això diu el Senyor: Canteu per Jacob amb alegria,
exulteu  per  la  principal  de  les  nacions,  anuncieu,
proclameu  i  digueu:  Salva,  Senyor,  el  teu  poble,  el
romanent d’Israel! Mireu, els faré venir del país del nord,
els aplegaré dels confins de la terra; entre ells, els cecs i
els coixos, l’embarassada i la partera; una gran gentada
retornarà aquí.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Jr 31, 11-12

Perquè  el  Senyor  ha  redimit  Jacob,  el  rescata  de  les
mans d’un de més fort que ell. Vindran i cridaran de goig
al cim de Sió, i fluiran dels béns del Senyor: del blat, del
vi i l’oli, i de les cries de les ovelles i les vaques; la seva
ànima  serà  com  un  jardí  ben  regat,  i  no  tornaran  a
defallir.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Za 8, 7-8

Això  diu  el  Senyor  Totpoderós:  Jo  alliberaré  el  meu
poble de la terra d’orient i de la terra de ponent, els faré
venir i habitaran enmig de Jerusalem; ells seran el meu
poble i jo seré el seu Déu, en la fidelitat i en la justícia.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració

V. Preguem: Déu omnipotent, feu que el nostre Salvador,
que ha vingut del cel, com una nova llum, per redimir
el món, neixi en els nostres cors i els renovi cada dia.
Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
allà podreu veure nat el Rei dels àngels.

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem-lo tots el Crist Salvador.

Deixant les ramades, els pastors anaren,
humils al pessebre, cridats des del Cel.
I ara nosaltres a bon pas anem-hi.
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Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada de blanca carn, tots mirarem:
és Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
si Ell així ens ama, qui no l'amaria? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Esperem  que  es  compleixi  feliçment  la  nostra
esperança,  que  es  manifesti  la  glòria  del  nostre
Salvador.

Salm 62
Només en Déu reposa la meva ànima

Només en Déu reposa la meva ànima,
d’ell depèn la meva salvació.
Només ell és la meva roca i la meva salvació,
el meu baluard: no trontollaré!

¿Fins quan atemptareu contra un home sol
tots vosaltres, junts, per ensorrar-lo,
com una paret decantada,
com una tàpia que s’enruna?

Només conspiren per abatre’l de la seva dignitat,
es complauen en l’engany;
mentre amb la boca beneeixen,
en el seu interior maleeixen.
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Reposa només en Déu, ànima meva,
que d’ell ve la meva esperança.
Només ell és la meva roca i la meva salvació,
el meu baluard: no trontollaré!

En Déu tinc la meva salvació i la meva glòria;
la roca del meu baluard,
el meu refugi es troba en Déu.

Pobles, confieu en ell en tot moment,
desfogueu davant d’ell el vostre cor:
Déu és el nostre refugi.

Els mortals només són com el fum,
una simulació els homes de condició;
tots plegats, posats a les balances,
no pesarien més que el vent.

No confieu en l’opressió
ni us envaneixi la rapinya.
Si les riqueses augmentaven,
no hi poseu pas el cor.

Una cosa ha dit Déu,
més d’un cop ho he sentit:
que la força és de Déu,
i la bondat és del Senyor;
que tu pagues a cadascú
segons les seves obres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Esperem  que  es  compleixi  feliçment  la  nostra
esperança,  que  es  manifesti  la  glòria  del  nostre
Salvador.

Antífona 2
Que Déu ens faci veure la claror de la seva mirada i ens
beneeixi.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.
Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.

– 2·2·4·4 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Que Déu ens faci veure la claror de la seva mirada i ens
beneeixi.

Antífona 3
Per ell Déu ha creat l'univers, i tot es manté unit en ell.

Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
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les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,

perquè Déu va voler que habités en ell
tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Per ell Déu ha creat l'univers, i tot es manté unit en ell.

LECTURA BREU: Rm 8, 3-4

Ja que allò que era impossible a la Llei, per causa de la
feblesa carnal, Déu ho ha realitzat enviant el seu propi
Fill  amb una humanitat semblant a la dels pecadors, i
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per causa del pecat ha sentenciat el pecat que hi ha en
l'home per tal que la justícia de la Llei s'acompleixi en
nosaltres, que no ens comportem d'una manera carnal,
sinó que som guiats per l'Esperit.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

He sortit de Déu i vinc de Déu; no he vingut pas pel meu
compte, sinó que el meu Pare m'ha enviat.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
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i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

He sortit de Déu i vinc de Déu; no he vingut pas pel meu
compte, sinó que el meu Pare m'ha enviat.
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PREGÀRIES

Crist vingué al món i va oferir-se en sacrifici per deixar-
nos nets i  convertir-nos en poble ben seu,  apassionat
per  obrar  el  bé.  Invoquem-lo,  doncs,  amb  devoció
fervent: Senyor, tingueu pietat.

V. Per la vostra Església santa, perquè tots els seus fills
reneixin a una vida nova.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Pels pobres, pels captius, pels exiliats, perquè en la
nostra caritat us trobin a vós, Fill de Déu fet home.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Perquè  sigui  plena la  nostra alegria,  i  admirem la
donació que en vós ens ha fet el Pare.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Esperant  la  manifestació  plena  del  Regne  de  Jesús,
inaugurat per Nadal, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
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I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent, feu que el nostre Salvador, que ha

vingut del cel, com una nova llum, per redimir el món,
neixi  en  els  nostres  cors  i  els  renovi  cada  dia.  Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Déu, quan ja s'apaga
la llum en el capvespre,
a vós, que l'heu creada,
venim perquè som febles.

A dins del santuari,
davant vostra presència,
cerquem en vós la força,
l'empara i la clemència.

La vostra llum divina
dissipi les tenebres,
i en pau el cos reposi
durant la nit tranquil·la.

Que el cor, vetllant, estimi
el Crist, nostra gaubança,
i, junt amb el nou dia,
cantem vostra lloança.

Honor a vós, oh Pare,
amb Crist, que és font de vida,
i a l'Esperit d'amor
que amb foc ens purifica. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.

Salm 30, 1-6
Fes-me tu de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo; que mai no em senti decebut;
allibera’m, per la teva justícia!
Acosta a mi la teva atenció, afanya’t a salvar-me!
Fes-me tu de roca inexpugnable,
i ciutadella de refugi, on em pugui salvar.

Tu ets la meva roca i el meu castell;
per amor del teu nom em guiaràs i em dirigiràs.
Treu-me del parany que m’han preparat,
que tu ets el meu protector.

A les teves mans encomano el meu esperit;
tu em vas redimir, Senyor, Déu de veritat!
Avorreixo els qui adoren ídols inútils;
jo confio en el Senyor. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor! †

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
† Escolta, Senyor, el meu clam.

Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;
ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor!

LECTURA BREU: Ef  4, 26-27

Si  us  indigneu,  mireu  de  no  pecar,  i  que  no  us  duri
l'enuig  fins  a  la  posta  de  sol;  no  doneu  facilitats  al
diable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIJOUS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 10)

Jesucrist
L'objecte  de  la  fe  cristiana  és,  en  el  seu  centre,  la
paraula  de  l'acció  per  la  qual  Déu  volgué  des  de
l'eternitat fer-se home pel nostre bé en Jesucrist; es féu
home en el temps pel nostre bé i serà i seguirà essent
home pel nostre bé en l'eternitat. Aquesta obra del Fill
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de Déu conté en ella l'obra del Pare com a pressupost i
l'obra de l'Esperit Sant com a conseqüència.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIJOUS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.

Salm 80
Pastor d’Israel, escolta

Pastor d’Israel, escolta,
tu que guies Josep com un ramat,
tu que seus sobre querubins,
mostra’t resplendent
davant d’Efraïm, de Benjamí i de Manassès;
desperta la teva potència i vine al nostre auxili.

Oh Déu, restableix-nos;
asserena la teva mirada
i serem salvats.
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Fins quan, Senyor, Déu de l’univers,
seguiràs enfurismat
malgrat l’oració del teu poble?

Els fas menjar un pa de plors
i els fas beure llàgrimes a mesura plena.
Ens has deixat a les disputes dels veïns,
i els enemics fan burla de nosaltres.

Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada i serem salvats.

Vas arrencar una vinya de l’Egipte,
la vas trasplantar foragitant les nacions;
li vas desbrossar un terreny,
i s’hi va arrelar fins a omplir el país.

La seva ombra cobria les muntanyes,
i els seus pàmpols els cedres més alts.
Estengué les seves sarments fins al mar,
i els seus rebrots fins al riu.

Per què has derruït el seu clos,
deixant que la veremi qualsevol vianant?
La destrossa el porc senglar,
i la roseguen les bèsties del camp.

Déu de l’univers, retorna;
mira del cel estant, fes-te’n càrrec,
i visita aquesta vinya;
protegeix allò que va plantar la teva dreta,
el plançó que tu vas conrear.
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Abrusada pel foc i trinxada,
es fa malbé per la indignació del teu semblant.
Que la teva mà reposi
sobre l’home de la teva elecció,
el fill de l’home que tu has enfortit.

Ja no ens apartarem de tu;
ens donaràs vida
i invocarem el teu nom.

Senyor, Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.

Antífona 2
El Senyor ha fet coses glorioses: publiqueu-ho per tota la
terra.

Càntic (Is 12, 1-6)
Cant d’acció de gràcies

Aquell dia diràs: “Et lloaré, Senyor!
Estaves irritat contra mi,
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però t’ha passat l’enuig
i m’has tornat la pau.

Mireu, Déu és el meu salvador;
confiaré en ell
i no tindré cap temença.
El Senyor és la meva fortalesa
i la meva protecció.
Ell ha estat la meva salvació!”

Amb alegria pouareu aigua
de les fonts de salvació.
I aquell dia direu:

“Doneu gràcies al Senyor,
proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.

Recordeu que el seu nom és excels!
Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses;
que això sigui conegut per tota la terra!

Crideu ben fort i canteu plens de goig,
habitants de Sió,
perquè és gran enmig vostre el Sant d’Israel.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
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El Senyor ha fet coses glorioses: publiqueu-ho per tota la
terra.

Antífona 3

Canteu alegres a Déu, fortalesa nostra. †

Salm 81
Canteu alegres a Déu

Canteu alegres a Déu, fortalesa nostra,
† aclameu joiosos el Déu de Jacob.

Entoneu un càntic i toqueu el tamborí,
l’arpa melòdica i la cítara.
Soneu el corn pel noviluni,
i en el pleniluni,
que és la diada de la nostra festa,

perquè és una regla per a Israel,
un precepte del Déu de Jacob,
un memorial imposat a Josep
en sortir Déu contra la terra d’Egipte.

Amb expressions que no coneixia vaig sentir:
“Jo he descarregat el fardell de les teves espatlles,
les teves mans han deixat el cabàs.
En l’angoixa has clamat i t’he alliberat,
t’he contestat en misteriosa tronada,
t’he provat prop de les fonts de Meribà.”
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Canteu alegres a Déu, fortalesa nostra.

LECTURA BREU: Ma 2, 7

De fet, els llavis del sacerdot han de guardar la saviesa, i
de  la  seva  boca  cal  esperar-ne  doctrina,  ja  que  és  el
missatger del Senyor Totpoderós.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
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El Senyor ha visitat el seu poble i l'ha redimit.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
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a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El Senyor ha visitat el seu poble i l'ha redimit.

PREGÀRIES

Lloem Crist, que Déu ha fet la nostra saviesa, la nostra
justícia,  la  nostra  santedat  i  la  nostra  redempció.
Supliquem-li plens de fe: Pel vostre naixement, salveu-
nos, Senyor.

V. Rei de l'univers, que els pastors trobaren faixat amb
bolquers,  feu  que  compartim  de  grat  amb  vós  la
humilitat i la pobresa.

R. Pel vostre naixement, salveu-nos, Senyor.

V. Senyor  del  cel,  que  del  soli  de  Déu  baixàreu  a  la
vilesa del món, ensenyeu-nos a honorar els germans
de condició més pobra.

R. Pel vostre naixement, salveu-nos, Senyor.

V. Crist, llum eterna, que us encarnàreu sense tacar-vos
amb  el  pecat,  feu  que  els  fidels  no es  contaminin
amb l'ús desordenat dels béns terrenals.
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R. Pel vostre naixement, salveu-nos, Senyor.

V. Espòs diví de l'Església, ferm al seu costat com una
torre  inexpugnable,  concediu-nos  de  perseverar
fidelment en el camí de la salvació.

R. Pel vostre naixement, salveu-nos, Senyor.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Esperant  la  manifestació  de  Jesucrist,  el  nostre
Salvador, que ha inaugurat el seu Regne en el misteri de
Nadal, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Amb el naixement del vostre Fill, oh Déu, vau iniciar

d'una  manera  admirable  la  redempció  del  vostre
poble; concediu als vostres servents una fe tan ferma
que, guiats pel vostre Fill, arribin un dia a la plenitud
de la glòria promesa. Per nostre Senyor Jesucrist, el
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vostre  Fill,  que  amb  vós  viu i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIJOUS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.
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Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 65-72
Feliços els qui observen els seus preceptes

Has estat generós amb el teu servent,
Senyor, d’acord amb la teva promesa.
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Dóna’m bon enteniment i seny,
que jo tinc fe en els teus preceptes.

Abans de passar afliccions anava esgarriat,
però ara m’ajusto a la teva paraula.

Tu ets bo i generós,
instrueix-me en els teus preceptes.

Els superbs tramen falsedats contra mi,
però jo guardo amb tot el cor els teus manaments.

Llefiscós com el greix és el seu cor,
però jo trobo el meu goig en la teva llei.

M’ha estat bo de passar afliccions,
així he après les teves regles.

Per a mi és millor la llei de la teva boca
que milers de peces d’or i de plata.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 56
En Déu confio, no tindré por

Apiada’t de mi, oh Déu,
que hi ha gent que em vol engolir,
em turmenten lluitant constantment;

– 2·2·5·3 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

tothora els enemics em persegueixen,
que són molts els qui lluiten contra mi, oh Excels!

Quan tinc por, confio en tu.

En Déu, de qui exalço la seva promesa,
en Déu confio, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

Contínuament capgiren les meves paraules,
tots els seus pensaments són per fer-me mal;
es conjuren, es posen a l’aguait,
vigilen els meus passos,
de quina manera atrapar-me la vida.

A causa de la seva iniquitat
no hi ha salvació per a ells;
en el teu furor enfonsa, oh Déu, aquesta gent.

Tu has dut el compte de la meva vida de fugitiu,
recull les meves llàgrimes en el teu flascó.

¿No ho has registrat en el teu llibre?
Així, doncs, recularan els meus enemics quan jo

clami;
estic segur que Déu està per mi.

En Déu, de qui celebro la promesa,
en el Senyor, de qui exalço la seva promesa;
en Déu confio, no tindré por.
Què pot fer-me un home?
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Estic obligat, oh Déu, als vots que t’he fet,
te’ls compliré amb accions de gràcies,
perquè has deslliurat la meva ànima de la mort,
i el meu peu d’ensopegar,
per tal que jo camini davant Déu
a la llum dels vivents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 57
Invoco el Déu Altíssim

Apiada’t de mi, oh Déu, apiada’t de mi,
que a tu s’acull la meva ànima,
i em refugio a l’ombra de les teves ales
fins que hagi passat l’infortuni.

Invoco el Déu Altíssim,
el Déu que m’afavoreix.
Enviarà ajut des del cel i em salvarà,
afrontant el qui m’ataca;
enviarà Déu la seva bondat i la seva fidelitat.

Estic ajocat enmig de lleons,
furients devoradors d’homes;
les seves dents són llances i sagetes,
la seva llengua, una espasa afilada.
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Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

Han parat un llaç als meus passos
per abatre la meva ànima;
han cavat una fossa davant meu,
però hi han caigut dins.

Decidit està el meu cor, oh Déu,
decidit està el meu cor
a cantar i entonar salms.
Desperta, ànima meva;
desperteu, arpa i cítara,
que vull desvetllar l’aurora!

Et lloaré enmig dels pobles, Senyor,
et salmejaré davant les nacions,
perquè la teva bondat és gran fins al cel,
i la teva fidelitat, fins als núvols.

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
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Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Ez 20, 41-42

Com un perfum agradable us acceptaré, quan us hagi
fet sortir d’entre les nacions i us hagi aplegat d’entre els
països  on  heu  estat  dispersats  i  sigui  santificat  en
vosaltres a la vista de totes les nacions. I reconeixereu
que  jo  sóc  el  Senyor  quan  us  faré  entrar  a  la  terra
d’Israel,  la  terra  que  vaig  jurar  de  donar  als  vostres
avantpassats.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ez 34, 11-12

Déu, el Senyor, diu això: “Mireu, seré jo mateix que aniré
a buscar les meves ovelles i vetllaré per elles. Igual que
el pastor cerca el seu ramat el dia que es troba amb les
ovelles disperses, així aplegaré jo les meves ovelles; les
recolliré de tots els llocs on van ser dispersades en dia
de nuvolada i foscúria.”
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Mi 2, 12

Estigues segur que et reuniré enterament, Jacob; sens
falta recolliré la resta d’Israel, t’aplegaré com ovelles de
Bosrà,  com  un  ramat  enmig  del  seu  pasturatge,  i
ressonarà l'estrèpit de la multitud.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Amb el  naixement del vostre Fill,  oh Déu,

vau iniciar d'una manera admirable la redempció del
vostre poble; concediu als vostres servents una fe tan
ferma que,  guiats  pel  vostre  Fill,  arribin  un  dia  a  la
plenitud de la glòria promesa. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIJOUS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
allà podreu veure nat el Rei dels àngels.

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem-lo tots el Crist Salvador.

Deixant les ramades, els pastors anaren,
humils al pessebre, cridats des del Cel.
I ara nosaltres a bon pas anem-hi.
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Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada de blanca carn, tots mirarem:
és Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
si Ell així ens ama, qui no l'amaria? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació
arribi d'un cap a l'altre de la terra.

Salm 72 (A)
Les muntanyes portaran pau al poble

Oh Déu, concedeix al rei els teus drets,
i la teva rectitud al fill del rei:
que regeixi el teu poble amb justícia,
els teus necessitats amb equitat.

Les muntanyes portaran pau al poble,
i els turons, justícia.
Defensarà els fills del pobre
i reprimirà l’opressor.

El temeran mentre duri el sol
i la lluna per generacions sens fi.
Baixarà com la pluja sobre l’herbei,
com el plugim assaonarà la terra.
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Als seus dies florirà la justícia,
i llarga pau fins que no hi hagi lluna.
Dominarà d’un mar a l’altre,
i des del riu fins a l’altra punta del món.

Davant d’ell s’ajupiran les bèsties del desert,
i els seus enemics lleparan la pols.
El reis de Tarsis i de les illes li oferiran tribut,
els sobirans d’Aràbia i de Sebà li portaran ofrenes;
l’adoraran tots els reis,
el serviran tots els pobles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació
arribi d'un cap a l'altre de la terra.

Antífona 2
El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del
poder dels violents.

Salm 72 (B)
Les muntanyes portaran pau al poble

Perquè alliberarà el pobre que suplica
i el desvalgut privat de defensor.
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Tindrà pietat del dèbil i del pobre,
i salvarà la vida dels infortunats;
rescatarà la seva ànima
de la injuria i la violència,
la seva vida serà de gran valor als seus ulls.

Viurà i li donaran l’or d’Aràbia;
pregaran sempre per ell,
i en tot moment el beneiran.

Hi haurà abundor de blat al país,
i al cim de les muntanyes
onejarà el seu fruit com al Líban;
els ciutadans floriran com l’herba de la terra.

Subsistirà el seu nom per sempre,
el seu renom perdurarà com el sol,
i per ell es beneiran mútuament;
totes les nacions el proclamaran benaurat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del
poder dels violents.

Antífona 3
Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del
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seu Regne.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
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perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del
seu Regne.

LECTURA BREU: 1Jn 5, 20

Sabem  que  el  Fill  de  Déu  ha  vingut  i  ens  ha  donat
enteniment per tal que coneguem el veritable, i estem
en  el  veritable,  en  el  seu  Fill  Jesucrist.  Aquest  és  el
veritable Déu i la vida eterna.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.

– 2·2·5·4 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Hem  trobat  aquell  de  qui  van  escriure  Moisès  i  els
profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Hem  trobat  aquell  de  qui  van  escriure  Moisès  i  els
profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret.

PREGÀRIES

Beneïm l'Emmanuel, nascut de la Verge, i demanem-li:
Fill de Déu, escolteu-nos.

V. Vós, que donàreu a Maria el goig de la maternitat,
feu  que  tots  els  pares  puguin  alegrar-se  dels  seus
fills.

R. Fill de Déu, escolteu-nos.

V. Vós, que us volguéreu fer un infant, doneu als infants
la saviesa i la gràcia.

R. Fill de Déu, escolteu-nos.

V. Vós, que vinguéreu a fer dels homes el poble sant de
Déu, aplegueu en la unitat tots els pobles.
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R. Fill de Déu, escolteu-nos.

V. Vós, que heu refermat els llaços de família, pel vostre
naixement, conserveu molt unides les famílies.

R. Fill de Déu, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

´Crist  s'ha  fet  home  per  agermananr-nos;  diguem,
doncs, amb confiança al nostre Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Amb el naixement del vostre Fill,  oh Déu, vau iniciar

d'una  manera  admirable  la  redempció  del  vostre
poble; concediu als vostres servents una fe tan ferma
que, guiats pel vostre Fill, arribin un dia a la plenitud
de la glòria promesa.  Per nostre Senyor Jesucrist, el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIJOUS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, llum en la fosca,
reflex etern del Pare,
imatge del seu rostre,
claror que no s'apaga.

De vós rebem l'ajuda
per vèncer el mal tothora.
Doneu-nos ara i sempre
repòs en la vostra pau.

Tots junts, donem lloança
al Pare que ens estima,
amb Crist, Salvador nostre,
i l'Esperit de vida. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”
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Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.

Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

LECTURA BREU: 1Te 5, 23

Que el  mateix Déu de pau us santifiqui  plenament en
tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos,
es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre
Senyor Jesucrist.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
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la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIVENDRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 11)

Salvador i Servent de Déu
El  nom “Jesús” i  el  títol  “Crist”  expressen l'elecció,  la
persona i  l'obra de l'home en el  qui es manifesta i  es
realitza la missió profètica, sacerdotal i règia del poble
d'Israel.
Breu silenci

V.  Així sigui.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIVENDRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Un  esperit  que  es  penedeix,  vós,  Déu  meu,  no  el
menyspreeu.

Salm 51
Renta’m ben bé de la meva maldat

Apiada’t de mi, oh Déu,
segons la teva misericòrdia;
segons la teva gran tendresa,
esborra les meves culpes.
Renta’m ben bé de la meva maldat,
i purifica’m del meu pecat.

Prou reconec les meves culpes,
i el meu pecat el tinc sempre davant meu.
Contra tu he pecat, especialment contra tu,
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i he comès allò que és dolent als teus ulls;
per això ets ben just en la teva sentència,
íntegre en el teu judici.

Tanmateix, ja vaig néixer dolent,
i la meva mare m’engendrà pecador.
Tanmateix, tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Purifica’m amb hisop, i quedaré net,
renta’m, i quedaré més blanc que la neu.

Deixa’m sentir el goig i l’alegria,
i exultaran els ossos que vas esclafar.
Aparta la mirada dels meus pecats,
i esborra totes les meves culpes.

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur,
i renova dintre meu un esperit ben ferm.
No m’apartis de la teva presència,
ni retiris de mi el teu esperit sant.

Retorna’m el goig del teu auxili,
i que un esperit benèvol m’afermi.
Ensenyaré els teus camins als esgarriats,
i tornaran a tu els pecadors.

Del delicte de sang, oh Déu, deslliura-me’n,
Déu de la meva salvació!
I la meva llengua aclamarà la teva justícia.
Senyor, obre els meus llavis,
i la meva boca divulgarà la teva lloança.
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Perquè no et pot satisfer un sacrifici;
ni que t’oferís un holocaust no l’acceptaries.

Els sacrificis a Déu són un esperit penedit;
un cor contret i humiliat, oh Déu, no el rebutges.

Per la teva bondat afavoreix Sió,
reconstrueix les muralles de Jerusalem.
Llavors agrairàs els sacrificis legítims,
l’holocaust i l’ofrena total;
llavors oferiran vedells damunt el teu altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Un  esperit  que  es  penedeix,  vós,  Déu  meu,  no  el
menyspreeu.

Antífona 2
Si us enutgeu, Senyor, no us oblideu de compadir.

Càntic (Ha 3, 2-4. 12-19)
Pregària d’Habacuc

Senyor, he sentit a dir el que tu havies fet,
i estic atemorit!
Oh, Senyor,
fes reviure la teva obra en el nostre temps,
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en el nostre temps fes-la conèixer!
Fins en la ira, recorda’t de tenir compassió!

Déu ve des de Teman
i el Sant des del puig de Paran.
La seva majestat cobreix el cel,
i la terra s’omple de la seva glòria.
La seva resplendor és com el sol,
i de les mans li surten dos raigs de llum;
allí s’amaga el seu poder.

Tot indignat recorres la terra,
furient aixafes les nacions.
Surts per salvar el teu poble,
per salvar el teu ungit;
esclafes el cap del casal dels malvats,
destapes els fonaments fins a la roca.

Amb les seves pròpies llances
has foradat el cap dels seus guerrers,
que es llençaven com una tempesta per

destrossar-nos
exultant de goig,
com qui va a devorar un indefens en un amagatall.
Recorres la mar amb els teus cavalls,
a través de l’onatge de les extenses aigües.

Ho he sentit i se m’han commogut les entranyes,
el brogit ha fet tremolar els meus llavis,
una esgarrifança se m’ha ficat als ossos:
tot jo era un tremolor.
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Però ara espero tranquil el dia de l’angoixa,
quan ell vindrà contra el poble que ens envaeix.

Encara que la figuera no floreixi,
ni la vinya doni fruit,
i manqui la collita de l’olivera,
i els conreus no produeixin res per a menjar,
i no hi hagi ovelles al corral
ni bous als estables,
jo m’alegraré en el Senyor
i em gloriaré en el Déu de la meva salvació.

El Senyor, el Déu Etern, és la meva força;
ell farà els meus peus àgils com els dels cérvols
i em farà caminar per les altures.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Si us enutgeu, Senyor, no us oblideu de compadir.

Antífona 3

Lloeu  el  Senyor,  perquè  és  bo cantar  salms al  nostre
Déu. †

Salm 147
El Senyor reconstrueix Jerusalem
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Lloeu el Senyor,
perquè és bo cantar salms al nostre Déu,

† que és agradable una adient lloança.

El Senyor reconstrueix Jerusalem,
congrega els dispersats d’Israel;
ell és qui guareix els de cor afligit
i els embena les ferides.
Ell determina el nombre dels estels,
els crida tots pel seu nom.

És gran el nostre Sobirà, i de magna potència;
la seva saviesa és infinita.
El Senyor sosté ferms els desvalguts,
i abaixa fins a terra els perversos.

Canteu al Senyor en acció de gràcies,
entoneu salms al nostre Déu amb la cítara.

Ell cobreix el cel de nuvolades,
disposa la pluja a la terra
i fa germinar l’herba a les muntanyes.

Ell proveeix d’aliment el bestiar
i els pollets dels corbs quan criden.
No es complau en la força del cavall,
ni fa cas de les bones cames de l’home:
el Senyor es complau en els qui el veneren,
en els qui confien en el seu amor.
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Glorifica el Senyor, Jerusalem;
canta lloances al teu Déu, oh Sió,
que reforça els barrons de les teves portes
i ha beneït els teus fills dintre teu;
ell manté la pau en el teu terme,
i et satisfà amb la flor del blat.

Ell envia ordres a la terra,
ben de pressa hi corre la seva paraula.
Tira la neu igual que flocs de llana,
escampa el gebre com si fos cendra.
Llança el seu glaç com si fossin molles de pa;
qui pot resistir la seva fredor?

Però envia la seva paraula, i es fon;
fa bufar el seu vent, i s’escolen les aigües.
Ell ha fet conèixer les seves paraules a Jacob,
les seves lleis i decrets a Israel.
No ha obrat així amb cap altra gent
ni els ha fet conèixer els seus preceptes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Lloeu  el  Senyor,  perquè  és  bo cantar  salms al  nostre
Déu.
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LECTURA BREU: Is 61, 1-2a

L’Esperit del Senyor Etern reposa damunt meu, perquè
el Senyor m’ha ungit per portar bones noves als humils,
m’ha enviat a embenar els cors destrossats, a proclamar
la llibertat als captius i la deslliurança als presoners; a
anunciar l’any de gràcia del Senyor
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jesucrist,  nostre  Senyor,  és  el  qui  ha  vingut  i  ha
complert la seva missió per l'aigua i per la sang.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
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a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Jesucrist,  nostre  Senyor,  és  el  qui  ha  vingut  i  ha
complert la seva missió per l'aigua i per la sang.

PREGÀRIES

Lloem  i  celebrem  el  Fill  de  Déu,  que  existia  des  de
sempre i nasqué per nosaltres en el temps. Aclamem-lo,
tot dient: Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V.  Crist, Paraula eterna, que inundàreu de joia la terra
on  davallàreu,  alegreu  constantment  el  nostre  cor
amb la visita de la vostra gràcia.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Salvador  dels  homes,  que  ens  revelàreu  amb  el
vostre naixement la fidelitat de Déu, manteniu-nos
enterament  fidels  a  les  promeses  del  nostre
baptisme.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Rei del cel i de la terra, que anunciàreu pel cant dels
àngels la pau als homes, conserveu la nostra vida en
la vostra pau.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.

V. Senyor, nascut per nosaltres, Cep veritable que ens
dóna fruits  de  vida,  feu-nos  sarments  units  a  vós,
que fructifiquin constantment.

R. Que la terra s'alegri de la vostra vinguda.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara al nostre Pare del cel que, per la llum del
Nadal, siguem deslliurats de tot mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Il·lumineu, Senyor, els vostres fidels i enceneu sempre

en els seus cors la llum de la vostra glòria, a fi  que
reconeguin tothora el seu Salvador i  experimentin la
seva presència. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill,  que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.
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R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DIVENDRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.
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Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 73-80
Feliços els qui observen els seus preceptes

Les teves mans m’han creat i m’han format,
dóna’m capacitat per a aprendre els teus

manaments.
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Els qui t’estimen em miraran complaguts
que hagi confiat en la teva paraula.

Reconec, Senyor, que les teves decisions són justes,
i que m’has afligit amb molta raó.

Que el teu amor em faci de consol,
com vas prometre al teu servent.

Que el teu amor vingui a mi, i podré viure,
que la teva llei és la meva felicitat.

Siguin avergonyits els insolents
que em maltracten injustament,
que jo vaig meditant els teus preceptes.

Que es tornin cap a mi els qui t’estimen,
els qui coneixen els teus manaments.

Que el meu cor sigui sincer en els teus estatuts,
perquè no hagi d’avergonyir-me.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 59
El Déu que m’estima em ve a l’encontre

Deslliura’m dels meus enemics, Déu meu,
protegeix-me dels meus agressors;
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allibera’m de la gent malvada
i salva’m dels homes sanguinaris!

Mira que posen trampes contra la meva vida,
s’apleguen contra mi gent de guerra.
No és per culpa meva ni pel meu pecat, Senyor;
sense ofendre’ls s’apressen a preparar-se.

Alça’t i vine aquí a veure-ho!
Tu, Senyor, Déu de l’univers, Déu d’Israel,
desvetlla’t per castigar tots aquests bàrbars,
no perdonis cap dels pèrfids criminals!

Tornen al vespre, lladren com gossos
i ronden la ciutat.
Mira com bramen a boca plena,
amb paraules feridores,
i diuen: “Qui ho pot sentir?”

Però, tu, Senyor, te’n rius d’ells,
et burles de tots els pagans.
Oh força meva, en tu espero,
perquè ets, oh Déu, el meu refugi.

El Déu que m’estima em ve a l’encontre
i em concedirà de veure vençuts els enemics.
No els matis, que el meu poble no se n’oblidi;
dispersa’ls amb el teu poder i humilia’ls,
Senyor, protector nostre!
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Cada paraula dels seus llavis
és un pecat de la seva boca,
per la blasfèmia i la mentida que diuen.

Suprimeix-los aïrat, suprimeix-los,
que deixin d’existir!
Que es faci palès que Déu regeix Jacob
fins als confins del país.

Tornen al vespre, lladren com gossos
i ronden la ciutat;
vaguegen buscant menjar,
i, si no s’atipen, udolen tota la nit.

Però jo cantaré el teu poder
i aclamaré la teva bondat a l’albada,
perquè has estat la meva defensa
i el meu refugi el dia de l’angoixa.

A tu, força meva, cantaré salms,
perquè ets, oh Déu, el meu refugi,
el Déu que m’estima.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 60
Amb Déu podrem fer proeses

Oh Déu, ens has rebutjat, ens has desfet,
estàs enutjat; redreça’ns!
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Has sacsejat el país, l’has esberlat;
repara-li les esquerdes, que s’enruna!

Has fet passar el teu poble per proves dures,
ens has fet beure del vi atordidor.
Has posat per als teus lleials una senyera
on acollir-se del tret dels arcs. (Pausa)

Per tal que siguin alliberats els teus amics,
i que la teva dreta ens salvi, escolta’ns!

Déu, per la seva santedat, ha dit: “Com m’alegraré!
Repartiré Siquem, amidaré la vall de Sucot.
Meu és Galaad i meu Manassès,
Efraïm és l’elm del meu cap,

Judà el meu ceptre!
Moab és el gibrell on em rento,
sobre Edom llanço la sandàlia!
Sobre Filistea crido victòria!”

Qui em conduirà a la ciutat fortificada?
Qui em guiarà fins a Edom?
¿Seràs tu, oh Déu, que ens havies rebutjat,
que ja no sorties amb els nostres exèrcits?

Dóna’ns ajut contra l’enemic,
perquè l’auxili dels homes no val per a res!
Amb Déu podrem fer proeses,
ell esclafarà els nostres enemics.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 11, 1-3a

Sortirà un rebrot de la soca de Jessè, brotarà un plançó
de les seves arrels, L’Esperit del Senyor reposarà sobre
ell  –esperit  de  saviesa  i  d’intel·ligència,  esperit  de
consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de temor
del Senyor– i es complaurà en la reverència al Senyor.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 42, 1

Heus aquí el meu servent, que jo sostinc, el meu escollit,
en  qui  es  complau  la  meva  ànima.  He  posat  el  meu
Esperit damunt d’ell, portarà la justícia a les nacions.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 49, 6
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I  m’ha dit: “No n’hi ha prou que siguis el meu servent
per  a  fer  alçar  les  tribus  de  Jacob  i  fer  tornar  els
supervivents  d’Israel;  jo  et  posaré  per  llum  de  les
nacions a fi que la meva salvació arribi als confins de la
terra.”
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Il·lumineu,  Senyor,  els  vostres  fidels  i

enceneu sempre en els seus cors la llum de la vostra
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glòria,  a fi  que reconeguin tothora el  seu Salvador i
experimentin  la  seva  presència.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIVENDRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Fidels atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi, anem a Betlem:
allà podreu veure nat el Rei dels àngels.

Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem-lo tots el Crist Salvador.

Deixant les ramades, els pastors anaren,
humils al pessebre, cridats des del Cel.
I ara nosaltres a bon pas anem-hi.
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Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada de blanca carn, tots mirarem:
és Déu, infant tendre i en bolquers que el faixen.

Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa;
besem-lo i donem-li l'amor de tot cor:
si Ell així ens ama, qui no l'amaria? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Allibereu de la mort, Senyor, la meva vida; allibereu els
meus peus de donar un pas en fals.

Salm 116 (1-9)
Jo estimo el Senyor

Jo estimo el Senyor, perquè ell escolta
la meva veu suplicant.
Perquè m’ha volgut atendre,
jo l’invocaré tots els meus dies.

M’encerclaven lligams de mort,
angoixes del sepulcre em sorprengueren,
em sentia pres en l’aflicció i la pena,
i vaig invocar el nom del Senyor:
“Ah, Senyor, salva’m la vida!”

El Senyor és benigne i just.
Sí, força compassiu és el nostre Déu.
El Senyor és el custodi dels humils,
jo era feble i m’ha salvat.
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Retorna a la calma, ànima meva,
que el Senyor és benèvol amb tu,
ja que ha sostret la meva vida de la mort,
els meus ulls, de les llàgrimes,
els meus peus, d’ensopec;

caminaré davant del Senyor
per aquesta terra dels vivents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Allibereu de la mort, Senyor, la meva vida; allibereu els
meus peus de donar un pas en fals.

Antífona 2
L'ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra.

Salm 121
El meu ajut ve del Senyor

Alço els ulls vers les muntanyes:
D’on vindrà el meu ajut?
El meu ajut ve del Senyor,
que ha fet el cel i la terra.

No deixarà ensopegar el teu peu,
ni s’adormirà el teu guardià.
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No, mai no s’ensopeix ni s’adorm,
el custodi d’Israel!

El Senyor és el teu guardador,
el Senyor és la teva protecció, al costat teu.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.

El Senyor et guardarà de tot mal,
ell guarda la teva vida.
El Senyor guardarà els teus passos,
des d’ara i per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
L'ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra.

Antífona 3
Les vostres obres són grans i admirables, oh Rei de tots
els pobles.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.
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Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Les vostres obres són grans i admirables, oh Rei de tots
els pobles.

LECTURA BREU: Ac 10, 37-38

Vosaltres  ja sabeu el  fet  que s'ha divulgat  per  tota la
Judea,  començant per Galilea, després del bateig que
predicà Joan. Parlo de Jesús de Natzaret; com Déu l'ha
ungit amb l'Esperit Sant i poder, que va passar fent el bé
i guarint tots els qui eren dominats pel diable, perquè
Déu era amb ell.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.
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R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,
al·leluia.

V. I plantà entre nosaltres el seu tabernacle.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El  qui  és  la  Paraula  es  va  fer  home,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Es va sentir una veu des del cel: Ets el meu Fill, el meu
Estimat, en tu m'he complagut.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

– 2·2·6·4 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Es va sentir una veu des del cel: Ets el meu Fill, el meu
Estimat, en tu m'he complagut.

PREGÀRIES

En el naixement de Crist els àngels anunciaven la pau a
tot  el  món;  aclamem  joiosos  el  Senyor  i  supliquem
devotament: Que el vostre naixement dugui a tothom la
pau.

V. Ompliu de béns, Senyor, la vostra Església, que heu
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alegrat amb el misteri del vostre naixement.
R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Vós, que us heu posat enmig nostre, participant de
totes les vicissituds humanes, atraieu totes les coses
a vós, Déu i salvador.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Vós,  l'esperat  dels  segles,  que  vinguéreu  en  la
plenitud dels temps, manifesteu-vos als qui encara
us esperen.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

V. Vós,  que  vinguéreu  a  salvar  tothom,  conduïu  a  la
gràcia del baptisme tots els homes.

R. Que el vostre naixement dugui a tothom la pau.

Aquí es poden afegir altres intencions.

El misteri de nadal ens ha il·luminat; demanem ara que
aquest misteri sigui llum de tots els homes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

– 2·2·6·4 / 8 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Il·lumineu, Senyor, els vostres fidels i enceneu sempre

en els  seus cors la llum de la vostra glòria,  a fi  que
reconeguin tothora el seu Salvador i  experimentin la
seva presència.  Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DIVENDRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ans que el dia les parpelles
de la llum hagi ja clos,
sigueu vós el sentinella
dels qui dormen en repòs.

Sigui llum el mirar vostre
en la fosca de la nit;
a l'abric de les mans vostres
s'abandona l'esperit.

Si algun mal el son enronda,
la mà vostra el vencerà;
de la nit, que és tendre i plora,
neixi fort un nou demà.

Concediu-nos, bondadós Pare,
i vós, Fill, que ens heu salvat,
que la fe, en la nit d'ara,
l'Esperit faci brillar. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Salm 88
Jo clamo davant teu nit i dia
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Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.

Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;
a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.

¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?
¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que  seran  reconeguts  en  les  tenebres  els  teus
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prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.

M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

LECTURA BREU: Jr 14, 9

Per  què  has  de  ser  com  un  home  esgotat,  com  un
lluitador que no pot donar ajut? Tanmateix, tu habites
enmig de nosaltres, oh Senyor, i el teu nom és invocat
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damunt nostre; no ens desemparis!
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
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llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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TEMPS DE NADAL

DISSABTES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ens ha nascut el Crist: veniu, adorem-lo.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 12)

Fill únic de Déu
La revelació de Déu en l'home Jesucrist és concloent i
exclusiva,  i  l'obra  de  Déu  en  ell  benèfica  i  suficient,
perquè aquest home no és un ésser diferent a Déu, sinó
el  Fill  únic  del  Pare,  és  a  dir,  Déu  mateix  que  viu
únicament  per  i  des  d'ell,  l'omnipotència,  la  gràcia  i
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veritat  de  Déu  en  persona  i,  així,  l'autèntic  mitjancer
entre Déu i tota la resta d'homes.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DISSABTES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Glòria a Déu en les altures,
ha nascut el Salvador!
Els àngels, amb ses veus pures,
ho diuen al pecador.

Cantem tots, cantem amb joia;
a Jesús donem la glòria:
El Messies, el Senyor!
Amb els àngels de Betlem,
altre cop tots junt diguem:
“Ha nascut el Salvador!”
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I mentre en el cel lloaven
els àngels el Redemptor,
a la terra l'adoraven
uns pastors amb goig grandiós.

Oh, prodigi en la història!
Per a treure'ns del pecat,
l'immortal Rei de la Glòria,
ha pres nostra humanitat.

Reunits en aquest dia,
un tribut d'adoració,
amb el cor ple d'alegria,
li donem tots als Senyor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Al  matí  proclamem el vostre amor, Senyor, i  de nit la
vostra fidelitat.

Salm 92
Bella cosa és lloar el Senyor

Bella cosa és lloar el Senyor
i cantar al teu nom, oh Altíssim,
proclamar al matí la teva bondat,
i la teva fidelitat cada nit,
al so de l’arpa decacorda i el llaüt,
amb l’acord suau de la cítara.

Ja que m’encises, Senyor, amb la teva obra,
exulto per les obres de les teves mans!
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Són grandioses les teves gestes, Senyor!
Summament profunds els teus designis!
L’home estúpid no ho entén,
i el neci no comprèn aquestes coses.

Si creixen els dolents com l’herba,
i prosperen tants de malfactors,
és per a ser destruïts a perpetuïtat.
Però tu, Senyor, ets excels eternament.

Heus aquí, Senyor,
que els teus enemics seran anihilats,
els malfactors seran tots dispersats.
Però a mi m’acreixes la força
com la força d’un brau,
i m’has ungit amb oli novell;

he pogut passejar la mirada
sobre els meus adversaris,
amb satisfacció he sentit parlar
d’aquells malvats que s’havien alçat contra mi.

El just florirà com la palmera,
creixerà com un cedre del Líban.
Plantats a la casa del Senyor,
floriran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
viuran forts i ufanosos,
per proclamar que el Senyor és recte.
És la meva Roca, i en ell no hi ha injustícia.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Al  matí  proclamem el vostre amor, Senyor, i  de nit la
vostra fidelitat.

Antífona 2
Doneu glòria al nostre Déu.

Càntic (Dt 32, 1-12)
Pregària d’Habacuc

Escolteu, cels, que vull parlar,
i que la terra escolti
les paraules de la meva boca!
Caigui com la pluja el meu ensenyament,
regalimi com la rosada el meu discurs;
com el plugim sobre l’herbei,
i com els ruixats sobre el prat.

Perquè vull proclamar el nom del Senyor:
reconegueu la grandesa del nostre Déu.
Ell és la roca, el seu obrar és perfecte;
tots els seus camins són justos.
És Déu fidel, sense malícia;
és just i recte.
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S’ha portat malament amb ell
–no són dignes de ser fills seus–,
aquesta generació malvada i perversa.
¿Així us comporteu amb el Senyor,
poble neci i sense seny?

¿No és ell el teu pare que et va crear?
Ell t’ha fet i t’ha format!

Recorda els temps antics,
repassa els anys, generació per generació.
Pregunta al teu pare, que ell t’ho dirà,
als teus ancians, que t’ho expliquin.

Quan l’Altíssim va assignar heretat a les nacions,
va separar els fills d’Adam,
va fixar límits als pobles,
segons el nombre dels fills d’Israel.
Perquè la porció del Senyor és el seu poble,
Jacob, la seva heretat preciosa.

El troba a la terra desèrtica,
enmig de la desolació d’espantosa solitud,
el protegeix, el sustenta i el cuida,
com la nineta dels seus ulls.

Com l’àguila que desvetlla la seva niuada
i plana sobre els seus petits,
estén les seves ales, els pren,
i els porta sobre les seves plomes.
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El Senyor, tot sol, els va guiar,
sense l’ajut de cap altre déu foraster.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Doneu glòria al nostre Déu.

Antífona 3

Que n'és, de gloriós, el vostre nom, Senyor, per tota la
terra!

Salm 8
És magnífic el teu nom

Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de magnífic, el teu nom arreu de la terra!
Has elevat la teva glòria per damunt del cel.

Pels llavis dels infants i dels nodrissons
has afermat el teu poder contra els adversaris,
per reprimir l’enemic i el venjatiu.

Quan miro el cel, obra dels teus dits,
la lluna i els estels que hi has fixat,
jo dic: “Què és l’home perquè te’n recordis,
o el fill de l’home perquè te’n preocupis?”
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Tot just l’has fet inferior als àngels,
i l’has coronat de glòria i esplendor.
L’has fet amo de les obres de les teves mans,
tot ho has posat sota els seus peus:

ramades d’ovelles i de bous,
i fins i tot els animals feréstecs,
els ocells del cel i els peixos de la mar;
tot el que segueix els camins de l’oceà.

Senyor, sobirà nostre, que n’és de magnífic,
el teu nom arreu de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Que n'és, de gloriós, el vostre nom, Senyor, per tota la
terra!

LECTURA BREU: Is 9, 6

Perquè  ens  és  nat  un  infant,  ens  és  donat  un  fill  i  el
principat  reposarà  sobre  la  seva  espatlla;  i  serà
anomenat “Admirable, Conseller, Déu Fort, Pare Eternal,
Príncep de Pau.”
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

V. La seva salvació.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor ha revelat, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
D'aquest diu l'Escriptura: Crist ha nascut a Israel, i el seu
regnat no tindrà fi.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
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prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
D'aquest diu l'Escriptura: Crist ha nascut a Israel, i el seu
regnat no tindrà fi.

PREGÀRIES

Crist és la salvació que ens ha vingut de Déu i que han
vist d'un cap a l'altre de la terra. Lloem-lo i aclamem-lo
amb alegria: Glòria a vós, Crist Senyor.
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V.  Redemptor  de  tots  els  homes,  que  vinguéreu  a
destruir la muralla entre jueus i no-jueus, esborreu
del món les discriminacions que atempten contra la
dignitat humana.

R. Glòria a vós, Crist Senyor.

V. Vós, que per l'encarnació i el naixement començàreu
una nova presència entre nosaltres, ensenyeu-nos a
reconèixer la múltiple presència vostra en l'Església i
entre els homes.

R. Glòria a vós, Crist Senyor.

V. Vós,  que  revelàreu  Déu  perfectament  als  homes,
moveu-nos a correspondre amb fe plena i amb obres
a la vostra paraula.

R. Glòria a vós, Crist Senyor.

V. Oh Emmanuel, que reformàreu admirablement totes
les coses, feu que ens sigui tot nou: el cor, la paraula,
l'acció.

R. Glòria a vós, Crist Senyor.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Diguem ara, tot complint el manament del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
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El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i  etern, per l'adveniment del vostre

Fill unigènit, heu volgut resplendir amb una nova llum;
així com ens heu concedit que el vostre Fill, nascut de
la  Verge,  participés  de  la  nostra  condició  humana,
concediu-nos  també  que  participem  de  la  seva
divinitat, en el Regne de la gràcia. Per nostre Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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TEMPS DE NADAL

DISSABTES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Veniu, Esperit, feu estada
en el cor dels qui som en camí,
doneu, bondadós, la pau vostra
al vell pelegrí.

Obriu l'horitzó de la vida,
cel obert d'esperances florit,
guieu, Esperit, les petjades
del vell pelegrí.
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Veniu, oh Senyor, tot fent via
pel sender del treball del matí,
sigueu-nos company en la lluita
del vell pelegrí.

Vós sou, Pare sant, vida plena,
l'Esperit igualment amb el Fill;
ser fills prop de vós és el terme
del vell pelegrí. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
L'astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
la terra ufana pels seus raigs d'or,
acolorida, murmura un cant.

Ara que l'home, en el seu treball,
troba l'oasi d'un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.

Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent...;
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
D'aquest món on els homes hi viuen
rialles i plors,
d'aquest món on odien i estimen,
venim cap a vós.
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Del treball que forneix esperances
de vida i amor,
de les mans sens treball per guanyar-ne,
venim cap a vós.

De les hores perdudes i buides,
tristesa i foscor,
si l'amor pot tornar-les fecundes,
venim cap a vós.

Feu-nos, Pare, fidels en la lluita,
combat en l'amor,
vós sabeu que la vida és feixuga,
venim cap a vós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

Salm 119 , 81-88
Feliços els qui observen els seus preceptes

La meva ànima està ansiosa per la teva salvació,
tinc confiança en la teva paraula.
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Els meus ulls es consumeixen esperant la teva promesa,
i em dic: “Quan vindràs a consolar-me?”

Encara que sóc com una olla fumada,
no he oblidat pas els teus estatuts.

Quant de temps li queda al teu servent?
Quan faràs justícia contra els qui em persegueixen?

M’han excavat trampes els insolents,
cosa que no està d’acord amb la teva llei.

Tots els teus manaments són fidedignes;
ajuda’m, que sóc perseguit sense motiu.

De poc que no m’esborren de la terra,
però jo no abandono els teus preceptes.

Conforme al teu amor, aferma’m la vida
i guardaré el dictamen dels teus llavis.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 61
Tu ets el meu refugi

Deslliura’m dels meus enemics, Déu meu,
Déu meu, escolta el meu clam,
atén la meva súplica;
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des de l’últim racó del món
t’invoco amb el cor abatut.

Posa’m dalt la roca que no puc abastar,
tu que ets el meu refugi,
castell fort contra l’enemic.

Voldria acollir-me per sempre a la teva tenda,
emparar-me a l’ombra de les teves ales.
Ja que tu, Déu meu, escoltes els meus vots
i has donat l’heretatge als qui veneren el teu nom.

Afegeix dies a la vida del rei,
que els seus anys s’allarguin moltes generacions.
Que regni sempre a la presència de Déu,
que el vetllin la bondat i la fidelitat.

Així podré lloar per sempre el teu nom,
en complir els meus vots dia rere dia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 64
Escolta la veu del meu plany

Escolta, oh Déu, la veu del plany,
guarda la meva vida del terror de l’enemic.
Resguarda’m de la colla de malvats,
de la revolta dels malfactors,
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que esmolen la seva llengua com una espasa,
llancen com fletxes la seva paraula enverinada;
per tal de ferir amb traïdoria l’innocent,
tiren de sobte, sense recança.

S’encoratgen entre si a fer el mal,
es concerten per preparar paranys;
i diuen: “Qui se n’adonarà?”

Maquinen maldats,
oculten un pla ben calculat;
el pensament íntim i el cor de cada un
és una incògnita.

Però Déu llança contra ells els seus trets:
de sobte són ferits.
La seva pròpia llengua els ha fet caure;
tothom qui els veu mou el cap.

Llavors tots els homes temeran,
proclamaran l’obra de Déu
i entendran els seus fets.

El just s’alegrarà en el Senyor,
en ell tindrà acolliment;
i se’n gloriaran tots els rectes de cor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Tèrcia: Josep  i  Maria,  la  mare  de  Jesús,  estaven
meravellats del que deien d'ell.
Sexta: Maria conservava tots aquests records en el  seu
cor i els meditava.
Nona: Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu
per presentar-lo a tots els pobles.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Dt 4, 7

Perquè, quina nació hi ha tan gran que tingui els seus
déus tan a prop seu com ho està el  Senyor, el  nostre
Déu, sempre que nosaltres l’invoquem?
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 12, 5-6

Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses; que això
sigui conegut per tota la terra! Crideu ben fort i canteu
plens de goig, habitants de Sió, perquè és gran enmig
vostre el Sant d’Israel.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 12, 2

Mireu, Déu és el meu salvador; confiaré en ell i no tindré
cap temença. El Senyor és la meva fortalesa i la meva
protecció. Ell ha estat la meva salvació!
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. El Senyor s'ha recordat de la seva misericòrdia,
al·leluia.

R. I  de  la  seva  fidelitat  per  la  casa  d'Israel,
al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Tothom  ha vist  d'un  cap  a  l'altre  de la  terra,
al·leluia.

R. La salvació del nostre Déu, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La fidelitat i l'amor es trobaran, al·leluia.
R. S'abraçaran la bondat i la pau, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu omnipotent i  etern,  per l'adveniment

del vostre Fill unigènit, heu volgut resplendir amb una
nova llum; així com ens heu concedit que el vostre Fill,
nascut  de la  Verge,  participés  de  la  nostra  condició
humana,  concediu-nos  també  que  participem  de  la
seva  divinitat,  en  el  Regne  de  la  gràcia.  Per  Crist
Senyor nostre.

V. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 31 de desembre

VETLLA DE CAP D'ANY

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

La bondat i l’amor del Senyor
duren per sempre, duren per sempre.

Enaltim el nostre Déu, celebrem el seu amor.

La bondat i l’amor del Senyor
duren per sempre, duren per sempre.

Dóna pau als nostres cors: celebrem el seu amor.
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La bondat i l’amor del Senyor
duren per sempre, duren per sempre. Amén.

Silenci

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Que et lloïn els pobles, oh Déu, que tots els pobles et
donin lloança!

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
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Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Que et lloïn els pobles, oh Déu, que tots els pobles et
donin lloança!

Silenci

LECTURA BREU: 1Te 5, 13b-22

Tingueu pau entre vosaltres. Us prego també, germans,
que  corregiu  els  desordenats,  que  encoratgeu  els
abatuts, que ajudeu els febles i que sigueu soferts amb
tothom. Mireu que ningú no torni a un altre mal per mal,
sinó seguiu sempre el bé, tant entre vosaltres com amb
tothom.  Estigueu  sempre  contents,  pregueu
constantment,  en  tota  avinentesa  doneu  gràcies,  que
això és el que Déu espera de vosaltres en Crist Jesús. No
apagueu  l'Esperit,  no  menyspreeu  les  profecies.
Examineu-ho tot, retingueu el que és bo. Guardeu-vos
de tota mena de mal.

Silenci
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PREGÀRIA DE CAP D'ANY

Jesús, germà, amic.
Comencem un nou any. Gràcies.
Gràcies per tot el que hem viscut
en l'any que acabem
i gràcies per tot el que viurem
en l'any que comença.
Gràcies per la gent que tenim a prop,
gràcies per les coses noves
que apareixen a la vida,
gràcies també pels problemes i les tristeses,
perquè les podem viure amb vós.
Us demanem que tots els bons desigs
que tots tenim i diem de cara al nou any,
sapiguem fer-los realitat.
Sobretot, que sapiguem fer realitat
tot allò que serveixi
perquè hi hagi felicitat per a tothom,
coneguts i desconeguts.
Jesús, germà, amic, Senyor,
que el vostre amor ompli el món sencer.

Silenci

HIMNE (tots)

Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
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Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.

In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui:
Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
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Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedíctio;
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amen.

Silenci

PARENOSTRE

Crist s'ha fet home per agermanar-nos; diguem, doncs,
amb confiança al nostre Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amen.

Silenci
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CANT FINAL

Lloeu el Senyor
vosaltres tots els pobles.
Glorifiqueu-lo totes les nacions.
És immens el seu amor per nosaltres,
la fidelitat del Senyor durarà sempre,
Al·leluia, Al·leluia.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Alça't, esguarda la llum daurada
que avui t'arriba, Jerusalem!
Del teu Messies brilla l'albada
sobre Betlem.

Avui els pobles han vist, joiosos,
la llum promesa, llum d'Israel;
al Crist mostrava, amb raigs lluminosos,
un nou estel.
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L'han vist tres savis vessant clarícies,
i, amb dons, acudeixen de l'Orient,
que a Déu ofrenen, com a primícies
del món creient.

L'àuria ofrena que és Rei declara;
i a Déu s'endreça l'encens flairós;
prediu la mirra sa mort preclara,
prediu dolors.

A dar-vos glòria, oh Jesús, convida
la llum que als homes haveu mostrat.
Amb vós porteu-nos al goig sens mida
d'eternitat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Engendrat des del principi i abans de tots els segles, el
nostre Salvador avui s'ha manifestat al món.

Salm 135 (A)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Lloeu el nom del Senyor,
lloeu-lo, servents del Senyor,
que esteu a la casa del Senyor,
als atris del temple del nostre Déu.

Lloeu el Senyor, perquè és benigne;
canteu salms al seu nom, perquè és amorós.
Que el Senyor s’ha escollit Jacob,
Israel, com a propietat seva.

– 2·3·2·1 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

primeres vespres

Jo sé prou bé que és gran el Senyor,
que el nostre Sobirà és superior a tots els déus.
El Senyor duu a terme tot el que es proposa,
al cel i a la terra, en el mar i en tots els abismes.

Fa aixecar els núvols de l’extrem de la terra,
crea els llamps per anunciar la pluja,
fa sortir els vents del seu amagatall.

Ell és qui ferí de mort els primogènits de l’Egipte,
des de l’home fins al bestiar.
Envià senyals i prodigis dintre teu, Egipte,
contra el faraó i contra tots els seus súbdits.

Ell és qui aterrà pobles importants
i féu morir reis poderosos:
Sehon, el rei dels amorreus,
Og, el rei de Basan,
i tots els reialmes de Canaan;
i donà el seu territori en possessió,
en patrimoni d’Israel, el seu poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Engendrat des del principi i abans de tots els segles, el
nostre Salvador avui s'ha manifestat al món.
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Antífona 2
El Senyor és gran, el nostre Déu és més excels que tota
la creació.

Salm 135 (B)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Senyor, el teu nom és etern.
Senyor, el teu record va de generació en generació,
perquè el Senyor fa justícia al seu poble,
i té compassió dels seus servents.

Els ídols dels pagans són plata i or,
de fabricació humana;
tenen boca i no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,

tenen orelles, però no hi senten,
tampoc no hi ha alè a la seva boca.
Iguals que ells són els qui els fabriquen,
i tots els qui hi posen confiança.

Casa d’Israel, beneeix el Senyor;
casa d’Aaron, beneeix el Senyor.
Casa de Leví, beneeix el Senyor;
creients del Senyor, beneïu el Senyor.

Beneït sigui el Senyor des de Sió,
ell que habita a Jerusalem.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El Senyor és gran, el nostre Déu és més excels que tota
la creació.

Antífona 3
Aquesta estrella brilla com una flama, és el  senyal  de
Déu, rei dels reis; després de veure-la, els mags oferiren
presents.

Càntic (1Tm 3, 15)

Indiscutiblement, és grandiós
el misteri que reverenciem:

Ell fou manifestat en la carn,
autentificat per l'Esperit,
presentat als àngels,
proclamat a les nacions,

cregut en el món,
enlairat en glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
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Aquesta estrella brilla com una flama, és el  senyal  de
Déu, rei dels reis; després de veure-la, els mags oferiren
presents.

LECTURA BREU: 2Tm 1, 9-10

Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb vocació santa, no
pels  nostres  mèrits,  sinó  perquè  tal  ha  estat  la  seva
pròpia decisió, i per la gràcia que ens havia concedit en
Crist  Jesús,  ja  abans  que  el  temps  existís,  però
manifestada  ara  per  mitjà  de  l'aparició  del  nostre
Salvador, Crist Jesús,  que primer ha anul·lat la mort i
després ha irradiat la vida i la immortalitat per mitjà de
l'evangeli.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es
valguin del seu nom.

R. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es
valguin del seu nom.

V. Que se'n valguin tots els pobles.
R. Es valguin del seu nom.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es

valguin del seu nom.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Els mags, en veure l'estrella,  es digueren: És el senyal
del  gran Rei;  anem a cercar-lo i  oferim-li  or,  encens i
mirra.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Els mags, en veure l'estrella,  es digueren: És el senyal
del  gran Rei;  anem a cercar-lo i  oferim-li  or,  encens i
mirra.

PREGÀRIES

Avui els mags van adorar el nostre Salvador, Adorem-lo
nosaltres amb gran goig i  demanem-li:  Senyor, salveu
els humils.

V. Rei dels pobles, que cridàreu, com a primícia de la
gentilitat, els mags a adorar-vos.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei de la glòria, que judiqueu el vostre poble amb
justícia, doneu als homes una pau ben plena.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei  eternal,  que  domineu  totes  les  generacions,
infoneu als cors la vostra Paraula com una pluja que
amari la terra.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei  just,  que  allibereu  els  desvalguts  i  els
desemparats,  compadiu-vos  dels  pobres  i  dels

– 2·3·2·1 / 8 –



CEC-M
as

vid
al

primeres vespres

afligits.
R. Senyor, salveu els humils.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè Déu ha infós en els nostres cors l'esperit  filial,
gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat

el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara  la  vostra  excelsa  glòria.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.
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V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.

R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.
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LECTURA BREU: Dt 6, 4-7

Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
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el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.

R. Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.
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V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”
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R. Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Se'ns ha manifestat el Crist: veniu, adorem-lo.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci
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V.  Així sigui.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Surten els mags, i la fosca s'esberla,
l'astre del goig signa el vell vilaró.
Tany que ha florit, al llevant mareperla,
Flor de David, l'enyorat infantó.

Porten els mags les ofrenes divises
d'un Regne etern decretat pel Déu fort:
féu del Nadó, per les clares i llises,
Rei del creat, de la vida i la mort.
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L'or del desert és el fur i corona
que amb rectitud jutjarà drets i clams,
Déu té l'encens, i la mirra pregona
que ens portarà la Setmana dels Rams.

Sigui lloat el Noiet de Maria,
Fill de Déu Pare, Jesús, revelat.
Lloïn els pobles ambdós, nit i dia,
i, amb l'Esperit, l'esplendent Trinitat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
De les seves arques els mags presentaren al Senyor or,
encens i mirra, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
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Com  de  medul·la  i  greixor  es  satisfarà  la  meva
ànima,

i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
De les seves arques els mags presentaren al Senyor or,
encens i mirra, al·leluia.

Antífona 2
Beneïu, fonts, el Senyor; beneïu-lo, rius i mars, al·leluia.
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Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.
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Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu, fonts, el Senyor; beneïu-lo, rius i mars, al·leluia.

Antífona 3
Sobre teu, Jerusalem, clareja la glòria del Senyor i  els
pobles s'acosten a la teva llum, al·leluia.

Salm 149
Canteu les seves lloances

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.
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Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Sobre teu, Jerusalem, clareja la glòria del Senyor i  els
pobles s'acosten a la teva llum, al·leluia.

LECTURA BREU: Is 52, 7-10

Que en són, de bells, damunt les muntanyes, els peus
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del missatger que duu bones notícies,  que pregona la
pau, que porta bones noves de felicitat, que anuncia la
salvació, que diu a Sió: “El teu Déu ja regna!” Escolta: els
teus sentinelles alcen la veu, tots a una criden de goig,
perquè  amb  els  seus  propis  ulls  veuen  que  el  Senyor
torna  a  Sió.  Esclateu  en  crits  de  joia,  canteu  totes
alhora,  soledats  de  Jerusalem,  que  el  Senyor  s’ha
compadit  del  seu  poble,  ha  redimit  Jerusalem!  El
Senyor ha descobert el seu sant braç a la vista de totes
les  nacions,  i  tots  els  confins  de  la  terra  veuran  la
salvació del nostre Déu.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Li faran homenatge tots els reis de la terra.
R. Li faran homenatge tots els reis de la terra.

V. Se li sotmetran tots els pobles.
R. Tots els reis de la terra.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Li faran homenatge tots els reis de la terra.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Avui  l'Església s'ha unit  al  seu Espòs celestial,  perquè
Crist,  al  Jordà,  l'ha  rentada  dels  pecats;  els  mags
s'apressen  amb  dons  cap  a  les  noces  del  Rei;  i  els
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comensals  s'alegren  de  l'aigua  convertida  en  vi,
al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
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a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Avui  l'Església s'ha unit  al  seu Espòs celestial,  perquè
Crist,  al  Jordà,  l'ha  rentada  dels  pecats;  els  mags
s'apressen  amb  dons  cap  a  les  noces  del  Rei;  i  els
comensals  s'alegren  de  l'aigua  convertida  en  vi,
al·leluia.

PREGÀRIES

Avui els mags van adorar el nostre Salvador. Adorem-lo
nosaltres amb gran goig i aclamem-lo: Llum, resplendor
de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist, que us féreu visible en un cos com el nostre,
santifiqueu-nos  per  la  paraula  de  Déu  i  per  la
pregària.

R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist,  garantit  per  l'Esperit.  Guardeu-nos  de
qualsevol error.

R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist,  aparegut  als  àngels,  feu-nos  assaborir  a  la
terra l'alegria del cel.
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R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist, proclamat a tots els pobles, obriu el cor dels
homes amb la força de l'Esperit Sant.

R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist, que fóreu cregut en el món, renoveu la fe de
tots els creients.

R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

V. Crist,  que  fóreu  endut  a  la  glòria,  enceneu  en
nosaltres el desig del vostre Regne.

R. Llum, resplendor de la llum, il·lumineu aquest dia.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè  la  llum  del  misteri  de  Nadal  il·lumini  tots  els
homes, diguem-li al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat

el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara  la  vostra  excelsa  glòria.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.
V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Hora d'entre dia
TÈRCIA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Avui, oh Verb de Déu, l'humà llinatge
us lloa venturós,
com fan àngels del cel, que, en pobre estatge,
us veuen gloriós.

Formós Infant, que us té la Verge en braços:
sou nostre Redemptor!
Per vós el món i el cel nuen els llaços
de pau i de perdó.
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Sou Príncep de la pau, i sou el Pare
del segle venidor;
l'Àngel del Gran Consell, i sou encara
de terra i cel Senyor.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

El pla de Déu, amagat durant segles i generacions, ara
ha estat revelat.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
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Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 86, 1-10
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.

Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.
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T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 98
El Senyor ha fet palesa la seva salvació

Canteu al Senyor un càntic nou,
perquè ha fet meravelles;
l’ha fet victoriós la seva dreta,
i el seu braç sagrat.

El Senyor ha fet palesa la seva salvació,
ha revelat la seva justícia a la vista de les nacions.
Ha recordat la seva bondat
i la seva lleialtat envers la casa d’Israel.

Totes les contrades de la terra
han vist la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor tota la terra,
aplaudiu, exulteu i canteu lloances!
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Exalceu el Senyor amb l’arpa,
amb l’arpa i amb veus corals,
amb trompetes i al toc del corn,
victoregeu davant del rei, el Senyor!

Bramuli la mar i el que conté,
el món i els qui l’habiten;
que els rius aplaudeixin,
i totes les muntanyes aclamin
a la presència del Senyor, que ve a regir la terra:

judicarà el món amb justícia,
i els pobles amb rectitud.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El pla de Déu, amagat durant segles i generacions, ara
ha estat revelat.

LECTURA BREU: Ap 15, 4

Qui no t'honorarà, Senyor, i no glorificarà el teu nom?
Perquè  només  tu  ets  sant,  per  tant  totes  les  nacions
vindran  i  es  prosternaran  davant  teu,  perquè  s'ha
manifestat la justícia dels teus actes.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. S'aparegué aquí a la terra.
R. On convisqué amb els homes.

PREGÀRIA

Oració
V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat

el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara la vostra excelsa glòria. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Hora d'entre dia
SEXTA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Un infant ens ha nascut,
és el Fill, que se'ns donava;
duu l'imperi divinal
al damunt de les espatlles.
Fem a Déu un càntic nou
perquè obrava meravelles.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.
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Al començament de tot,
existia la Paraula,
Verb de Déu, que és Déu mateix,
creador de tota cosa.
Ara el Verb es feia carn,
i amb nosaltres vol conviure.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Oh Betlem, 'casal del pa',
ja no ets la més petita;
en la teva humilitat
hi ha divines trasmudances:
l'Increat hi és nadó,
i el Verb, paraula humana.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Ja la gràcia del Senyor
a nosaltres és visible,
i ens ensenya a rebutjar
les mundanes cobejances,
per tal d'ésser poble seu,
zelador de bones obres.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona
Crist ha vingut a portar la Bona Nova de la pau als qui
éreu lluny i als qui eren a prop.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 86, 1-10
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.

Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 98
El Senyor ha fet palesa la seva salvació

Canteu al Senyor un càntic nou,
perquè ha fet meravelles;
l’ha fet victoriós la seva dreta,
i el seu braç sagrat.

El Senyor ha fet palesa la seva salvació,
ha revelat la seva justícia a la vista de les nacions.
Ha recordat la seva bondat
i la seva lleialtat envers la casa d’Israel.

Totes les contrades de la terra
han vist la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor tota la terra,
aplaudiu, exulteu i canteu lloances!

Exalceu el Senyor amb l’arpa,
amb l’arpa i amb veus corals,
amb trompetes i al toc del corn,
victoregeu davant del rei, el Senyor!

Bramuli la mar i el que conté,
el món i els qui l’habiten;
que els rius aplaudeixin,
i totes les muntanyes aclamin
a la presència del Senyor, que ve a regir la terra:
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judicarà el món amb justícia,
i els pobles amb rectitud.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Crist ha vingut a portar la Bona Nova de la pau als qui
éreu lluny i als qui eren a prop.

LECTURA BREU: Is 49, 6

I  m’ha dit: “No n’hi ha prou que siguis el meu servent
per  a  fer  alçar  les  tribus  de  Jacob  i  fer  tornar  els
supervivents  d’Israel;  jo  et  posaré  per  llum  de  les
nacions a fi que la meva salvació arribi als confins de la
terra.”
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Els pobles veuran el teu bé.
R. I tots els reis la teva glòria.

PREGÀRIA
Oració

V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat
el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
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als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara la vostra excelsa glòria. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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dia 6 de gener

EPIFANIA DEL SENYOR

Hora d'entre dia
NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
La llum d'aquesta nit mostra el Misteri
del Déu que s'ha encarnat:
comença avui, Jesús, el vostre imperi
d'amor i veritat.

Del Pare etern, en l'esplendor divina,
naixeu eternament.
Ja abans del món, el Pare preordina
el vostre adveniment.
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La plenitud del temps és arribada,
és ja el voler diví:
baixa del cel la mística rosada
que el món fa reflorir.

Oh santa Nit!, que dins una establia
nascut de nou veié
el Fill de Déu, Fill ara de Maria,
com l'àngel li ho digué.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

T'he  fet  llum  de  les  nacions,  perquè  portis  la  meva
salvació fins als límits de la terra.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.
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Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 86, 1-10
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.

Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.
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Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 98
El Senyor ha fet palesa la seva salvació

Canteu al Senyor un càntic nou,
perquè ha fet meravelles;
l’ha fet victoriós la seva dreta,
i el seu braç sagrat.

El Senyor ha fet palesa la seva salvació,
ha revelat la seva justícia a la vista de les nacions.
Ha recordat la seva bondat
i la seva lleialtat envers la casa d’Israel.
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Totes les contrades de la terra
han vist la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor tota la terra,
aplaudiu, exulteu i canteu lloances!

Exalceu el Senyor amb l’arpa,
amb l’arpa i amb veus corals,
amb trompetes i al toc del corn,
victoregeu davant del rei, el Senyor!

Bramuli la mar i el que conté,
el món i els qui l’habiten;
que els rius aplaudeixin,
i totes les muntanyes aclamin
a la presència del Senyor, que ve a regir la terra:

judicarà el món amb justícia,
i els pobles amb rectitud.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
T'he  fet  llum  de  les  nacions,  perquè  portis  la  meva
salvació fins als límits de la terra.

LECTURA BREU: Za 2, 11
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Moltes nacions s’uniran al Senyor aquell dia i formaran
el meu poble, i jo habitaré enmig teu.” I sabràs que el
Senyor Totpoderós m’ha enviat a tu.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Beneïu, pobles, el nostre Déu.
R. Feu sentir el vostre crit de lloança.

PREGÀRIA

Oració
V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat

el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara la vostra excelsa glòria. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Alça't, esguarda la llum daurada
que avui t'arriba, Jerusalem!
Del teu Messies brilla l'albada
sobre Betlem.

Avui els pobles han vist, joiosos,
la llum promesa, llum d'Israel;
al Crist mostrava, amb raigs lluminosos,
un nou estel.
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L'han vist tres savis vessant clarícies,
i, amb dons, acudeixen de l'Orient,
que a Déu ofrenen, com a primícies
del món creient.

L'àuria ofrena que és Rei declara;
i a Déu s'endreça l'encens flairós;
prediu la mirra sa mort preclara,
prediu dolors.

A dar-vos glòria, oh Jesús, convida
la llum que als homes haveu mostrat.
Amb vós porteu-nos al goig sens mida
d'eternitat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El Rei de la pau ha estat glorificat sobre tots els reis de
la terra.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.
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El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El Rei de la pau ha estat glorificat sobre tots els reis de
la terra.

Antífona 2
Una llum apunta a la fosca per als homes rectes: és el
Senyor compassiu i benigne.
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Salm 112
L’home just serà un exemple permanent

Feliç l’home que venera el Senyor
i es complau de tot cor en els seus manaments.
El seu llinatge serà ennoblit en el país,
la descendència dels justos serà beneïda.

A casa seva hi ha benestar i abundància,
i la seva generositat és constant.
És per als homes de bé com una llum en la fosca,
és amable, compassiu i just.

Sortós l’home que es compadeix i presta,
i porta els seus afers honradament;
per això mai no tindrà entrebancs.
L’home just serà com un exemple permanent.

No viu amb el recel de males notícies,
el seu cor està segur, confiant en el Senyor.
Afermat el cor, no té cap por,
fins i tot es planta satisfet cara als seus adversaris.

Generosament ha donat als pobres,
la seva bonhomia perdurarà sempre,
la seva dignitat s’alçarà amb honra.

El malvat es fereix en veure-ho,
tot cruixint de dents es corseca;
la cobejança dels malvats es fondrà.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Una llum apunta a la fosca per als homes rectes: és el
Senyor compassiu i benigne.

Antífona 3
Tots els pobles que heu creat, Senyor, vindran a fer-vos
homenatge.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Tots els pobles que heu creat, Senyor, vindran a fer-vos
homenatge.

LECTURA BREU: Tt 3, 4-5

Però ara s'ha manifestat la bondat i l'amor que el nostre
Déu i Salvador té a la humanitat. Ell ens ha salvat, no en
virtut de les bones obres que hàgim pogut fer nosaltres,
sinó per pura compassió; i ho ha fet per mitjà del bany
de la regeneració i la renovació de l'Esperit Sant.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es
valguin del seu no.

R. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es
valguin del seu no.

V. Que se'n valguin tots els pobles.
R. Es valguin del seu nom.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Que  les  famílies  de  la  terra,  per  beneir-se,  es

valguin del seu no.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
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Antífona
Celebrem un dia santificat per tres miracles: avui, l'estel
va guiar els mags al pessebre; avui, a les noces, l'aigua
fou convertida en vi; avui, Crist, per salvar-nos, volgué
ser batejat per Joan en el Jordà, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Celebrem un dia santificat per tres miracles: avui, l'estel
va guiar els mags al pessebre; avui, a les noces, l'aigua
fou convertida en vi; avui, Crist, per salvar-nos, volgué
ser batejat per Joan en el Jordà, al·leluia.

PREGÀRIES

Avui els mags van adorar el nostre Salvador, Adorem-lo
nosaltres amb gran goig i  demanem-li:  Senyor, salveu
els humils.

V. Rei dels pobles, que cridàreu, com a primícia de la
gentilitat, els mags a adorar-vos.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei de la glòria, que judiqueu el vostre poble amb
justícia, doneu als homes una pau ben plena.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei  eternal,  que  domineu  totes  les  generacions,
infoneu als cors la vostra Paraula com una pluja que
amari la terra.

R. Senyor, salveu els humils.

V. Rei  just,  que  allibereu  els  desvalguts  i  els
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desemparats,  compadiu-vos  dels  pobres  i  dels
afligits.

R. Senyor, salveu els humils.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè Déu ha infós en els nostres cors l'esperit  filial,
gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que amb el guiatge d'una estrella heu revelat

el vostre Unigènit als pobles no creients, conduïu-nos,
als que ja us coneixem per la fe, a contemplar cara a
cara  la  vostra  excelsa  glòria.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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EPIFANIA DEL SENYOR

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!
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Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;
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seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara  i  portaran  el  seu  nom escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Alça't, esguarda la llum daurada
que avui t'arriba, Jerusalem!
Del teu Messies brilla l'albada
sobre Betlem.

Avui els pobles han vist, joiosos,
la llum promesa, llum d'Israel;
al Crist mostrava, amb raigs lluminosos,
un nou estel.
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L'han vist tres savis vessant clarícies,
i, amb dons, acudeixen de l'Orient,
que a Déu ofrenen, com a primícies
del món creient.

L'àuria ofrena que és Rei declara;
i a Déu s'endreça l'encens flairós;
prediu la mirra sa mort preclara,
prediu dolors.

A dar-vos glòria, oh Jesús, convida
la llum que als homes haveu mostrat.
Amb vós porteu-nos al goig sens mida
d'eternitat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Joan en el desert predicava un baptisme de conversió
per al perdó dels pecats.

Salm 135 (A)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Lloeu el nom del Senyor,
lloeu-lo, servents del Senyor,
que esteu a la casa del Senyor,
als atris del temple del nostre Déu.

Lloeu el Senyor, perquè és benigne;
canteu salms al seu nom, perquè és amorós.
Que el Senyor s’ha escollit Jacob,
Israel, com a propietat seva.
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Jo sé prou bé que és gran el Senyor,
que el nostre Sobirà és superior a tots els déus.
El Senyor duu a terme tot el que es proposa,
al cel i a la terra, en el mar i en tots els abismes.

Fa aixecar els núvols de l’extrem de la terra,
crea els llamps per anunciar la pluja,
fa sortir els vents del seu amagatall.

Ell és qui ferí de mort els primogènits de l’Egipte,
des de l’home fins al bestiar.
Envià senyals i prodigis dintre teu, Egipte,
contra el faraó i contra tots els seus súbdits.

Ell és qui aterrà pobles importants
i féu morir reis poderosos:
Sehon, el rei dels amorreus,
Og, el rei de Basan,
i tots els reialmes de Canaan;
i donà el seu territori en possessió,
en patrimoni d’Israel, el seu poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Joan en el desert predicava un baptisme de conversió
per al perdó dels pecats.
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Antífona 2
Jo  us  batejo  només  amb  aigua,  ell  us  batejarà  amb
l'Esperit Sant i amb foc.

Salm 135 (B)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Senyor, el teu nom és etern.
Senyor, el teu record va de generació en generació,
perquè el Senyor fa justícia al seu poble,
i té compassió dels seus servents.

Els ídols dels pagans són plata i or,
de fabricació humana;
tenen boca i no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,

tenen orelles, però no hi senten,
tampoc no hi ha alè a la seva boca.
Iguals que ells són els qui els fabriquen,
i tots els qui hi posen confiança.

Casa d’Israel, beneeix el Senyor;
casa d’Aaron, beneeix el Senyor.
Casa de Leví, beneeix el Senyor;
creients del Senyor, beneïu el Senyor.

Beneït sigui el Senyor des de Sió,
ell que habita a Jerusalem.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Jo  us  batejo  només  amb  aigua,  ell  us  batejarà  amb
l'Esperit Sant i amb foc.

Antífona 3
Jesús, un cop batejat, sortí de l'aigua i veié que el cel
s'esquinçava.

Càntic (1Tm 3, 15)

Indiscutiblement, és grandiós
el misteri que reverenciem:

Ell fou manifestat en la carn,
autentificat per l'Esperit,
presentat als àngels,
proclamat a les nacions,

cregut en el món,
enlairat en glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Jesús, un cop batejat, sortí de l'aigua i veié que el cel
s'esquinçava.
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LECTURA BREU: Ac 10, 37-38

Vosaltres ja sabeu el  fet  que s'ha divulgat  per  tota la
Judea, començant per  Galilea, després del bateig que
predicà Joan. Parlo de Jesús de Natzaret; com Déu l'ha
ungit amb l'Esperit Sant i poder, que va passar fent el bé
i guarint tots els qui eren dominats pel diable, perquè
Déu era amb ell.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Senyor, Déu nostre,  escolteu el  clam d'aquest
poble.

R. Senyor, Déu nostre,  escolteu el  clam d'aquest
poble.

V. I obriu una font d'aigua viva.
R. Escolteu el clam d'aquest poble.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Senyor, Déu nostre,  escolteu el  clam d'aquest

poble.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
El  Salvador  baixà  al  baptisme  per  renovar  el  nostre
home vell, per salvar en l'aigua la corrompuda natura-
lesa dels homes i revestir-nos d'un vestit d'immortalitat.
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Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
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El  Salvador  baixà  al  baptisme  per  renovar  el  nostre
home vell, per salvar en l'aigua la corrompuda natura-
lesa dels homes i revestir-nos d'un vestit d'immortalitat.

PREGÀRIES

Invoquem  el  nostre  Redemptor,  que  volgué  rebre  el
baptisme de Joan en el Jordà, i diguem-li: Envieu-nos,
Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist, servent de Déu, el Pare us reconegué i es va
complaure en vós: envieu, Senyor, el vostre Esperit
sobre nosaltres.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist,  elegit  de  Déu,  que  no  trencàreu  la  canya
esberlada  ni  apagàreu  la  flama  del  ble  vacil·lant,
compadiu-vos de tots els qui us cerquen en la veritat.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist, Fill de Déu, que el Pare amb una aliança nova
ha cridat a ser llum de les nacions, obriu els ulls als
cecs en les aigües del baptisme.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist,  salvador  dels  homes,  que  el  Pare  ungí  amb
l'Esperit Sant per al ministeri de la salvació, feu que
tots us vegin i creguin en vós perquè tinguin la vida
eterna.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Esperant  la  manifestació  plena  del  Regne  de  Jesús,
inaugurat pel Nadal, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per nostre Senyor Jesucrist, el
vostre  Fill,  que  amb  vós  viu i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
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V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.
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V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.

R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.
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LECTURA BREU: Dt 6, 4-7

Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces.
I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
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el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne
tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R. Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R. Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R. Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R. Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.
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V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R. Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, adorem Crist, el Fill estimat, en qui el Pare s'ha
complagut.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
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seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

A l'aigua pura del Jordà,
un dia arriba el diví Anyell
per a rentar-nos dels pecats
que ell no ha comès i porta a coll.

Un signe nou d'un nou poder:
l'aigua, en les gerres, s'enrogeix.
El manament de rajar vi
fa canviar a l'aigua de gust.
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A vós, Jesús, glorifiquem,
que us heu mostrat a tot el món,
junt amb el Pare i l'Esperit,
per tots els segles sempiterns. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El  vassall  bateja  el  rei;  el  servent,  el  senyor;  Joan,  el
Salvador.  L'aigua  del  Jordà  se  n'admira,  el  colom
testimonia, se sent la veu del Pare: Aquest és el meu Fill.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
Com  de  medul·la  i  greixor  es  satisfarà  la  meva

ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.
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Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El  vassall  bateja  el  rei;  el  servent,  el  senyor;  Joan,  el
Salvador.  L'aigua  del  Jordà  se  n'admira,  el  colom
testimonia, se sent la veu del Pare: Aquest és el meu Fill.

Antífona 2
Les fonts han quedat santificades, quan la glòria de Crist
s'ha revelat al món; sortiu a pouar l'aigua de les fonts de
la salvació, perquè ara Crist,  Déu nostre,  ha santificat
totes les coses creades.

– 2·3·3·4 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

diumenge després de l'epifania – baptisme del senyor

Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.
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Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Les fonts han quedat santificades, quan la glòria de Crist
s'ha revelat al món; sortiu a pouar l'aigua de les fonts de
la salvació, perquè ara Crist,  Déu nostre,  ha santificat
totes les coses creades.

Antífona 3
Us glorifiquem, Déu redemptor, que purifiqueu totes les
coses creades amb l'Esperit i el foc.

Salm 149
Canteu les seves lloances

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
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Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.

Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Us glorifiquem, Déu redemptor, que purifiqueu totes les
coses creades amb l'Esperit i el foc.
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LECTURA BREU: Is 61, 1-2a

L’Esperit del Senyor Etern reposa damunt meu, perquè
el Senyor m’ha ungit per portar bones noves als humils,
m’ha enviat a embenar els cors destrossats, a proclamar
la llibertat als captius i la deslliurança als presoners; a
anunciar l’any de gràcia del Senyor.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Que avui us heu manifestat.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
El baptisme de Crist santifica tot el món i ens perdona
els pecats. Purifiquem-nos tots en l'aigua i l'Esperit.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
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a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
El baptisme de Crist santifica tot el món i ens perdona
els pecats. Purifiquem-nos tots en l'aigua i l'Esperit.

PREGÀRIES

Invoquem  nostre  Redemptor,  que  volgué  rebre  el
baptisme  de  Joan  en  el  Jordà,  i  diguem-li:  Senyor,
tingueu pietat.

V. Crist, que per la vostra Epifania ens heu il·luminat,
concediu la vostra llum a aquells amb qui nosaltres
avui tractem.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que, per ensenyar-nos el camí de la humilitat,
volguéreu ser batejat per un home servidor vostre,
infoneu-nos  un  esperit  de  servei  humil  envers  els
homes.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pel baptisme ens rentàreu de tot pecat i ens
féreu fills del Pare, doneu l'esperit d'adopció a tots
els qui us cerquen.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pel baptisme santificàreu la vostra creació i
obríreu  la  porta  de  la  conversió  als  qui  serien
batejats, feu-nos servidors de l'Evangeli en el món.

R. Senyor, tingueu pietat.
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V. Vós,  que  en  el  vostre  baptisme  ens  revelàreu  la
santíssima Trinitat, renoveu en els batejats l'esperit
de fills d'adopció i el seu sacerdoci reial.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Esperant  la  manifestació  de  Jesucrist,  el  nostre
Salvador, que ha inaugurat el seu Regne en el misteri de
Nadal, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per nostre Senyor Jesucrist, el
vostre  Fill,  que  amb  vós  viu i  regna en  la  unitat  de
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l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.
V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Hora d'entre dia
TÈRCIA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Avui, oh Verb de Déu, l'humà llinatge
us lloa venturós,
com fan àngels del cel, que, en pobre estatge,
us veuen gloriós.

Formós Infant, que us té la Verge en braços:
sou nostre Redemptor!
Per vós el món i el cel nuen els llaços
de pau i de perdó.
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Sou Príncep de la pau, i sou el Pare
del segle venidor;
l'Àngel del Gran Consell, i sou encara
de terra i cel Senyor.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona
Joan no admetia Jesús al baptisme i li deia: Sóc jo el qui
necessito que tu em bategis, i ¿tu véns a mi?

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
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El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.
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Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!

– 2·3·3·5 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia

Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Joan no admetia Jesús al baptisme i li deia: Sóc jo el qui
necessito que tu em bategis, i ¿tu véns a mi?

LECTURA BREU: Is 11, 1-3a

Sortirà un rebrot de la soca de Jessè, brotarà un plançó
de les seves arrels. L’Esperit del Senyor reposarà sobre
ell  –esperit  de  saviesa  i  d’intel·ligència,  esperit  de
consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de temor
del Senyor– i es complaurà en la reverència al Senyor.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Des d'ara ell ha de créixer.
R. Però jo he de minvar.

PREGÀRIA

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Hora d'entre dia
SEXTA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Un infant ens ha nascut,
és el Fill, que se'ns donava;
duu l'imperi divinal
al damunt de les espatlles.
Fem a Déu un càntic nou
perquè obrava meravelles.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.
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Al començament de tot,
existia la Paraula,
Verb de Déu, que és Déu mateix,
creador de tota cosa.
Ara el Verb es feia carn,
i amb nosaltres vol conviure.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Oh Betlem, 'casal del pa',
ja no ets la més petita;
en la teva humilitat
hi ha divines trasmudances:
l'Increat hi és nadó,
i el Verb, paraula humana.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes.

Ja la gràcia del Senyor
a nosaltres és visible,
i ens ensenya a rebutjar
les mundanes cobejances,
per tal d'ésser poble seu,
zelador de bones obres.

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona
Jesús  respongué  a  Joan:  Deixa'm  fer  ara,  convé  que
complim el que és just.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesús  respongué  a  Joan:  Deixa'm  fer  ara,  convé  que
complim el que és just.

LECTURA BREU: Is 42, 1

Heus aquí el meu servent, que jo sostinc, el meu escollit,
en  qui  es  complau  la  meva  ànima.  He  posat  el  meu
Esperit damunt d’ell, portarà la justícia a les nacions.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Aquí  teniu  el  meu  servent,  de  qui  he  pres
possessió.

R. El meu estimat, en qui s'ha complagut la meva
ànima.

PREGÀRIA

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
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de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Hora d'entre dia
NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
La llum d'aquesta nit mostra el Misteri
del Déu que s'ha encarnat:
comença avui, Jesús, el vostre imperi
d'amor i veritat.

Del Pare etern, en l'esplendor divina,
naixeu eternament.
Ja abans del món, el Pare preordina
el vostre adveniment.
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La plenitud del temps és arribada,
és ja el voler diví:
baixa del cel la mística rosada
que el món fa reflorir.

Oh santa Nit!, que dins una establia
nascut de nou veié
el Fill de Déu, Fill ara de Maria,
com l'àngel li ho digué.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Joan testificà: He vist que l'Esperit baixava del cel com
un colom i es parava damunt d'ell.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!
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Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
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i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.
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Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Joan testificà: He vist que l'Esperit baixava del cel com
un colom i es parava damunt d'ell.

LECTURA BREU: Is 49, 6

I  m’ha dit: “No n’hi ha prou que siguis el meu servent
per  a  fer  alçar  les  tribus  de  Jacob  i  fer  tornar  els
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supervivents  d’Israel;  jo  et  posaré  per  llum  de  les
nacions a fi que la meva salvació arribi als confins de la
terra.”
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. He posat en ell el meu Esperit.
R. Perquè porti el dret a les nacions.

PREGÀRIA

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Alça't, esguarda la llum daurada
que avui t'arriba, Jerusalem!
Del teu Messies brilla l'albada
sobre Betlem.

Avui els pobles han vist, joiosos,
la llum promesa, llum d'Israel;
al Crist mostrava, amb raigs lluminosos,
un nou estel.
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L'han vist tres savis vessant clarícies,
i, amb dons, acudeixen de l'Orient,
que a Déu ofrenen, com a primícies
del món creient.

L'àuria ofrena que és Rei declara;
i a Déu s'endreça l'encens flairós;
prediu la mirra sa mort preclara,
prediu dolors.

A dar-vos glòria, oh Jesús, convida
la llum que als homes haveu mostrat.
Amb vós porteu-nos al goig sens mida
d'eternitat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Se sentí  del cel la veu del Pare que deia: Aquest és el
meu  Fill,  el  meu  estimat,  en  que  m'he  complagut;
escolteu-lo.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.
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El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Se sentí  del cel la veu del Pare que deia: Aquest és el
meu  Fill,  el  meu  estimat,  en  que  m'he  complagut;
escolteu-lo.

Antífona 2
El Salvador va esclafar el cap del dragó i va arrencar del
seu poder tots els homes.
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Salm 112
L’home just serà un exemple permanent

Feliç l’home que venera el Senyor
i es complau de tot cor en els seus manaments.
El seu llinatge serà ennoblit en el país,
la descendència dels justos serà beneïda.

A casa seva hi ha benestar i abundància,
i la seva generositat és constant.
És per als homes de bé com una llum en la fosca,
és amable, compassiu i just.

Sortós l’home que es compadeix i presta,
i porta els seus afers honradament;
per això mai no tindrà entrebancs.
L’home just serà com un exemple permanent.

No viu amb el recel de males notícies,
el seu cor està segur, confiant en el Senyor.
Afermat el cor, no té cap por,
fins i tot es planta satisfet cara als seus adversaris.

Generosament ha donat als pobres,
la seva bonhomia perdurarà sempre,
la seva dignitat s’alçarà amb honra.

El malvat es fereix en veure-ho,
tot cruixint de dents es corseca;
la cobejança dels malvats es fondrà.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El Salvador va esclafar el cap del dragó i va arrencar del
seu poder tots els homes.

Antífona 3
Avui ens és revelat un gran misteri: el Creador de tot ens
renta dels pecats en el Jordà.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

– 2·3·3·8 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

diumenge després de l'epifania – baptisme del senyor

Antífona 3
Avui ens és revelat un gran misteri: el Creador de tot ens
renta dels pecats en el Jordà.

LECTURA BREU: Ac 10, 37-38

Vosaltres ja sabeu el  fet  que s'ha divulgat  per  tota la
Judea, començant per  Galilea, després del bateig que
predicà Joan. Parlo de Jesús de Natzaret; com Déu l'ha
ungit amb l'Esperit Sant i poder, que va passar fent el bé
i guarint tots els qui eren dominats pel diable, perquè
Déu era amb ell.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Aquest  és  el  qui  ha  vingut  a  complir  la  seva
missió per l'aigua i per la sang.

R. Aquest  és  el  qui  ha  vingut  a  complir  la  seva
missió per l'aigua i per la sang.

V. Jesucrist, Senyor nostre.
R. Per l'aigua i per la sang.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Aquest  és  el  qui  ha  vingut  a  complir  la  seva

missió per l'aigua i per la sang.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Jesucrist  ens  estima  i  ens  ha  alliberat  dels  nostres
pecats amb la seva sang, per fer de nosaltres una casa
reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare. A ell la
glòria i el poder pels segles.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesucrist  ens  estima  i  ens  ha  alliberat  dels  nostres
pecats amb la seva sang, per fer de nosaltres una casa
reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare. A ell la
glòria i el poder pels segles.

PREGÀRIES

Invoquem  el  nostre  Redemptor,  que  volgué  rebre  el
baptisme de Joan en el Jordà, i diguem-li: Envieu-nos,
Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist, servent de Déu, el Pare us reconegué i es va
complaure en vós: envieu, Senyor, el vostre Esperit
sobre nosaltres.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist,  elegit  de  Déu,  que  no  trencàreu  la  canya
esberlada  ni  apagàreu  la  flama  del  ble  vacil·lant,
compadiu-vos de tots els qui us cerquen en la veritat.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Crist, Fill de Déu, que el Pare amb una aliança nova
ha cridat a ser llum de les nacions, obriu els ulls als
cecs en les aigües del baptisme.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.
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V. Crist,  salvador  dels  homes,  que  el  Pare  ungí  amb
l'Esperit Sant per al ministeri de la salvació, feu que
tots us vegin i creguin en vós perquè tinguin la vida
eterna.

R. Envieu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Esperant  la  manifestació  plena  del  Regne  de  Jesús,
inaugurat pel Nadal, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós declaràreu solemnement

que Crist era el vostre Fill estimat, quan, en ser batejat
en  el  Jordà,  davallà  damunt  d'ell  l'Esperit  Sant;
concediu als vostres fills d'adopció, que han renascut
de l'aigua i de l'Esperit Sant, de ser sempre dignes de
la vostra benvolença. Per nostre Senyor Jesucrist, el
vostre  Fill,  que  amb  vós  viu i  regna en  la  unitat  de
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l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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BAPTISME DEL SENYOR

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Aclarida, beneïda
venturosa nit de Nadal.
El món es perdia
quan Jesús naixia.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians!

Aclarida, beneïda,
venturosa nit de Nadal,
Pel cel hi havia
càntics d'alegria.
Alegrem-nos,
alegrem-nos, cristians! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!
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Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;
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seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara  i  portaran  el  seu  nom escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant
la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist
el nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Cantem tots, esperant l'arribada
del dia que ha obrat el Senyor,
el capvespre suau, la nit clara,
són preludi de pau i d'amor.

Vetllem tots amb les torxes enceses,
com estels aclarint el camí,
que la nit de les noces apropa
i l'Espòs sens tardar serà aquí.
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Una dolça harmonia de festa,
profecia d'un goig amagat,
en els crits de la lluita ressona
i asserena el dolor dels pecats.

Pare sant, que en el Fill us mostràreu
font de vida, d'amor i perdó,
atorgueu a l'Església santa
l'Esperit que l'empleni d'amor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana I: Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, i que el
nostre  sacrifici  sigui  avui  agradable  a  la  vostra
presència, Senyor, Déu nostre.
Setmana II: Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de
Jaume,  els  dugué  dalt  d'una  muntanya  alta,  i  es
transfigurà davant d'ells.
Setmana III:  Convertiu-vos i creieu en la Bona nova, diu el
Senyor.
Setmana IV: Quina alegria! Anirem a la casa del Senyor.
Setmana V: Posaré la meva llei en el seu cor; jo seré el seu
Déu i ells seran el meu poble.

Salm 113
Beneït sigui el nom del Senyor

Lloeu, servents del Senyor,
lloeu el nom del Senyor!
Beneït sigui el nom del Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Des de la sortida fins a la posta del sol,
sigui lloat el nom del Senyor.
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El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, Déu nostre,
que té en les altures la seva estada,
que es rebaixa per mirar,
el cel i la terra?

Ell aixeca de la pols l’indefens,
fa alçar el pobre de la immundícia
per fer-lo seure entre els prínceps,
amb els nobles del seu poble.
Que instaura en família la que era estèril,
la fa mare amb el goig dels fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana I: Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, i que el
nostre  sacrifici  sigui  avui  agradable  a  la  vostra
presència, Senyor, Déu nostre.
Setmana II: Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de
Jaume,  els  dugué  dalt  d'una  muntanya  alta,  i  es
transfigurà davant d'ells.
Setmana III:  Convertiu-vos i creieu en la Bona nova, diu el
Senyor.
Setmana IV: Quina alegria! Anirem a la casa del Senyor.
Setmana V: Posaré la meva llei en el seu cor; jo seré el seu
Déu i ells seran el meu poble.
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Antífona 2
Setmana I: Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà; quan
cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens.
Setmana II:  La seva cara es tornà resplendent com el sol, i
els seus vestits blancs com la neu.
Setmana III:  Us oferiré un sacrifici de lloança, invocant el
vostre nom, Senyor.
Setmana  IV:  Desvetlla't,  tu que dorms, ressuscita d'entre
els morts, i Crist t'il·luminarà.
Setmana  V:  Tots  els  meus  avantatges  els  considero
desavantatjosos,  comparats  amb  el  valor  de  conèixer
Jesucrist, el meu Senyor.

Salm 116, 10-19
Jo estimo el Senyor

Tenia força fe, tot i que deia:
“Que n’és de gran la meva desgràcia!”
En la meva consternació fins vaig dir:
“Tothom és un falsari!’

Com podré pagar al Senyor
tot el bé que m’ha fet?
Alçaré la copa de salvació,
i el nom del Senyor invocaré;
compliré els meus vots al Senyor,
davant de tot el seu poble.

Als ulls del Senyor té gran vàlua
la vida dels seus fidels.
Ah, Senyor, jo sóc el teu servent,
servent teu, fill de la teva serventa,
que m’has trencat els lligams.
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T’oferiré un sacrifici d’acció de gràcies,
i el nom del Senyor invocaré.
Els meus vots al Senyor compliré,
davant de tot el seu poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana I: Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà; quan
cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens.
Setmana II:  La seva cara es tornà resplendent com el sol, i
els seus vestits blancs com la neu.
Setmana III:  Us oferiré un sacrifici de lloança, invocant el
vostre nom, Senyor.
Setmana  IV:  Desvetlla't,  tu que dorms, ressuscita d'entre
els morts, i Crist t'il·luminarà.
Setmana  V:  Tots  els  meus  avantatges  els  considero
desavantatjosos,  comparats  amb  el  valor  de  conèixer
Jesucrist, el meu Senyor.

Antífona 3
Setmana I:  Crist morí per raó dels pecats. El just va morir
pels injustos, per conduir-nos a Déu; el seu cos va ser
mort, però fou retornat a la vida per l'Esperit.
Setmana  II:  Moisès i  Elies parlaven del traspàs de Jesús,
que s'havia de complir a Jerusalem.
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Setmana III:  Ningú no em pren la vida; sóc jo qui la dono
lliurement.
Setmana IV: Nosaltres érem morts pels pecats, i Déu, ric en
l'amor, ens ha donat la vida juntament amb Crist.
Setmana  V:  Jesucrist  aprengué  en els  sofriments què  és
obeir, tot i que era Fill de Déu.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Setmana I:  Crist morí per raó dels pecats. El just va morir
pels injustos, per conduir-nos a Déu; el seu cos va ser
mort, però fou retornat a la vida per l'Esperit.
Setmana  II:  Moisès i  Elies parlaven del traspàs de Jesús,
que s'havia de complir a Jerusalem.
Setmana III:  Ningú no em pren la vida; sóc jo qui la dono
lliurement.
Setmana IV: Nosaltres érem morts pels pecats, i Déu, ric en
l'amor, ens ha donat la vida juntament amb Crist.
Setmana  V:  Jesucrist  aprengué  en els  sofriments què  és
obeir, tot i que era Fill de Déu.

LECTURA BREU: 1Pe 1, 18-21

Sabent que no ha estat pas amb coses corruptibles, com
l'or  o  la  plata,  que  heu  estat  rescatats  de  la  vostra
manera banal de viure, heretada dels vostres pares, sinó
que ha estat amb la sang preciosa de Crist, com la d'un
anyell  sense  defecte  i  sense  taca,  predestinat  des
d'abans de la creació del món, però manifestat al final
dels temps per amor a vosaltres, els qui per mitjà d'ell
creieu en Déu, que el va ressuscitar d'entre els morts i
l'ha  glorificat,  de  manera  que  la  vostra  fe  i  la  vostra
esperança reposin en Déu.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
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V. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem
pecat contra vós.

R. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem
pecat contra vós.

V. Oh Crist, escolteu les nostres súpliques.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem

pecat contra vós.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

No som justos perquè hem observat la Llei, sinó perquè
hem cregut en Crist.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
No som justos perquè hem observat la Llei, sinó perquè
hem cregut en Crist.

PREGÀRIES

Glorifiquem Jesucrist, el Senyor, que es va fer el nostre
mestre, el nostre exemple i el nostre germà. Diguem-li:
Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

V. Oh  Crist,  igual  a  nosaltres  en  tot,  llevat  del  pecat,
doneu-nos  un  cor  que  s'alegri  amb  els  qui  estan
contents i que s'entristeixi amb els qui estan tristos,
perquè augmenti més i més cada dia la nostra caritat.
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R. Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

V. Concediu-nos  la  gràcia  de  servir-vos  a  vós,  que
passeu fam en els qui passen fam, i passeu set en els
qui passen set.

R. Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

V. Vós, que desvetllàreu Llàtzer del son de la mort, feu
que  tornin  a  la  vida  de  la  gràcia,  per  la  fe  i  el
penediment, els qui l'han perduda pel pecat.

R. Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

V. Despulleu-nos  de  l'home  vell  i  de  totes  les  seves
accions, i revestiu-nos de l'home nou, que sou vós,
Fill de Déu.

R. Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara al Pare que ens deslliuri de tot mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

– 3·1·1·1 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

primeres vespres

Oració
V. Us  demanem,  Senyor,  la  gràcia  de  progressar

contínuament en aquella caritat, per la qual el vostre
Fill  va  estimar  tant  el  món,  que  es  va entregar  a  la
mort.  Per nostre Senyor Jesucrist,  el  vostre Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. 

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.

R. Crist, tingueu pietat.
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V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
És ara el temps que invita a penedir-nos,
el temps que ens preparà vostra bondat;
doneu-nos vostre ajut per deixondir-nos
i ésser ben lluny de tota malvestat.

Traieu d'error la humana criatura
que amb vil pecat us ha clavat en creu;
si plora el pecador sa desventura,
el vostre amor oblida tot menyspreu.

En el desert, quaranta jorns expia,
pel cor mesquí, l'Anyell immaculat.
Visquem, germans, el temps que el cel envia
d'oració, dejuni i caritat!

Rebeu, oh Trinitat, la fe sincera
del vostre poble a l'hora quaresmal;
doneu-nos el perdó que el món espera
i un cor ben pur pel sagrament pasqual. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.
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LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I
aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;

feu que  descansem en la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. 

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R.  Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.
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* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Pugem a Jerusalem,
és Crist mateix qui ens convida;
si el seguim fins a la creu,
passarem de mort a vida.

Pel pecat que al món entrava,
perdé l'home el seu camí;
per salvar-nos, Déu, que estima,
el seu Fill ens ve a oferir.

Que la lluita no ens espanti,
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que el desert no ens faci por;
en un temps tan favorable,
convertim-nos al Senyor.

Obeint, com ell, el Pare,
fent la seva voluntat,
cristians, esperem Pasqua
amb un cor ben dilatat. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana I: Que tota la vida us pugui beneir, Senyor, i alçar
les mans lloant el vostre nom.
Setmana  II:  La dreta del  Senyor fa  proeses,  la dreta del
Senyor em glorifica.
Setmana  III:  Sou més potent, Senyor, que el bramul dels
oceans, el vostre pacte és irrevocable.
Setmana  IV:  Vós  sou  el  meu  Déu,  un  dono  gràcies;  us
exalço, Déu meu.
Setmana V: Déu meu, vós m'heu ajudat.

Salm 93
El Senyor regna

El Senyor regna, va revestit de magnificència;
el Senyor es vesteix i es cenyeix de poder:
així va afermar el món i no trontollarà.

El seu tron és ferm des de la llunyania dels temps;
tu existeixes des de sempre.

Alcen els rius, Senyor,
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alcen els rius la seva remor,
alcen els rius el seu estrèpit.

El Senyor, a les altures, és més poderós
que el brogit dels oceans,
més que les imponents onades de la mar.

Els teus preceptes són del tot fidedignes,
la santedat embelleix la teva casa,
Senyor, per temps sense fi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana I: Que tota la vida us pugui beneir, Senyor, i alçar
les mans lloant el vostre nom.
Setmana  II:  La dreta del  Senyor fa  proeses,  la dreta del
Senyor em glorifica.
Setmana  III:  Sou més potent, Senyor, que el bramul dels
oceans, el vostre pacte és irrevocable.
Setmana  IV:  Vós  sou  el  meu  Déu,  un  dono  gràcies;  us
exalço, Déu meu.
Setmana V: Déu meu, vós m'heu ajudat.

Antífona 2
Setmana I:  Entoneu himnes a Déu, canteu-li lloances per
sempre.
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Setmana  II:  Cantem  la  salvació  que  els  tres  joves
proclamaven dins el forn, beneint el Senyor.
Setmana  III:  Beneïu  el  Senyor;  canteu-li  lloances  per
sempre.
Setmana  IV:  Vós  podeu  arrencar-nos  de  les  urpes  dels
poderosos; deslliureu-nos-en, Déu nostre.
Setmana  V:  Vós,  que  obreu  prodigis,  salveu-nos  de  les
urpes de la mort.

Càntic (Dn 3, 28b-29)
Servents del Déu Altíssim

“Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!

Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases
siguin convertides en femer,
perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.”
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana I:  Entoneu himnes a Déu, canteu-li lloances per
sempre.
Setmana  II:  Cantem  la  salvació  que  els  tres  joves
proclamaven dins el forn, beneint el Senyor.
Setmana  III:  Beneïu  el  Senyor;  canteu-li  lloances  per
sempre.
Setmana  IV:  Vós  podeu  arrencar-nos  de  les  urpes  dels
poderosos; deslliureu-nos-en, Déu nostre.
Setmana  V:  Vós,  que  obreu  prodigis,  salveu-nos  de  les
urpes de la mort.

Antífona 3
Setmana  I:  El  Senyor  estima  el  seu  poble  i  coronarà de
triomf els humils.
Setmana II: Lloeu el Senyor al baluard del firmament.
Setmana III: Lloeu Déu, pobles i reis de la terra.
Setmana IV: Lloeu Déu per les seves gestes.
Setmana V:  Ha arribat l'hora en què el Fill de l'home serà
glorificat.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.
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Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Setmana  I:  El  Senyor  estima  el  seu  poble  i  coronarà de
triomf els humils.
Setmana II: Lloeu el Senyor al baluard del firmament.
Setmana III: Lloeu Déu, pobles i reis de la terra.
Setmana IV: Lloeu Déu per les seves gestes.
Setmana V:  Ha arribat l'hora en què el Fill de l'home serà
glorificat.

LECTURA BREU: Lv 23, 4-7

Aquestes són les festes del Senyor, les santes reunions
que heu de convocar al  seu temps.  El  dia catorze del
mes primer, al capvespre, és la Pasqua del Senyor, i el
dia  quinze  del  mateix  mes,  la  festa  dels  Àzims  per  al
Senyor. Durant set dies menjareu pans sense llevat. El
dia  primer  tindreu reunió santa i  no fareu cap treball
servil.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que fóreu colpit per les nostres culpes.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

No recordeu més els temps passats, estic a punt de fer
una cosa nova.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
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prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
No recordeu més els temps passats, estic a punt de fer
una cosa nova.

PREGÀRIES
Beneïm el  nostre Redemptor,  que va merèixer  aquest
temps  de  salvació  per  a  nosaltres,  tot  adreçant-li
aquesta súplica: Creeu en nosaltres, Senyor, un esperit
nou.
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V. Crist, vida nostra, que pel baptisme ens heu sepultat
i ressuscitat místicament amb vós, feu-nos la gràcia
de viure una vida nova en aquest dia.

R. Creeu en nosaltres, Senyor, un esperit nou.

V. Vós, Senyor, que a tothom vàreu fer el bé, estimuleu-
nos a preocupar-nos del bé de tots els homes.

R. Creeu en nosaltres, Senyor, un esperit nou.

V. Ajunteu els nostres esforços amb els dels germans
per  edificar  la  ciutat  terrenal,  i  buscar  al  mateix
temps la celestial.

R. Creeu en nosaltres, Senyor, un esperit nou.

V. Metge del cos i  de l'ànima, guariu els nostres cors
malalts,  infoneu-nos  tothora  coratge  i  anhels  de
santedat.

R. Creeu en nosaltres, Senyor, un esperit nou.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè la força de resistir  les temptacions ve de Déu,
acudim a ell amb confiança:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
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així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós

ens heu ensenyat que el dejuni, l'oració i l'almoina són
remei per véncer les temptacions; escolteu la nostra
humil confessió: que els qui ens sentim afeixugats per
la  nostra  consciència,  ens  vegem  alleujats  per  la
vostra  misericòrdia.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
De matí es desclou el dia
i dóna la seva olor.
El poble clama perdó
i enyora vostra alegria.

Retorni la primavera
de l'ànima penitent.
Sigueu al poble clement,
Senyor, que estima i espera.
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Vindran dies de lloança
després del combat i el plor.
Cadascú sigui ressò
de la vostra benaurança.

És quest el temps de prova
i penediment de cor,
amb l'esperit que no mor
i enyora la vida nova.

Al Pare, la nostra ofrena
per la pietat del Fill.
Ell ens guardi del perill;
l'Esperit, de tota pena. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
El camí que feu Jesús,
ell tot sol el va seguir.
Oh! Ell tot sol, per tots nosaltres,
ell tot sol el va seguir.

El camí que jo he de fer,
ningú no el pot fer per mi.
Oh! L'he de fer jo, amb tots vosaltres,
ningú no el pot fer per mi.

Caminant al costat vostre,
portaré la meva creu.
Oh! Tal com Jesús, en el Calvari,
portaré la meva creu.
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El camí que ens cal recórrer,
tots plegats l'hem de seguir.
Oh! Els qui han marxat, al davant nostre,
tots plegats l'hem de seguir. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
No deixem que l'agror de la tristesa
de les culpes i faltes que hem comès
ens allunyi del Crist que sempre ens dóna
el perdó creador que ens ha promès.

No temem de trencar les lligadures
dels pecats instal·lats al nostre cor:
el dolor de morir és goig de néixer
quan el Crist amb nosaltres viu i mor.

Convertim-nos a Déu, ell no ens condemna,
ni s'oblida jamai de compadir;
entre runes i planys pels pecats nostres,
nova vida de fills veurem sorgir.

Lloem Déu, Creador i Pare dels homes,
lloem Crist, Salvador i Redemptor,
l'Esperit en nosaltres faci créixer
la força de la fe i de l'amor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment:  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
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Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.
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Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment:  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 2Co 4, 10-11

Pertot arreu portem en el cos l'agonia de Jesús, a fi que
també la vida de Jesús es manifesti  en el  nostre cos.
Perquè, mentre vivim aquí, contínuament som amena-
çats de mort per causa de Jesús, a fi que també la vida
de Jesús es manifesti en la nostra carn mortal.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Pe 4, 13-14

Al  contrari,  estigueu  contents  en  la  mesura  que
compartiu els sofriments de Crist, a fi que també en la

– 3·1·1·5 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – diumenges

revelació  de  la  seva  glòria  exulteu  de  goig.  Si  sou
ultratjats pel nom de Crist, feliços de vosaltres, perquè
l'Esperit de glòria i de Déu reposa damunt vostre.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 2Tm 1, 9

I el Déu de tota gràcia que us ha cridat en el Crist a la
seva  eterna  glòria,  passada  l'aflicció  temporal,  ell
mateix  us  restablirà,  us  afermarà,  us  enfortirà  i  us
estabilitzarà.  Seu  és  el  poder  pels  segles  dels  segles.
Amén.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Oh Déu,  vós  que ens  maneu d'escoltar  el

vostre Fill estimat i ens alimenteu espiritualment amb
la vostra paraula,  feu que,  purificada la nostra visió
interior, fruïm de la contemplació de la vostra glòria.
Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *

– 3·1·1·5 / 9 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – diumenges

– 3·1·1·5 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

segones vespres

SETMANES I A V

DIUMENGES

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Cantem tots, esperant l'arribada
del dia que ha obrat el Senyor,
el capvespre suau, la nit clara,
són preludi de pau i d'amor.

Vetllem tots amb les torxes enceses,
com estels aclarint el camí,
que la nit de les noces apropa
i l'Espòs sens tardar serà aquí.
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Una dolça harmonia de festa,
profecia d'un goig amagat,
en els crits de la lluita ressona
i asserena el dolor dels pecats.

Pare sant, que en el Fill us mostràreu
font de vida, d'amor i perdó,
atorgueu a l'Església santa
l'Esperit que l'empleni d'amor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Setmana I: Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot
sol.
Setmana  II:  El  Senyor  estendrà  lluny  el  poder  del  teu
ceptre, tens la glòria sagrada des del si de la mare.
Setmana  III:  Senyor,  Déu  de  l'univers,  allibereu-nos  per
amor del vostre nom i doneu-nos ocasió de penedir-nos.
Setmana  IV:  Déu ha constituït  el  Crist  jutge  de vius i  de
morts.
Setmana V:  Com la serp fou enlairada en el desert, també
ha de ser enlairat el fill de l'home.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”
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El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Setmana I: Adora el Senyor, el teu Déu, dóna culte a ell tot
sol.
Setmana  II:  El  Senyor  estendrà  lluny  el  poder  del  teu
ceptre, tens la glòria sagrada des del si de la mare.
Setmana  III:  Senyor,  Déu  de  l'univers,  allibereu-nos  per
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amor del vostre nom i doneu-nos ocasió de penedir-nos.
Setmana  IV:  Déu ha constituït  el  Crist  jutge  de vius i  de
morts.
Setmana V:  Com la serp fou enlairada en el desert, també
ha de ser enlairat el fill de l'home.

Antífona 2
Setmana  I:  Ara  és  l'hora  favorable,  ara  és  el  dia  de  la
salvació.
Setmana II: Hi ha un sol Déu, que nosaltres adorem: ha fet
el cel i la terra.
Setmana III: Hem estat rescatats amb una sang preciosa, la
de Crist, Anyell sense tara.
Setmana  IV:  Sortós  l'home  compassiu  en  el  Senyor:  no
caurà mai.
Setmana V:  El Senyor de l'univers, protector i redemptor,
es compadirà de nosaltres i ens salvarà.

Salm 111
Les obres del Senyor són magnífiques

Vull lloar el Senyor amb tot el cor,
en el consell dels justos i en l’assemblea.
Les obres del Senyor són magnífiques,
meditades per tots els qui hi troben complaença.

La seva obra és gloriosa i esplèndida,
i la seva bondat afermada per sempre.
Instituí un memorial dels seus prodigis;
benigne i compassiu és el Senyor.
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Va proveir els seus fidels,
sempre té present el seu pacte.
Demostrà al seu poble la potència dels seus actes,
repartint-los les possessions dels pagans.

Tot el que ell fa és fidel i conforme a justícia,
tots els seus preceptes són permanents,
establerts per sempre més,
són fets amb la veritat i la rectitud.

Disposà redempció per al seu poble,
establí per sempre el seu pacte.
El seu nom és sant i venerable.

El principi de la saviesa és el respecte al Senyor,
demostren bon seny tots els qui ho practiquen.
La seva lloança subsisteix per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Setmana  I:  Ara  és  l'hora  favorable,  ara  és  el  dia  de  la
salvació.
Setmana II: Hi ha un sol Déu, que nosaltres adorem: ha fet
el cel i la terra.
Setmana III: Hem estat rescatats amb una sang preciosa, la
de Crist, Anyell sense tara.
Setmana  IV:  Sortós  l'home  compassiu  en  el  Senyor:  no
caurà mai.
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Setmana V:  El Senyor de l'univers, protector i redemptor,
es compadirà de nosaltres i ens salvarà.

Antífona 3
Setmana I:  Ara pugem a Jerusalem, on es complirà tot el
que diu l'Escriptura del Fill de l'home.
Setmana  II:  Déu  no  va  plànyer  el  seu  propi  Fill  i  el  va
entregar per tots nosaltres.
Setmana  III:  Ell  ha portat  les  nostres malalties i  ha pres
damunt seu els nostres dolors.
Setmana  IV:  Déu ha  complert  el  que  havia  anunciat  per
boca de tots els profetes: que el  seu Messies havia de
patir.
Setmana V: Per les nostres faltes moria malferit, i les seves
ferides ens curaven.

Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."
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I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Setmana I:  Ara pugem a Jerusalem, on es complirà tot el
que diu l'Escriptura del Fill de l'home.
Setmana  II:  Déu  no  va  plànyer  el  seu  propi  Fill  i  el  va
entregar per tots nosaltres.
Setmana  III:  Ell  ha portat  les  nostres malalties i  ha pres
damunt seu els nostres dolors.
Setmana  IV:  Déu ha  complert  el  que  havia  anunciat  per
boca de tots els profetes: que el  seu Messies havia de
patir.
Setmana V: Per les nostres faltes moria malferit, i les seves
ferides ens curaven.

LECTURA BREU: Act 13, 26-30

Germans,  descendents  directes  d'Abraham  i  els  qui
d'entre vosaltres sou conversos a Déu: Aquesta paraula
de Salvació ha estat  adreçada a  nosaltres.  Perquè  els
habitants  de  Jerusalem  i  els  seus  dirigents  no el  van
reconèixer i,  condemnant-lo, van complir  sense saber-
ho l'anunci dels profetes que es llegeixen cada dissabte.
Tot i no trobant cap causa de mort, van demanar a Pilat
que  l'executés.  I  quan  van  acabar  tot  el  que  les
Escriptures diuen d'ell, el baixaren del patíbul i  el van
posar en un sepulcre. Però Déu el ressuscità d'entre els
morts.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
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V. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem
pecat contra vós.

R. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem
pecat contra vós.

V. Oh Crist, escolteu les nostres súpliques.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Mireu,  Senyor,  i  tingueu  pietat,  perquè  hem

pecat contra vós.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Dona, jo no et condemno. Ves-te'n en pau, i no pequis
més.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Dona, jo no et condemno. Ves-te'n en pau, i no pequis
més.

PREGÀRIES

Lloem Déu Pare, que pel seu Verb etern ha volgut que el
seu poble escollit renasqués d'una llavor incorruptible.
Demanem-li amb tota devoció: Senyor, sigueu propici al
vostre poble.

V. Déu misericordiós, escolteu la nostra súplica per tot
el vostre poble: que es deleixi més per l'aliment de la
vostra paraula que pel del seu cos.
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R. Senyor, sigueu propici al vostre poble.

V. Ensenyeu-nos a estimar tots els homes, amb obres i
de  veritat,  sense  discriminacions,  i  a  edificar-los
sempre en la pau i en la bondat.

R. Senyor, sigueu propici al vostre poble.

V. Mireu tots els qui han de renéixer en les aigües del
baptisme:  que  formin,  com pedres  vives,  el  vostre
temple espiritual.

R. Senyor, sigueu propici al vostre poble.

V. Ensenyeu-nos a servir  els altres, imitant-vos a vós,
que vinguéreu a servir i no a ser servit.

R. Senyor, sigueu propici al vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Agermanats en una pregària comuna, diguem al Pare de
tots:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Us  demanem,  Senyor,  la  gràcia  de  progressar

contínuament en aquella caritat, per la qual el vostre
Fill  va  estimar  tant  el  món,  que  es  va entregar  a  la
mort.  Per nostre Senyor Jesucrist,  el  vostre Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIUMENGES

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
És ara el temps que invita a penedir-nos,
el temps que ens preparà vostra bondat;
doneu-nos vostre ajut per deixondir-nos
i ésser ben lluny de tota malvestat.

Traieu d'error la humana criatura
que amb vil pecat us ha clavat en creu;
si plora el pecador sa desventura,
el vostre amor oblida tot menyspreu.

En el desert, quaranta jorns expia,
pel cor mesquí, l'Anyell immaculat.
Visquem, germans, el temps que el cel envia
d'oració, dejuni i caritat!

Rebeu, oh Trinitat, la fe sincera
del vostre poble a l'hora quaresmal;
doneu-nos el perdó que el món espera
i un cor ben pur pel sagrament pasqual. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio
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Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
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caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
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V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Avui, oh Pare, hem celebrat el misteri de la

resurrecció del  vostre Fill  i  Senyor nostre;  concediu-
nos un descans reparador, perquè demà en aixecar-
nos,  lliures  de  tot  mal,  puguem  tenir  novament
l'alegria de lloar-vos. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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DILLUNS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 13)

Senyor Nostre
L'existència de l'home Jesucrist és, en virtut de la seva
divinitat,  la  sobirana  decisió  sobre  l'existència  de  tot
ésser humà. Aquesta decisió es fonamenta en el fet que
aquest U, per disposició de Déu, respon per tots, i per
això tots estan vinculats i obligats a aquest U. La seva
comunitat ho sap i ha de fer-s'ho saber al món.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DILLUNS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.
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El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Veniu,  beneïts  del  meu  Pare:  preneu  possessió  del
Regne que ell  us tenia  preparat  des  de la  creació del
món.

Salm 84
Benaurats els habitants de la teva casa

Que en són d’agradables els teus estatges,
Senyor de l’univers!
Sospira i anhela l’ànima meva els atris del Senyor.

El meu cor i la meva ànima exulten
de joia devers el Déu vivent.

Fins l’ocell hi troba casa,
i l’oreneta el niu on posar la seva pollada,
prop dels teus altars, Senyor de l’univers,
Rei meu i Déu meu.
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Benaurats els habitants de la teva casa!
Per sempre poden lloar-te.
Feliç l’home que en tu té la seva força,
en el seu cor trobarà el camí dret.

Travessant per la vall eixuta,
li serà com una font
plena de benediccions
amb la pluja tardorenca.
Aniran amb delit creixent,
fins a veure Déu a Sió.

Senyor, Déu de l’univers,
escolta la meva súplica;
posa atenció, Déu de Jacob.
Mira, oh Déu, protector nostre,
esguarda el rostre del teu ungit.

Un sol dia en els teus atris val més que mil defora;
he preferit estar-me al portal de la casa del meu Déu
que habitar a les tendes d’impietat.

Perquè sol i escut és el Senyor Déu;
ens dóna la gràcia i la glòria, el Senyor.
No nega cap bé als qui viuen amb rectitud.
Senyor, Déu de l’univers,
feliç aquell qui confia en tu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
Veniu,  beneïts  del  meu  Pare:  preneu  possessió  del
Regne que ell  us tenia  preparat  des  de la  creació del
món.

Antífona 2
Sigueu  compassius,  com  ho  és  el  vostre  Pare,  diu  el
Senyor.

Càntic (Is 2, 2-5)
La glòria messiànica de Sió

S’esdevindrà, als darrers temps,
que la muntanya del temple del Senyor
serà establerta com a cap de les muntanyes
i serà exalçada per damunt dels turons;
i totes les nacions hi afluiran.

Hi acudiran multitud de pobles i diran:
“Veniu, pugem a la muntanya del Senyor,
al temple del Déu de Jacob,
que ens ensenyarà els seus camins
i caminarem per les seves senderes.”

Perquè de Sió sortirà la llei,
i de Jerusalem, la paraula del Senyor.

I jutjarà entre les nacions,
reprendrà molts pobles;
i ells forjaran relles de les seves espases
i falçons de les llances.
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No alçarà l’espasa nació contra nació,
ni s’ensinistraran més per a la guerra.

Casa de Jacob, veniu
i caminem a la llum del Senyor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Sigueu  compassius,  com  ho  és  el  vostre  Pare,  diu  el
Senyor.

Antífona 3
Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui
ben rebut al seu país natal.

Salm 96
Canteu al Senyor un càntic nou

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.
Proclameu dia rere dia la seva salvació,
proclameu entre les nacions la seva glòria,
i a tots els pobles els seus prodigis,
ja que el Senyor és gran, i molt digne de lloança.

Ell és més temible que tots els déus,
perquè els déus de tots els pobles són ficció;
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el Senyor, en canvi, ha fet el cel.
Majestat i honor a la seva presència,
poder i esplendor en el seu santuari.

Ofreneu al Senyor, famílies dels pobles,
ofreneu al Senyor glòria i honor,
ofreneu al Senyor la glòria del seu nom.
Porteu presents i entreu als seus atris.

Adoreu el Senyor davant la santa presència,
davant d’ell tremoli tota la terra.
Digueu a les nacions: “El Senyor regna!”
Ell aferma l’univers, no trontollarà.
Regeix els pobles amb equitat.

Que s’alegri el cel i exulti la terra,
brami la mar i tot el que s’hi mou,
festegi la prada amb tot el que hi ha,
aplaudeixin alhora tots els arbres del bosc,

davant el Senyor que ve,
que ve a regir la terra;
judicarà el món amb justícia,
i els pobles amb la seva veritat. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui
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ben rebut al seu país natal.

LECTURA BREU: Jr 11, 19-20

Jo estava refiat, com un anyell que porten a escorxar, ja
que  ignorava  que  havien  ordit  un  pla  contra  mi:
“Destruïm l’arbre en plena vigoria, i arrenquem-lo de la
terra dels vivents perquè el seu nom no sigui recordat
mai més.” Tanmateix, Senyor Totpoderós, que judiques
rectament, que sondeges l’interior i el cor, fes que vegi
com cau damunt d’ells la teva venjança, ja que he posat
davant teu la meva causa.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
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El qui em segueix no camina a les fosques, sinó que té la
llum de la vida, diu el Senyor.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.
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Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El qui em segueix no camina a les fosques, sinó que té la
llum de la vida, diu el Senyor.

PREGÀRIES

Beneït sigui Jesucrist, Salvador nostre, que amb la seva
mort ens ha obert el camí de la salvació. Supliquem-li:
Senyor, conduïu el vostre poble pel bon camí.

V. Déu misericordiós,  que  pel  baptisme  ens  donàreu
una vida nova, feu que cada dia ens assemblem més
a vós.

R. Senyor, conduïu el vostre poble pel bon camí.

V. Concediu-nos que avui sapiguem alegrar els pobres
amb la nostra caritat, i que ens trobem a vós en la
persona d'ells.

R. Senyor, conduïu el vostre poble pel bon camí.

V. Ajudeu-nos a obrar el que és bo, recte i veritable als
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vostres ulls, i a cercar-vos sempre amb tot el cor.
R. Senyor, conduïu el vostre poble pel bon camí.

V. Perdoneu-nos  les  faltes  que  hem comès contra la
unitat de la vostra família, i atorgueu-nos un sol cor i
una sola ànima.

R. Senyor, conduïu el vostre poble pel bon camí.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Dirigim-nos  ara  al  Pare  amb  l'oració  que  Jesús  ens
ensenyà:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, la vostra gràcia ens omple de benediccions;

feu que de tal manera passem de la vetustat del pecat
a  la  novetat  de  la  vida,  que  ens  disposem  per  a  la
glòria del Regne. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
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Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DILLUNS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.
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És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 119 , 89-96
Feliços els qui observen els seus preceptes

Perpètuament, Senyor, la teva promesa
es manté ferma dalt del cel.

D’una generació a l’altra es manté la teva fidelitat,
com es manté la terra i perdura.

Tot subsisteix per ordenació teva fins avui,
ja que l’univers està al teu servei.
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Si la teva llei no hagués estat la meva delícia,
ja m’hauria fos en l’aflicció.

Mai no oblidaré els teus preceptes,
perquè per ells m’has fet viure.

Sóc teu, salva’m!,
que em subjecto als teus manaments.

Els dolents estan a l’aguait per perdre’m,
i jo estic atent a les teves instruccions.

A tota perfecció he vist un terme,
però el teu manament és immens.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 71 (A)
Fes-me, tu, de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo;
que mai no em senti decebut.
Guarda’m, per la teva justícia,
treu-me de perill,
gira cap a mi la teva atenció i salva’m.
Fes-me, tu, de roca inexpugnable,
una torrassa defensiva per a salvar-me,
perquè tu ets la meva roca, el meu castell.
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Déu meu, arrenca’m de les mans del malvat,
de les grapes del pervers i de l’opressor;
perquè tu ets, Senyor, la meva esperança,
Déu meu, la meva confiança des de la infantesa.

En tu he estat sostingut des del ventre matern,
tu em portes des del si de la meva mare;
a tu sigui incessantment la meva lloança.

Per a moltes persones he estat un enigma,
però tu ets el meu refugi segur.
La meva boca està plena de lloança per a tu,
per glorificar-te cada dia.

No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa;
ara que em decauen les forces, no m’abandonis,
perquè els enemics enraonen de mi,
i, confabulats, conspiren contra la meva vida
i diuen: “Perseguiu-lo, Déu l’ha deixat;
agafeu-lo, que no té qui el defensi!”

Oh Déu, no t’allunyis de mi;
Déu meu, afanya’t a ajudar-me!

Que caigui confusió i destrucció
sobre els qui fustiguen la meva ànima,
i que quedin coberts d’oprobi i deshonra
els qui em busquen la desgràcia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 71 (B)
Fes-me, tu, de roca inexpugnable

Però jo, sempre confiant,
et lloaré cada cop més i més.
La meva boca proclamarà que ens has fet justícia,
i a tothora, que ens has salvat moltes vegades,
tantes que no puc saber quantes.

M’endinsaré en les proeses del Senyor,
recordaré la teva justícia, que sols és teva.
Oh Déu, m’has instruït des de la infantesa,
i encara avui proclamo les teves meravelles.

Ara, doncs, que m’arriba la vellesa tinc els cabells blancs,
oh Déu, no m’abandonis
fins que hagi anunciat la força del teu braç a la

posteritat;
i la teva justícia, oh Déu, que arriba a l’excelsitud.

Les coses que tu has fet són molt grans:
Qui és com tu, Déu meu?
Tu, que m’has fet veure tribulació i grans mals,
tornaràs a refer la meva vida,
i de les fondàries de la terra
em faràs pujar un altre cop,
eixamplaràs la meva dignitat
i tornaràs a consolar-me.
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Així, jo et lloaré al so de l’arpa
per la teva fidelitat, Déu meu;
et cantaré amb la cítara, oh Sant d’Israel!

Exultaran els meus llavis en cantar-te salms;
aquesta ànima meva que has redimit,
i també la meva llengua,
en tot moment publicaran la teva justícia:
“Que ja estan confosos i avergonyits
els qui procuraven fer-me mal.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Ez 33, 10-11a

Tu, doncs, fill d’home, digues a la casa d’Israel: Vosaltres
aneu dient: És ben cert que les nostres transgressions i
els nostres pecats pesen damunt nostre, i  per ells ens
estem consumint. Com podríem viure? Respon-los: Per
vida  meva,  diu  Déu,  el  Senyor,  que  no  tinc  cap
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complaença en la mort del malvat, sinó en què s’aparti
del seu mal camí i visqui.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Jr 18, 20a

Recorda’t que em vaig presentar davant teu per parlar a
favor d’ells, a fi d’apartar-los de la teva còlera.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Jr 31, 2-4a

Això diu el Senyor: En el desert va trobar gràcia Israel, el
poble que va escapar de l’espasa camí del seu descans.
El Senyor se m’aparegué de lluny i em digué: “Amb amor
etern t’he estimat, per això mantinc amb tu un tracte
bondadós.  De nou t’edificaré  i  quedaràs  reconstruïda,
donzella d’Israel.".
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.
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RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Que la vostra misericòrdia, Senyor, purifiqui

i guardi constantment la vostra Església; i ja que sense
vós no es podria  salvar,  governeu-la sempre amb la
vostra gràcia. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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DILLUNS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.
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Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Cal seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari,
i la vida de tots tindrà aquest preu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans,  per
petit que fos, m'ho fèieu a mi, diu el Senyor.

Salm 123
A tu que habites en el cel

Vers tu tinc els ulls alçats,
a tu que habites en el cel.
Talment com el servent
té els ulls posats en les mans del seu amo,

i els ulls de l’esclava
en les mans de la seva mestressa,
tenim els ulls vers el Senyor, Déu nostre,
fins que s’apiadi de nosaltres.
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Compadeix-nos, Senyor, compadeix-nos,
que prou amarats estem de tant menyspreu!
La nostra ànima n’està ben saturada,
de l’escarni dels insolents,
del menyspreu dels arrogants.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans,  per
petit que fos, m'ho fèieu a mi, diu el Senyor.

Antífona 2
No judiqueu i Déu no us judicarà; Déu us farà el judici
que vosaltres haureu fet, diu el Senyor.

Salm 124
Tots ens hem pogut salvar

Si no fos el Senyor, que estava per nosaltres
–que ho digui Israel–,
si no fos el Senyor, que estava a favor nostre,
quan s’alçaren els homes contra nosaltres,
de viu en viu ens haurien devorat,
encesa la seva ira contra nosaltres.

Ja l’aiguat ens hauria inundat,
una torrentada hauria passat damunt nostre,
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ja ens haurien engolit
les aigües desbordades.

Beneït sigui el Senyor, que no ha permès
que fóssim presa de les seves dents.
La nostra vida, com un ocellet,
s’ha escapat del llaç dels caçadors;
el llaç s’ha trencat, i tots ens hem pogut salvar.

El nostre auxili és el nom del Senyor,
creador de cel i terra. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
No judiqueu i Déu no us judicarà; Déu us farà el judici
que vosaltres haureu fet, diu el Senyor.

Antífona 3
Jesús se n'anà, passant entremig d'ells.

Càntic (Ef 1, 3-10)
Benediccions espirituals en el Crist

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït per mitjà del Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.
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Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món
perquè li estiguéssim consagrats
i fóssim sense defecte davant els seus ulls.

Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus,
per mitjà de Jesucrist,
segons la benevolència del seu designi,
per a ser un himne de lloança
a la seva gloriosa generositat,
amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;

en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes,
al preu de la seva sang,
en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
la qual ens ha prodigat abundosament
omplint-nos de saviesa i coneixement.

Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret,
d'acord amb la benevolència
que s'havia proposat en ell,
per a realitzar-la en la plenitud dels temps:

reintegrar-ho tot en Crist com a cap,
tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
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Jesús se n'anà, passant entremig d'ells.

LECTURA BREU: Rm 5, 8-9

Però  Déu  demostrà  el  seu  amor  envers  nosaltres,
perquè quan encara érem pecadors, el Crist va morir per
nosaltres. Més encara, perquè ara que ja som justificats
amb la seva sang, serem salvats per ell del càstig.

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Jo  sóc  testimoni  de  mi  mateix,  diu  el  Senyor,  però
també n'és testimoni el Pare, que m'ha enviat.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)
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La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Jo  sóc  testimoni  de  mi  mateix,  diu  el  Senyor,  però
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també n'és testimoni el Pare, que m'ha enviat.

PREGÀRIES

Invoquem humilment nostre Senyor Jesucrist, que ens
ha salvat dels pecats i ens ha fet poble seu: Jesús, Fill de
David, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Us preguem, oh Crist, per la vostra Església: per ella
us  vau  entregar,  per  santificar-la  i  rentar-la  amb
ablució de l'aigua i la paraula de la vida; renoveu-la
constantment i purifiqueu-la per la penitència.

R. Jesús, Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Mestre  bo,  mostreu  als  joves  el  camí  que  heu
senyalat a cadascú d'ells, perquè el segueixin i s'hi
trobin bé.

R. Jesús, Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que us compadíreu de tots els malalts, revifeu-
los l'esperança i guariu-los, i a nosaltres infoneu-nos
el desig d'ajudar-los.

R. Jesús, Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Feu-nos  recordar  la  dignitat  que  ens  donàreu  pel
baptisme, perquè visquem sempre per vós.

R. Jesús, Fill de David, apiadeu-vos de nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.
El perdó de Déu és la causa del nostre goig; demanem,
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doncs, al Senyor que perdoni les nostres culpes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, la vostra gràcia ens omple de benediccions;

feu que de tal manera passem de la vetustat del pecat
a  la  novetat  de  la  vida,  que  ens  disposem  per  a  la
glòria del Regne. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DILLUNS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ai, Déu, no em deixis pas!
Ta mà piadosa  allarga'm
i guia'm com a fill,
perquè ma ruta acabi,
a meva salvació.
La llum per mi seràs,
ma guarda, mon puntal.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Dóna al meu pas guiatge;
en fang de vil pecat,
mai més no em deixis caure.
Dóna'm tu l'Esperit,
dóna'm la fe tenaç,
sigues ma fortitud.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Del fons del cor jo clamo:
Altíssim, fes-me fort,
en cada hora amarga.
Si l'ànima ataqués
la temptació fal·laç,
no te m'apartis tu.
Ai, Déu, no em deixis pas! Amén.

– 3·1·2·5 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

completes

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.

Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.
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Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor
a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.

Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.

Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingués envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
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Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

LECTURA BREU: 1Te 5, 9-10

Perquè  Déu no ens  ha posat per  al  càstig,  sinó per  a
obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
que morí  per nosaltres a fi  que, tant si  estem vetllant
com si ens troba ja dormint, visquem juntament amb ell.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
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nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem:  Concediu,  Senyor,  als  nostres  cossos  un

descans  tranquil  i  feu  que  la  llavor  que  avui  hem
sembrat amb el treball  quotidià germini en fruits de
vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DIMARTS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

– 3·1·3·1 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

vigílies

R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 14)

El misteri i el miracle del Nadal
La  veritat  de  la  concepció  de  Jesucrist  per  obra  de
l'Esperit Sant i  del seu naixement de la Verge Maria fa
referència, al mateix temps, a la veritable encarnació del
veritable Déu, realitzada en la seva aparició històrica, i
al  record  de  l'especial  manera  de  com  aquest
començament  del  diví  acte  de  gràcia  i  revelació
esdevingut  en  Jesucrist  es  distingeix  de  la  resta
d'esdeveniments humans.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DIMARTS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.
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El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El qui m'ha donat la salut m'ha dit: Carrega't la llitera i
camina.

Salm 85
Has afavorit, Senyor, la teva terra

Has afavorit, Senyor, la teva terra,
has restablert el benestar de Jacob,
has perdonat la culpa del teu poble,
has tirat un vel sobre el seu pecat.
Has arraconat tota la teva indignació;
has procurat no encendre’t en la teva irritació.

Déu de la nostra salvació, rehabilita’ns;
i acaba amb la teva indignació contra nosaltres.
¿Que vols estar sempre enutjat amb nosaltres,
i perllongar la teva ira, d’una generació a l’altra?
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¿És que no ens vols retornar la vida,
perquè el teu poble trobi en tu l’alegria?
Mostra’ns, Senyor, el teu amor,
i dóna’ns la salvació!

Vaig a escoltar el que ha de dir el Senyor:
Déu, ben cert, promet la pau al seu poble
i als seus fidels,
perquè no tornin a ser tan inconseqüents.

Sí, ben a prop tenen la salvació
aquells qui el veneren,
així la glòria s'instal·larà al nostre país!

La bondat i la fidelitat es van trobar,
la justícia i la pau s’han abraçat;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la justícia vetllarà del cel estant.

El Senyor, per la seva part, concedirà el bé,
i la nostra terra donarà el seu profit:
la justícia anirà al seu davant,
i la pau seguirà les seves petjades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El qui m'ha donat la salut m'ha dit: Carrega't la llitera i
camina.
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Antífona 2
De mestre, només en teniu un, en el cel, que és el Crist,
el Senyor.

Càntic (Is 26, 1b-12)
Cant de victòria i súplica d’ajuda

Tenim una ciutat fortificada,
les seves muralles i baluards
ens donen seguretat.
Obriu les portes
perquè entri la nació justa,
que guarda la fidelitat!

Guardaràs en perfecta pau
els homes de ferms propòsits,
perquè confien en tu.
Confieu sempre en el Senyor,
que el Senyor és la Roca eterna.

Ell ha doblegat els qui viuen a les altures,
ha abatut la ciutat encimbellada,
l’ha humiliat fins a terra,
l’ha ensorrat a la pols.
Els peus l’aixafaran,
els peus del desvalgut,
els passos del pobre.

El camí del just és rectitud;
tu, que ets recte,
fas planer el camí del just.
Sí, en el camí dels teus judicis
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t’esperem, Senyor;
el teu nom i la teva memòria
són el desig de la nostra ànima.

T’he desitjat a la nit amb tota l’ànima;
i el meu esperit, dintre meu,
et busca de matinada.
Perquè així que els teus judicis
arriben a la terra,
els habitants del món aprenen justícia.

Encara que es concedeixi gràcia al malvat,
no aprendrà justícia;
en un país de rectitud cometrà iniquitat,
i no acatarà la majestat del Senyor.
La teva mà està alçada, Senyor,
i ells no la veuen;

però veuran, avergonyits,
el zel que tens pel teu poble;
i el foc devorarà els teus adversaris.
Senyor, tu ens donaràs la pau,
perquè tot el que hem aconseguit
ho has realitzat tu per a nosaltres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
De mestre, només en teniu un, en el cel, que és el Crist,
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el Senyor.

Antífona 3
No  et  dic  que  hauràs  de  perdonar  el  teu  germà  set
vegades, Pere, sinó setanta vegades set.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
No  et  dic  que  hauràs  de  perdonar  el  teu  germà  set
vegades, Pere, sinó setanta vegades set.

LECTURA BREU: Za 12, 10-11a

Vessaré damunt la casa de David, i sobre els habitants
de  Jerusalem,  un  esperit  de  gràcia  i  de  pregària,  i
miraran envers mi, aquell qui van traspassar. I faran dol,
com  el  dol  que  es  fa  per  un  fill  únic;  ploraran
amargament  per  ell,  com  els  qui  ploren  per  un
primogènit. Aquell dia hi haurà un gran dol a Jerusalem.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo
sóc, diu el Senyor.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.
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Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo
sóc, diu el Senyor.

PREGÀRIES

Beneïm el Crist, que se'ns dóna com el pa viu baixat del
cel,  i  adrecem-li la nostra pregària: Crist,  enfortiu-nos,
vós que sou el pa i el remei de les nostres ànimes.

V. Concediu que els qui us rebem en la taula eucarística
participem  plenament  en  el  sacrifici  de  la  vostra
Pasqua.

R. Crist, enfortiu-nos, vós que sou el pa i el remei de les
nostres ànimes.

V. Feu que conservem la vostra paraula en un cor bo i
generós, perquè donem fruit de vida eterna amb la
nostra perseverança.

R. Crist, enfortiu-nos, vós que sou el pa i el remei de les
nostres ànimes.
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V. Que cooperem joiosament amb vós a perfeccionar la
terra, perquè s'escampi més i més el missatge de la
pau per mitjà de la vostra Església.

R. Crist, enfortiu-nos, vós que sou el pa i el remei de les
nostres ànimes.

V. Hem  pecat,  Senyor,  ho  reconeixem  humilment;
esborreu  les  nostres  culpes  amb  la  vostra  gràcia
salvadora.

R. Crist, enfortiu-nos, vós que sou el pa i el remei de les
nostres ànimes.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Units per l'amor de Crist, que ens fa germans, acudim
ara al pare de tots:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

– 3·1·3·2 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

V. Senyor,  concediu-nos  de  perseverar  en  la  vostra
voluntat, a fi que el poble que us serveix augmenti als
nostres  dies,  en  nombre  i  en  santedat.  Per  nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIMARTS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.

– 3·1·3·3 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – dimarts

És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 119 , 97-104
Feliços els qui observen els seus preceptes

Com estimo la teva llei!
Tot el dia és la meva meditació.

Els teus manaments em fan ser més assenyat que els
enemics,

perquè me’ls he fet meus per sempre.

Sóc més entès que els meus mestres,
ja que els teus preceptes són la meva meditació.
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Sóc més entenimentat que els ancians,
perquè observo els teus manaments.

De tot camí de mal he apartat els peus,
a fi de complir la teva paraula.

Dels teus decrets no m’he apartat,
perquè tu ets qui m’ensenya.

Que n’és de dolça al paladar la teva promesa!
Més que la mel a la meva boca.

Pels teus manaments he posat seny,
per això detesto tot camí d’engany.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 74 (A)
Recorda la teva comunitat

Oh, Déu, per què ens rebutges permanentment
i estàs furiós contra el ramat del teu pasturatge?
Recorda la teva comunitat,
que des de temps antics vas fer-la teva,
la que tu vas redimir com a tribu del teu heretatge;
aquest mont de Sió, on tens la teva estada.

Vine a veure les ruïnes permanents,
tot el que ha malmès l’enemic al santuari.
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Els teus enemics han victorejat
dins del recinte de les teves congregacions,
hi han plantat les seves divises per distintiu.

S’han presentat com els qui branden les destrals
entremig del bosc espès;
talment així, tot d’una han estellat
les portes a cops de mall i de destral.
Han calat foc al teu santuari,
han profanat el tabernacle del teu nom, derruint-lo.

Han dit en el seu interior, tots a l’una:
“Cremem tots els llocs consagrats a Déu en el país.”
Ja no veiem senyals per a nosaltres,
ja no tenim cap profeta;
no hi ha qui sàpiga fins quan durarà.

Fins quan, oh Déu, profanarà l’adversari?
¿Ultratjarà l’enemic el teu nom constantment?
Per què retires la teva mà,
i tens la teva dreta continguda al teu si?

Tanmateix, oh Déu, ets el meu rei des de sempre,
l’autor de la salvació enmig de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 74 (B)
Recorda la teva comunitat
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Amb el teu poder vas dividir el mar,
vas trencar el cap dels monstres marins;

tu vas aixafar els caps del Leviatan,
convertint-lo en menjar de les bèsties del desert;
tu vas fer brollar la font i el torrent,
tu vas dessecar rius inesgotables.

Teu és el dia, i també és teva la nit,
tu vas establir la lluna i el sol;
tu vas delimitar les fites de la terra,
tu vas formar l’estiu i l’hivern.

Recorda això: l’enemic ha ultratjat el Senyor,
i un poble ha blasfemat el teu nom.
No lliuris l’ànima de la teva tórtora a l’esparver,
no tinguis oblidat tant de temps el viure dels teus

afligits.

Tingues en compte l’aliança,
perquè el malaurat país és ple de cataus de

violència.
Que l’oprimit no hagi de tornar avergonyit;
que l’afligit i el pobre puguin lloar el teu nom!

Alça’t, oh Déu, defensa la teva causa,
recorda que l’insensat t’injuria constantment!
No oblidis la cridòria dels teus adversaris,
l’avalot sempre creixent dels qui s’alcen contra tu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

– 3·1·3·3 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – dimarts

Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Co 1, 18-19

De fet, el llenguatge de la creu és una bogeria per als qui
es  perden,  però  per  a  nosaltres,  que  som  salvats,  és
poder  de  Déu.  Perquè  diu  l'Escriptura:  "Destruiré  la
saviesa  dels  savis,  i  anul·laré  la  intel·ligència  dels
intel·ligents."
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Co 1, 22-24

Així és que, mentre els jueus demanen senyals i els grecs
cerquen saviesa, nosaltres prediquem el Crist crucificat,
escàndol per als jueus i absurd per als gentils; en canvi,
per  als  cridats,  tant  si  són jueus  com si  són grecs,  és
poder de Déu i saviesa de Déu.
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A NONA: 1Co 1, 25-27

Perquè allò que sembla neci en Déu és més savi que els
homes, i allò que sembla feblesa de Déu és més fort que
els  homes.  I  si  no,  germans,  fixeu-vos  en  el  conjunt
vocacional vostre, que no n'hi ha pas gaires que tingun
instrucció humana, ni molts de poderosos, ni gaires de
família elevada, sinó que Déu ha escollit allò que hi ha
de neci  en el  món per confondre els  savis;  i  les  coses
febles del món per confondre les que són fortes;
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA
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Oració
V. Preguem:  Senyor,  que  la  vostra  gràcia  mai  no  ens

abandoni, sinó que ens faci més fidels al vostre servei,
de  manera  que  mereixem  en  tot  moment  el  vostre
aulili. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIMARTS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.
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Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Cal seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari,
i la vida de tots tindrà aquest preu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Tu, quan preguis, tanca't amb pany i clau i prega el teu
Pare, present en els llocs més amagats.

Salm 125
Pau a Israel

Els qui confien en el Senyor són com el mont de Sió,
que no trontolla, es manté ferm per sempre.

Així com Jerusalem està envoltada de muntanyes,
així el Senyor rodeja el seu poble,
des d’ara i per sempre.

No deixarà caure el domini del pervers
sobre l’heretatge dels justos,
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no fos que els justos
allarguessin la mà cap a la maldat.

Tracta bé, Senyor, els bons
i els de cor recte.
Però els qui es desvien per camins tortuosos,
que els enviï el Senyor amb els malfactors.
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Tu, quan preguis, tanca't amb pany i clau i prega el teu
Pare, present en els llocs més amagats.

Antífona 2
Tots vosaltres sou germans. No doneu a ningú el nom de
pare aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un,
que és el del cel; ni us heu de fer dir guies, perquè de
guia només en teniu un, que és el Crist.

Salm 131
Israel posa l’esperança en el Senyor

Senyor, no ha estat orgullós el meu cor,
ni són altius els meus ulls;
no m’he decantat per les grandeses
o les proeses superiors a mi.
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Jo procuro la pau i la tranquil·litat d’esperit;
com un infant a la falda de la mare,
com un infant se sent la meva ànima.
Israel, posa l’esperança en el Senyor,
des d’ara i per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Tots vosaltres sou germans. No doneu a ningú el nom de
pare aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un,
que és el del cel; ni us heu de fer dir guies, perquè de
guia només en teniu un, que és el Crist.

Antífona 3
El meu Pare celestial us demanarà compte dels vostres
deutes, si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.

Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat

Ets digne, Senyor i Déu nostre,
de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè tu has creat totes les coses,
has volgut que existissin i foren creades.

Ets digne de prendre el rotlle
i d'obrir-ne els segells,

– 3·1·3·4 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

perquè vas ser degollat
i amb la teva sang vas comprar per a Déu
gent de tota raça, llengua, poble i nació,
i els vas fer esdevenir una casa reial
i un sacerdoci al servei del nostre Déu;
i regnaran sobre la terra.

Digne és l'Anyell que ha estat degollat,
de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força,
l'honor, la glòria i la lloança.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El meu Pare celestial us demanarà compte dels vostres
deutes, si cadascú no perdona de tot cor el seu germà.

LECTURA BREU: 1Co 1,,28-30

Allò que és vil i desestimat del món ha escollit Déu, allò
que  no  és  res,  per  anorrear  allò  que  és,  a  fi  que  cap
mortal no pugui gloriar-se davant Déu. Prové d'ell el que
vosaltres sigueu alguna cosa en Crist Jesús, el qui Déu
ha constituït en la nostra saviesa, la nostra justícia,  la
nostra santificació i la nostra redempció.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

El  qui  m'envia  és  amb  mi;  no  em  deixa  sol,  perquè
sempre faig allò que li és plaent.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

El  qui  m'envia  és  amb  mi;  no  em  deixa  sol,  perquè
sempre faig allò que li és plaent.

PREGÀRIES

Insistim  en  la  pregària  a  Crist,  el  Senyor,  que  ens  va
manar que vetlléssim i preguéssim per tal de vèncer les
temptacions; diguem-li:  Senyor, escolteu-nos i tingueu
pietat.

V. Crist Jesús, que prometéreu d'estar enmig dels qui
es  congreguen  en  el  vostre  nom,  per  pregar,
concediu-nos de pregar sempre amb vós el Pare en

– 3·1·3·4 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – dimarts

l'Esperit Sant.
R. Senyor, escolteu-nos i tingueu pietat.

V. Vós, que sou l'espòs de l'Església, netegeu-la de tota
màcula, i  feu-la caminar amb l'esperança i la força
de l'Esperit Sant.

R. Senyor, escolteu-nos i tingueu pietat.

V. Vós,  que estimeu els  homes,  feu-nos sol·lícits  dels
nostres  germans,  tal  com  ens  manàreu,  perquè  la
vostra llum salvadora brilli més clarament davant de
tots els homes.

R. Senyor, escolteu-nos i tingueu pietat.

V. Rei de la pau, establiu-la en el món, perquè se senti
més a tot arreu la vostra presència salvadora.

R. Senyor, escolteu-nos i tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Cloguem la nostra oració amb les paraules del Senyor;
demanem especialment al Pare que ens deslliuri de tot
mal:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
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I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Senyor,  concediu-nos  de  perseverar  en  la  vostra

voluntat, a fi que el poble que us serveix augmenti als
nostres  dies,  en  nombre  i  en  santedat.  Per  nostre
Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna
en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels  segles  dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DIMARTS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ai, Déu, no em deixis pas!
Ta mà piadosa  allarga'm
i guia'm com a fill,
perquè ma ruta acabi,
a meva salvació.
La llum per mi seràs,
ma guarda, mon puntal.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Dóna al meu pas guiatge;
en fang de vil pecat,
mai més no em deixis caure.
Dóna'm tu l'Esperit,
dóna'm la fe tenaç,
sigues ma fortitud.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Del fons del cor jo clamo:
Altíssim, fes-me fort,
en cada hora amarga.
Si l'ànima ataqués
la temptació fal·laç,
no te m'apartis tu.
Ai, Déu, no em deixis pas! Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.
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Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.
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LECTURA BREU: 1Pe 5, 8-9

Estigueu atents i  vigileu. El vostre adversari,  el  diable,
rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar; resistiu-
li,  ferms  en  la  fe,  sabent  que  la  mateixa  classe  de
sofriments  afecten  els  vostres  germans  que  hi  ha  pel
món.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
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Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;
feu que  descansem en la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DIMECRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 15)

Patí...
La vida de Jesucrist no és un triomf, sinó una humiliació;
no  és  èxit  sinó  fracàs;  no  és  alegria,  sinó  patiment.
Precisament  d'aquesta  manera  es  desvela  la  rebel·lió
humana contra Déu i la seva conseqüència necessària,
la ira de Déu sobre l'home; però també la misericòrdia
amb que Déu ha fet seva la causa de l'home i, per tant,
el  seu  humiliació,  fracàs  i  patiment,  perquè  no  sigui
aquesta ja la causa de l'home.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DIMECRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.
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El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona de Dimecres de Cendra
Quan dejuneu, no feu un posat trist, com els hipòcrites.

Antífona 1 Setmanes I a V
La  gent  d'aquesta  generació  és  dolenta;  demana  un
senyal prodigiós, però Déu no els en donarà cap altre
que el de Jonàs.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.

Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.
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Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.

Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.
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Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingues envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Setmanes I a V
La  gent  d'aquesta  generació  és  dolenta;  demana  un
senyal prodigiós, però Déu no els en donarà cap altre
que el de Jonàs.

Antífona 2 Setmanes I a V
El Fill de l'home no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir
els altres, i a donar la vida com a preu de rescat per tots
els homes.

Càntic (Is 33, 13-16)
Esperança en el Senyor

Escolteu, els qui sou lluny, el que jo he fet;
reconeixeu, els qui sou a prop, la meva força.”

A Sió, els pecadors estan espaordits,
els impius han agafat tremolor:
Qui de nosaltres podrà restar
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viu en un foc devorador?
Qui de nosaltres podrà habitar
entre les flames eternes?

El qui camina en la justícia i parla rectament,
el qui refusa guanys fraudulents,
el qui aparta la mà de les ofertes de suborn,
el qui es tapa les orelles
per no sentir propostes sanguinàries,
el qui tanca els ulls
per no mirar la maldat.

Aquest habitarà a les altures,
tindrà el seu refugi a la fortalesa de les roques,
no li mancarà el pa i tindrà l’aigua assegurada.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Setmanes I a V
El Fill de l'home no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir
els altres, i a donar la vida com a preu de rescat per tots
els homes.

Antífona 3 Setmanes I a V
No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la
Llei  i  dels  Profetes.  No vinc a  desautoritzar-los  sinó a
completar-los.
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Salm 98
El Senyor ha fet palesa la seva salvació

Canteu al Senyor un càntic nou,
perquè ha fet meravelles;
l’ha fet victoriós la seva dreta,
i el seu braç sagrat.

El Senyor ha fet palesa la seva salvació,
ha revelat la seva justícia a la vista de les nacions.
Ha recordat la seva bondat
i la seva lleialtat envers la casa d’Israel.

Totes les contrades de la terra
han vist la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor tota la terra,
aplaudiu, exulteu i canteu lloances!

Exalceu el Senyor amb l’arpa,
amb l’arpa i amb veus corals,
amb trompetes i al toc del corn,
victoregeu davant del rei, el Senyor!

Bramuli la mar i el que conté,
el món i els qui l’habiten;
que els rius aplaudeixin,
i totes les muntanyes aclamin
a la presència del Senyor, que ve a regir la terra:

judicarà el món amb justícia,
i els pobles amb rectitud.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Setmanes I a V
No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la
Llei  i  dels  Profetes.  No vinc a  desautoritzar-los  sinó a
completar-los.

Antífona de Dimecres de Cendra
Quan dejuneu, no feu un posat trist, com els hipòcrites.

LECTURA BREU DE DIMECRES DE CENDRA: Dt 7, 6b-7
A tu et va escollir el Senyor, el teu Déu, perquè siguis el
seu poble, propietat preuada entre tots els pobles que
hi ha sobre la superfície de la terra. No és perquè fóssiu
vosaltres més nombrosos que tots els altres pobles que
el Senyor us ha estimat i  us ha escollit, que més aviat
sou  el  més  petit  d’entre  tots  els  pobles,  sinó  que  ha
estat  per  l’amor  que  el  Senyor  us  té  i  per  guardar  el
jurament  que  va  fer  als  vostres  avantpassats,  que  el
Senyor us ha tret amb mà forta i us ha redimit de la casa
d’esclavatge,  del  poder  del  faraó,  el  rei  d’Egipte.
Reconeix,  doncs,  que el  Senyor,  el  teu Déu,  és el  Déu
veritable,  el  Déu  fidel,  que  manté  el  pacte  i  la
misericòrdia,  fins  a  mil  generacions,  amb  aquells  qui
l’estimen i guarden els seus manaments,

Breu silenci
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LECTURA BREU SETMANES I A V: Is 50, 5-7
El Senyor Etern m’ha obert l’oïda, i jo no m’he resistit ni
m’he fet enrere. He parat l’esquena als qui em pegaven i
les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat
la cara als insults ni a les escopinades. Però el Senyor
Etern m’ajudarà, i per això no seré humiliat; per això he
parat  la  cara  com  una  roca  i  sé  que  no  quedaré
avergonyit.

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Si us manteniu ferms en el que jo us dic, sereu de debò
deixebles meus, diu el Senyor; coneixereu la veritat, i la
veritat us farà lliures.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Si us manteniu ferms en el que jo us dic, sereu de debò
deixebles meus, diu el Senyor; coneixereu la veritat, i la
veritat us farà lliures.

PREGÀRIES DE DIMECRES DE CENDRA

Donem  gràcies  a  Déu  Pare,  que  avui  ens  fa  el  do  de
començar  l'exercici  quaresmal.  Demanem-li  amb
confiança que en aquests dies de salvació purifiqui els
nostres cors i els consolidi en la caritat, vessant-hi el seu
Esperit  Sant.  Dirigim-li  aquesta  pregària:  Doneu-nos,
Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Concediu-nos  la  gràcia  de  viure,  Senyor,  de  tota
paraula que surt de la vostra boca.

R. Doneu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Feu que busquem la santedat  no solament  en les
grans obres, sinó especialment en la pràctica de les
de cada dia.

R. Doneu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

V. Feu que ens sapiguem privar de les coses supèrflues,
perquè puguem socórrer els germans necessitats.

R. Doneu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.
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V. Que portem en el nostre cos la imatge de la mort del
vostre Fill en el qual vós ens tornàreu la vida.

R. Doneu-nos, Senyor, el vostre Esperit Sant.

Aquí es poden afegir altres intencions.

PREGÀRIES SETMANES I A V

Beneïm el  nostre Salvador, que volgué que els homes
fossin  en  ell  una  creació  nova  i  que,  superada  tota
vellura, es renovés tot l'univers. Amb aquesta esperança
viva,  demanem-li:  Renoveu-nos,  Senyor,  pel  vostre
Esperit Sant.

V. Vós, Senyor, que prometéreu un cel nou i una terra
nova,  renoveu-nos  sempre pel  vostre  Esperit  Sant,
perquè  arribem  a  viure  amb  vós  a  la  Jerusalem
celestial.

R. Renoveu-nos, Senyor, pel vostre Esperit Sant.

V. Feu-nos col·laboradors vostres per infondre al món
el vostre Esperit Sant, perquè els homes siguin, com
vós voleu,  cada dia més justos,  més pacífics  i  més
caritatius.

R. Renoveu-nos, Senyor, pel vostre Esperit Sant.

V. Ajudeu-nos a corregir totes les nostres negligències i
desídies, i a fruir dels vostres dons sobrenaturals.

R. Renoveu-nos, Senyor, pel vostre Esperit Sant.

V. Deslliureu-nos de qualsevol mal, i preserveu-nos de
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l'atracció de les coses fugisseres, que enfosqueixen
els béns eterns.

R. Renoveu-nos, Senyor, pel vostre Esperit Sant.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Units a Jesús, diguem ara al  Pare l'oració dels fills de
Déu:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració de Dimecres de Cendra
V.  Concediu-nos,  Senyor,  de  començar  amb  un  dejuni

santificador  l'exercici  quaresmal  de  la  milícia
cristiana, perquè els qui hem de lluitar contra l'esperit
del  mal  ens  sentim  enfortits  amb  l'auxili  de  la
sobrietat.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
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Oració Setmanes I a V
V. Concediu-nos,  Senyor,  que,  alliçonats  per

l'observança  quaresmal  i  alimentats  amb  la  vostra
paraula,  us  puguem  servir  generosament  en
l'austeritat i siguem sempre unànimes en la pregària.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIMECRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.
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És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 119 , 105-112
Feliços els qui observen els seus preceptes

La teva paraula és una llanterna per als meus passos,
i una claror que il·lumina el meu camí.

He jurat, i ho mantinc,
que guardaré les prescripcions de la teva justícia.

Estic extremadament afligit;
Senyor, fes-me viure com ho has promès.
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Accepta les promeses que t’he fet, Senyor,
i fes que entengui les teves decisions.

Tinc la vida constantment exposada,
però no he oblidat la teva llei.

Els malvats m’han posat paranys,
però jo no m’he desviat dels teus manaments.

He pres per herència perpètua els teus preceptes,
perquè són l’alegria del meu cor.

He inclinat el meu cor a complir els teus dictats,
per sempre, fins a la fi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 70
Tu ets el meu auxili

Cuita, oh Déu, a deslliurar-me,
afanya’t, Senyor, a auxiliar-me!
Que quedin defraudats i avergonyits
els qui em volen prendre la vida;

que reculin escarmentats
els qui s’alegren del meu mal.
Que es retirin aclaparats per la vergonya
aquells qui deien: “Ja li ha estat bé!”
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Que puguin alegrar-se i festejar-te
tots els qui et busquen de cor;
i que sempre puguin dir: “Enaltit sigui Déu!”
els qui estimen la teva salvació.

Però jo sóc un pobre, un desvalgut;
acuita’t per mi, Déu meu!
Tu ets el meu auxili i el meu llibertador.
Senyor, no triguis més!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 75
Et donem gràcies, Déu nostre

Et donem gràcies, Déu nostre,
et donem gràcies; tot invocant el teu nom
proclamem les teves meravelles.

“Quan jo triï el moment,
faré justícia amb rectitud.
Ja pot trontollar la terra amb tots els qui l’habiten,
jo sostinc ferms els seus pilars.”

Dic als insensats: No us insolenteu!,
i als dolents: No planteu cara!
No gallegeu tan ufans contra l’Excels,
ni parleu contra la Roca amb posat d’arrogància,
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perquè no és cosa de llevant ni de ponent,
ni del desert ni de la part muntanyenca;
que és Déu qui regeix:
ensorra l’un i exalta l’altre.

El Senyor té una copa a la mà,
on el vi fermenta carregat d’espècies;
en abocar-lo ell, fins el solatge s’engoliran,
que n’han de beure tots els malvats de la terra.

Però jo ho aniré anunciant sempre,
i cantaré lloança al Déu de Jacob:
“Ensorraré tota altivesa dels dolents,
mentre la força dels justos serà elevada.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1T 2, 3b-6

Déu, el nostre Salvador, que vol que tots els homes se
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salvin i arribin al coneixement de la veritat. Perquè hi ha
un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els
homes: Crist Jesús, home, que es donà a si mateix com a
rescat  en  favor  de  tots.  Aquest  és  el  testimoniatge
presentat al moment fixat.

Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Rm 15, 3

Que Crist tampoc no va buscar la seva pròpia comoditat;
tot  al  contrari,  acomplí  el  que  diu  l'Escriptura:  "Els
insults dels qui t'ultratjaven han caigut damunt meu.".

Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: He 9, 28

També  així  el  Crist,  després  d'haver-se  ofert  una  sola
vegada per a carregar amb els pecats de tothom, serà
vist per segona vegada, no ja per raó del pecat, sinó per
a la salvació definitiva d'aquells qui l'esperen.

Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

– 3·1·4·3 / 8 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Conserveu,  Senyor,  en la vostra família  la

vida cristiana que li heu ensenyat; i conforteu-la de tal
manera en el  temps present que s'encamini  cap als
béns futurs. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIMECRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.
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Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Cal seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari,
i la vida de tots tindrà aquest preu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona de Dimecres de Cendra
Quan  ajudis  els  altres,  mira  que  la  mà  esquerra  no
sàpiga què fa la dreta.

Antífona 1 Setmanes I a V
Setmanes I a V: Així com Jonàs va passar tres dies i tres nits
dintre el monstre marí, també el Fill de l'home passarà
tres dies i tres nits dintre el cor de la terra.

Salm 126
Ens semblava un somni

Quan el Senyor restablí la captivitat de Sió,
ens semblava un somni.
Llavors se’ns omplí la boca de rialles,
i la nostra llengua d’un crit de lloança.
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Entre els pagans es deia aleshores:
“Ha fet una obra magnífica,
el Senyor, amb aquests.”
És magnífic el que ha fet el Senyor a favor nostre,
i n’estem ben joiosos.

Fes tornar, Senyor, els nostres captius,
com els torrents pel Migjorn.
Els qui sembraven amb llàgrimes,
amb crits de joia segaran.

Anava caminant i plorant
el que duia la llavor per sembrar,
però de tornada vindrà content i alegre,
portant les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Setmanes I a V
Setmanes I a V: Així com Jonàs va passar tres dies i tres nits
dintre el monstre marí, també el Fill de l'home passarà
tres dies i tres nits dintre el cor de la terra.

Antífona 2 Setmanes I a V
El  Fill  de  l'home  serà  entregat  als  pagans,  que  es
burlaran d'ell, l'assotaran i el crucificaran, i el tercer dia
ressuscitarà.
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Salm 127
Si el Senyor no edifica la casa

Si no és el Senyor qui edifica la casa,
vanament treballen els qui la construeixen;
si el Senyor no guarda la ciutat,
vanament vetllarà el vigilant.

És en va que us lleveu de matinada
i us retireu tard a reposar,
per menjar el pa de moltes fatigues,
quan ell el dóna als seus estimats tot i dormint.

Mireu, els fills són l’herència del Senyor,
és una recompensa el fruit de les entranyes.
Com sagetes en mans del lluitador,
així són els fills que heu tingut quan éreu joves.

Feliç l’home que en té ple el buirac:
no farà pas mal paper
quan a la porta hagi de discutir amb els contraris.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Setmanes I a V
El  Fill  de  l'home  serà  entregat  als  pagans,  que  es
burlaran d'ell, l'assotaran i el crucificaran, i el tercer dia
ressuscitarà.
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Antífona 3 Setmanes I a V
Aquell  que  compleixi  els  manaments  del  Senyor  i
ensenyi a complir-los serà tingut per gran en el Regne
del cel.

Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,
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perquè Déu va voler que habités en ell
tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona de Dimecres de Cendra
Quan  ajudis  els  altres,  mira  que  la  mà  esquerra  no
sàpiga què fa la dreta.

Antífona 3 Setmanes I a V
Aquell  que  compleixi  els  manaments  del  Senyor  i
ensenyi a complir-los serà tingut per gran en el Regne
del cel.

LECTURA BREU DE DIMECRES DE CENDRA: Fl 2, 12b-15a
Continueu elaborant la vostra salvació amb respecte i
temor, perquè és Déu qui activa en vosaltres la voluntat
i l'acció, segons la seva benevolència. Feu-ho tot sense
rondinar ni discutir,  per tal que sigueu irreprensibles i
senzills, fills de Déu sense defecte.

Breu silenci

LECTURA BREU SETMANES I A V: Ef 4, 32 - 5, 2
Sigueu  amables  els  uns  amb  els  altres,  comprensius,
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perdonant-vos  mútuament,  tal  com  Déu  també  us  va
perdonar per mitjà del Crist. Així, doncs, procureu imitar
Déu, com a fills estimats que sou, i viviu en amor mutu,
tal  com el  Crist  us va estimar i  es lliurà per vosaltres,
com una ofrena i sacrifici a Déu, de suau fragància.

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

¿Per  què  em  voldríeu  matar,  a  mi  que  us  he  dit  la
veritat?

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
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Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

¿Per  què  em  voldríeu  matar,  a  mi  que  us  he  dit  la
veritat?

PREGÀRIES DE DIMECRES DE CENDRA
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Donem honor i  glòria a Déu, que va concloure amb el
seu poble l'Aliança nova i eterna en la sang de Crist i la
hi  renova  en  el  sagrament  de  l'altar.  Preguem-lo,  tot
dient: Beneïu, Senyor, el vostre poble.

V. Dirigiu,  Senyor,  segons  la  vostra  voluntat  els
pensaments  dels  pobles  i  dels  seus  governants,
perquè  s'esforcin  sincerament  a  procurar  el  bé  de
tothom.

R. Beneïu, Senyor, el vostre poble.

V. Augmenteu l'esperit i l'ànim dels qui ho han deixat
tot  per  seguir  Crist,  perquè  donin  testimoni  i
exemple  de  la  santedat  de  l'Església  davant  els
homes.

R. Beneïu, Senyor, el vostre poble.

V. Vós, que creàreu els homes a imatge vostra, feu que
avorreixin tota injusta desigualtat.

R. Beneïu, Senyor, el vostre poble.

V. Retorneu els desviats a la vostra veritat i  al vostre
amor, i ensenyeu-nos a ajudar-los.

R. Beneïu, Senyor, el vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

PREGÀRIES SETMANES I A V

Enaltim  el  Déu  totpoderós  i  provident.  Ell  coneix  les
necessitats del seu poble, però vol que busquem el seu
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Regne per damunt de tot.  Per això, repetim-li aquesta
invocació:  Que  vingui  a  nosaltres  el  vostre  Regne  de
justícia.

V. Pare sant, que ens donàreu Crist com a pastor de les
nostres ànimes, vetlleu pels pastors i els seus fidels,
perquè no manqui als fidels el servei dels pastors, ni
als pastors l'oració dels fidels.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne de justícia.

V. Moveu els cristians perquè auxiliïn els malalts amb
germanor, i reconeguin en ells el vostre Fill.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne de justícia.

V. Crideu a la vostra Església els qui encara no creuen
en  l'Evangeli,  perquè  la  facin  créixer  en  la  caritat
amb les seves obres.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne de justícia.

V. Inspireu-nos  a  demanar-vos  el  perdó  dels  nostres
pecats  i  a  reconciliar-nos  alhora  amb  la  vostra
Església.

R. Que vingui a nosaltres el vostre Regne de justícia.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Invoquem  Déu  Pare  amb  l'oració  que  ens  ensenyà
Jesús:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
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Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració de Dimecres de Cendra
V.  Concediu-nos,  Senyor,  de  començar  amb  un  dejuni

santificador  l'exercici  quaresmal  de  la  milícia
cristiana, perquè els qui hem de lluitar contra l'esperit
del  mal  ens  sentim  enfortits  amb  l'auxili  de  la
sobrietat.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

Oració Setmanes I a V
V. Concediu-nos,  Senyor,  que,  alliçonats  per

l'observança  quaresmal  i  alimentats  amb  la  vostra
paraula,  us  puguem  servir  generosament  en
l'austeritat i siguem sempre unànimes en la pregària.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós
viu  i  regna  en  la  unitat  de  l'Esperit  Sant,  Déu,  pels
segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIMECRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ai, Déu, no em deixis pas!
Ta mà piadosa  allarga'm
i guia'm com a fill,
perquè ma ruta acabi,
a meva salvació.
La llum per mi seràs,
ma guarda, mon puntal.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Dóna al meu pas guiatge;
en fang de vil pecat,
mai més no em deixis caure.
Dóna'm tu l'Esperit,
dóna'm la fe tenaç,
sigues ma fortitud.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Del fons del cor jo clamo:
Altíssim, fes-me fort,
en cada hora amarga.
Si l'ànima ataqués
la temptació fal·laç,
no te m'apartis tu.
Ai, Déu, no em deixis pas! Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.

Salm 30, 1-6
Fes-me tu de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo; que mai no em senti decebut;
allibera’m, per la teva justícia!
Acosta a mi la teva atenció, afanya’t a salvar-me!
Fes-me tu de roca inexpugnable,
i ciutadella de refugi, on em pugui salvar.

Tu ets la meva roca i el meu castell;
per amor del teu nom em guiaràs i em dirigiràs.
Treu-me del parany que m’han preparat,
que tu ets el meu protector.

A les teves mans encomano el meu esperit;
tu em vas redimir, Senyor, Déu de veritat!
Avorreixo els qui adoren ídols inútils;
jo confio en el Senyor. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor! †

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
† Escolta, Senyor, el meu clam.

Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;
ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor!

LECTURA BREU: Ef  4, 26-27

Si  us  indigneu,  mireu  de  no  pecar,  i  que  no  us  duri
l'enuig  fins  a  la  posta  de  sol;  no  doneu  facilitats  al
diable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
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nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem:  Senyor  Jesucrist,  vós  que  sou  benèvol  i
humil de cor, heu promès als qui us segueixen un jou
suau  i  una  càrrega  lleugera;  digneu-vos  a  acceptar
l'oració i les obres d'aquest dia que ens heu concedit;
doneu-nos un bon descans perquè demà siguem més
diligents  en  el  vostre  servei.  Vós,  que  viviu  i  regneu
pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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DIJOUS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 16)

Sota el poder de Ponç Pilat
La vida i  Passió  de Jesucrist  és,  en virtut  del  nom de
Ponç  Pilat  a  ella  vinculat,  un  esdeveniment  de  la
mateixa  història  universal  en  la  que  esdevé  també  la
nostra vida. I, gràcies a la col·laboració d'aquest polític,
adquireix externament el caràcter d'una acció en la qual
es  fan  efectives  i  paleses  tant  la  posició  i  la  justícia
divines com l'extraviada humana i la injustícia de l'ordre
polític en l'esdevenir del món.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DIJOUS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.
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El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones
als vostres fills, molt més el vostre pare del cel donarà
coses bones als qui les hi demanen.

Salm 87
El Senyor estima els portals de Sió

Com fundada per ell sobre les muntanyes santes,
el Senyor estima els portals de Sió
més que tots els santuaris de Jacob.

Grans elogis s’han fet de tu, ciutat de Déu!
Faig esment d’Egipte i Babilònia
d’entre aquells que em coneixen.

Mirant la Filistea i Tir, amb Etiòpia, dic:
“Tots en són fills.”

I de Sió es dirà: “Mare”,
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perquè tots han nascut d’ella.
I l’Altíssim mateix la sosté.

El Senyor anota al registre de ciutadania:
“Aquest n’és fill.”
I van saltant i cantant:
“En tu brollen les meves fonts.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones
als vostres fills, molt més el vostre pare del cel donarà
coses bones als qui les hi demanen.

Antífona 2
Fill  meu,  recorda't que en la vida et  va tocar béns de
tota mena, i a Llàtzer mals.

Càntic (Is 40, 10-17)
La grandesa divina

Aquí ve el Senyor Etern amb poder,
el seu braç ho domina tot.
Porta amb ell la seva recompensa,
i davant d’ell, la seva retribució.
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Com un pastor, pasturarà el seu ramat,
aplegarà els anyells al seu braç,
els portarà al pit,
i tractarà les cries amb delicadesa.

Qui ha mesurat les aigües
amb el palmell de la mà
o ha pres la mida del cel a pams?
Qui ha posat en una mesura
tota la pols de la terra,
o ha pesat les muntanyes amb la romana,
o els turons amb les balances?

Qui ha dirigit l’esperit del Senyor
o, fent-li de conseller, l’ha instruït?
A qui ha consultat que el pogués aconsellar
i li mostrés el camí de la rectitud,
que li ensenyés la ciència
o li indiqués el camí de la prudència?

Mireu, les nacions
són com una gota en un gibrell,
i compten tant com una capa de pols
sobre la balança.
Vegeu que les illes no valen més
que un gra de sorra.

El Líban sencer no basta per a la foguera,
ni té prou animals per a l’holocaust.
Totes les nacions són no res davant d’ell;
només són nul·litat i buidor.

– 3·1·5·2 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Fill  meu,  recorda't que en la vida et  va tocar béns de
tota mena, i a Llàtzer mals.

Antífona 3
Si jo trec els dimonis pel poder de Déu, és que el Regne
de Déu ja és aquí amb vosaltres.

Salm 99
Gran és el Senyor

El Senyor regna: els pobles tremolen;
s’asseu entre els querubins: la terra trontolla!

Gran és el Senyor a Sió,
i excels per damunt de tots els pobles.
Que glorifiquin el teu nom sublim i venerable.
Ell és Sant!

Com a rei poderós amant del dret,
tu has establert els fonaments de l’equitat,
tu exerceixes a Jacob el dret i la justícia.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
i postreu-vos davant l’escambell dels seus peus.
Ell és Sant!
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Moisès i Aaron, entre els seus sacerdots,
i Samuel, entre els qui invocaven el seu nom,
clamaven al Senyor, i ell els contestava,
els parlava en la columna de núvols;
ells guardaven els seus preceptes
i la llei que els donà.

Senyor, Déu nostre, tu els vas escoltar,
vas ser per a ells un Déu indulgent,
tot i que castiguessis les seves faltes.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
i postreu-vos davant la seva muntanya santa,
perquè és sant el Senyor, el nostre Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Si jo trec els dimonis pel poder de Déu, és que el Regne
de Déu ja és aquí amb vosaltres.

LECTURA BREU: He 2, 9b-10
 Jesús, que per haver sofert la mort és "coronat de glòria
i honor", a fi que per la gràcia de Déu tastés la mort en
benefici de tothom. Perquè convenia, en efecte, a aquell
qui  és  creador  i  destinatari  de  totes  les  coses  que
existeixen, havent-se proposat de conduir molts fills a la
glòria, perfeccionar, per mitjà del sofriment, l'autor de
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la salvació d'ells.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jesús deia als jueus i als grans sacerdots: Els qui són de
Déu escolten les paraules de Déu; per això vosaltres no
escolteu, perquè no sou de Déu.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

– 3·1·5·2 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

temps de quaresma – dijous

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesús deia als jueus i als grans sacerdots: Els qui són de
Déu escolten les paraules de Déu; per això vosaltres no
escolteu, perquè no sou de Déu.
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PREGÀRIES

Lloem  nostre  Senyor  Jesucrist,  llum  del  món,  que
vingué  perquè  no caminéssim a les fosques,  sinó que
tinguéssim  la  llum  de  la  vida,  i  supliquem-li:  Que  la
vostra paraula il·lumini els nostres passos.

V. Feu que avui progressem en la vostra imitació, Déu
benigníssim, perquè els qui caiguérem en el primer
Adam ens aixequem en vós, segon Adam.

R. Que la vostra paraula il·lumini els nostres passos.

V. Doneu-nos la vostra paraula per  llum dels  nostres
camins,  perquè,  seguint  la  veritat,  creixem
contínuament en l'amor a vós.

R. Que la vostra paraula il·lumini els nostres passos.

V. Ensenyeu-nos a treballar pel bé comú amb fidelitat,
moguts  pel  desig  de  complaure-us,  perquè  la
humanitat sigui més il·luminada per l'Església.

R. Que la vostra paraula il·lumini els nostres passos.

V. Perdoneu  les  nostres  culpes,  i  dirigiu  els  nostres
passos pel camí de la justícia i la sinceritat.

R. Que la vostra paraula il·lumini els nostres passos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè sabem que som fills de Déu, plens de confiança
gosem dir:
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Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Ateneu,  Senyor,  les  nostres  súpliques  i  mireu,

bondadós, els qui confiem en la vostra misericòrdia,
de  manera  que,  purificats  de  la  brutícia  del  pecat,
perseverem en la vida cristiana i siguem hereus de les
vostres  promeses.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIJOUS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.
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És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 119 , 113-120
Feliços els qui observen els seus preceptes

Detesto els hipòcrites,
però estimo la teva llei.

Tu ets el meu refugi i el meu escut,
confio en la teva paraula.

Aparteu-vos de mi, malfactors,
que vull complir els preceptes del meu Déu.
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Sostén-me, com vas prometre, i viuré;
no decebis la meva confiança.

Aguanta’m, i seré salvat,
i em complauré sempre en les teves prescripcions.

Has arraconat tots els qui es desvien de les teves
normes,

perquè la seva astúcia no té sentit.

Com a escòria bandeges tots els malvats del país,
per això estimo les teves prescripcions.

El meu cos s’estremeix per temor de tu,
i dels teus decrets tinc temença.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 79
Ajuda’ns, oh Déu, salvador nostre

Oh Déu, els gentils han penetrat en la teva propietat,
han profanat el teu sant temple,
han fet de Jerusalem un munt de ruïnes.

Han llençat els cadàvers dels teus servents
per menjar dels voltors,
la carn dels teus fidels a les bèsties salvatges.
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Han vessat com aigua la seva sang
entorn de Jerusalem,
i no hi ha qui els enterri.

Ens hem tornat objecte de befa per als nostres veïns,
mofa i escarni dels qui ens envolten.

Fins quan, Senyor? T’hauràs enutjat per sempre?
¿S’encendrà la teva gelosia com el foc?

Desfoga la teva ira sobre els pagans que no et coneixen,
i sobre aquelles nacions
que no invoquen el teu nom,
ja que han devorat Jacob
i han desolat el seu habitacle.

No recordis en contra nostra
les culpes dels avantpassats;
que la teva misericòrdia
tot seguit ens vingui a l’encontre,
perquè hem quedat molt abatuts.

Ajuda’ns, oh Déu, salvador nostre,
per la glòria del teu nom.
Deslliura’ns i esborra els nostres pecats,
per amor del teu nom.

Per què han de dir els pagans: “On és el seu Déu?”
Que es faci patent a les nacions,
i nosaltres ho puguem veure,
la venjança de la sang dels teus servents
que ha estat vessada.
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Que el gemec dels captius arribi fins a tu;
pel teu gran poder fes sobreviure
els sentenciats a mort.
Retribueix als nostres veïns set vegades
l’ultratge amb què t’han ofès, Senyor!

Així nosaltres, el teu poble i ramat de la teva devesa,
et donarem gràcies per sempre;
proclamarem la teva lloança
de generació en generació!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 80
Pastor d’Israel, escolta

Pastor d’Israel, escolta,
tu que guies Josep com un ramat,
tu que seus sobre querubins, mostra’t resplendent
davant d’Efraïm, de Benjamí i de Manassès;
desperta la teva potència i vine al nostre auxili.

Oh Déu, restableix-nos;
asserena la teva mirada i serem salvats.

Fins quan, Senyor, Déu de l’univers,
seguiràs enfurismat malgrat l’oració del teu poble?
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Els fas menjar un pa de plors
i els fas beure llàgrimes a mesura plena.
Ens has deixat a les disputes dels veïns,
i els enemics fan burla de nosaltres.

Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada i serem salvats.

Vas arrencar una vinya de l’Egipte,
la vas trasplantar foragitant les nacions;
li vas desbrossar un terreny,
i s’hi va arrelar fins a omplir el país.

La seva ombra cobria les muntanyes,
i els seus pàmpols els cedres més alts.
Estengué les seves sarments fins al mar,
i els seus rebrots fins al riu.

Per què has derruït el seu clos,
deixant que la veremi qualsevol vianant?
La destrossa el porc senglar,
i la roseguen les bèsties del camp.

Déu de l’univers, retorna;
mira del cel estant, fes-te’n càrrec,
i visita aquesta vinya;
protegeix allò que va plantar la teva dreta,
el plançó que tu vas conrear.

Abrusada pel foc i trinxada,
es fa malbé per la indignació del teu semblant.
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Que la teva mà reposi
sobre l’home de la teva elecció,
el fill de l’home que tu has enfortit.

Ja no ens apartarem de tu;
ens donaràs vida i invocarem el teu nom.
Senyor, Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: He 4, 14-15

Tenint, doncs, un gran pontífex que ha travessat els cels,
Jesús, el Fill de Déu, aferrem-nos a la fe que professem.
Atès que no tenim pas un pontífex incapaç de compadir-
se  de les  nostres  febleses,  sinó que  ha passat  per  les
mateixes proves que nosaltres, exceptuant el pecat.

Breu silenci
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LECTURA BREU PER A SEXTA: He 7, 26-27

Aquest  és,  certament,  el  pontífex  que  ens  convenia:
sant, innocent, pur, separat dels pecadors i enlairat més
amunt dels cels; i aquest no té necessitat d'oferir sacrifi-
cis periòdicament - com fan els grans sacerdots, primer
pels  seus  propis  pecats  i  després  pels  del  poble  -,
perquè això ho va fer d'una vegada per sempre en oferir-
se ell mateix.

Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: He 9, 11-12

El  Crist,  en  canvi,  s'ha  presentat  com  a  pontífex  dels
béns  definitius,  passant  a  través  del  tabernacle  més
gran i més perfecte, que no és de construcció humana,
és  a  dir,  que  no  pertany  a  aquesta  creació;
i no pas per mitjà de la sang de bocs i vedells, sinó per
mitjà de la seva pròpia sang, ha entrat una vegada per
sempre al lloc Sant, i ha obtingut una redempció eterna.

Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.
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RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA
Oració

V. Preguem: Senyor, preveniu els nostres actes amb la
vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a
fi  que  totes  les  nostres  obres  tinguin  en  vós  el  seu
principi i per vós arribin a la seva fi. Per Crist Senyor
nostre.

R. Amén.

PREGÀRIA PER A SEXTA
Oració

V. Preguem:  Senyor,  vós  estimeu  la  innocència  i  la
retorneu als qui l'han perduda; atraieu cap a vós el cor
dels vostres fidels,  de manera que, inflamats pel foc
del vostre Esperit, siguin ferms en la fe i eficients en les
obres. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

PREGÀRIA PER A NONA
Oració

V. Preguem: Concediu-nos, Senyor, la gràcia de pensar i
d'obrar sempre amb rectitud; i,  ja que de vós tenim
l'existència,  feu  també  que  la  nostra  vida  sigui
conforme a la vostra voluntat. Per Crist Senyor nostre.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIJOUS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.
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Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Cal seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari,
i la vida de tots tindrà aquest preu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Qui perdi la seva vida per mi, la salvarà per sempre, diu
el Senyor.

Salm 132 (A)
No desatenguis el teu ungit

Recorda’t, Senyor, de David
i de tot el seu zel,
del jurament fet al Senyor,
com prometé al Poderós de Jacob:

“No he d’entrar sota el meu cobert,
ni m’he d’ajeure al llit on descanso,
ni deixaré que vingui la son als meus ulls,
ni que s’acluquin les meves parpelles,
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fins que hagi trobat un lloc per al Senyor,
un estatge per al Poderós de Jacob.”

Hem sabut que l’arca era a Efrata,
i l’hem trobada als camps de Jàar.
Entrem, doncs, al seu habitatge,
postrem-nos davant l’escambell dels seus peus.

Alça’t, Senyor, vine al lloc on sojornaràs,
tu i l’arca del teu poder.
Que els teus sacerdots es vesteixin de gala
i els teus fidels esclatin en crits de joia.

Per amor de David, el teu servent,
no desatenguis el teu ungit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Qui perdi la seva vida per mi, la salvarà per sempre, diu
el Senyor.

Antífona 2
Demaneu i Déu us donarà; cerqueu i trobareu; truqueu, i
Déu us obrirà.

Salm 132 (B)
No desatenguis el teu ungit
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El Senyor va jurar a David,
amb una fidelitat de la qual no es desdirà:

“Un de la teva progenitura asseuré al teu setial.
Si els teus fills guarden el meu pacte,
i els preceptes que jo els ensenyaré,
també els seus fills, per sempre més,
s’asseuran en el teu tron.”

És que el Senyor ha escollit Sió,
la desitja per residència seva:
“Aquest és per sempre el meu lloc d’estada,
aquí residiré, perquè jo ho he escollit.

Beneiré abundosament les seves provisions,
els seus pobres atiparé de pa,
els seus sacerdots vestiré de salvació,
i els seus fidels esclataran en crits de joia;

aquí faré retrobar la potència de David,
aquí he preparat una llàntia per al meu ungit.
Cobriré d’ignomínia els seus enemics,
però al seu front brillarà la meva diadema.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Demaneu i Déu us donarà; cerqueu i trobareu; truqueu, i
Déu us obrirà.
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Antífona 3
Aquell ric, que no donava a Llàtzer ni les engrunes del
pa, després li demanava una gota d'aigua.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.
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Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Aquell ric, que no donava a Llàtzer ni les engrunes del
pa, després li demanava una gota d'aigua.

LECTURA BREU: He 13, 12-15

Per això també Jesús, a fi de santificar el poble amb la
pròpia sang, va patir fora de la porta. Per tant, sortim a
trobar-lo fora del campament, portant el seu deshonor,
que  aquí  no  tenim  una  ciutat  permanent,  sinó  que
cerquem  la  futura.  Per  mitjà  d'ell,  doncs,  oferim
contínuament a Déu un sacrifici de lloança, és a dir, un
tribut de llavis que confessen el seu nom.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
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V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

¿Encara  no  tens  cinquanta  anys  i  has  vist  Abraham?
Jesús respongué: Us ho dic amb tota veritat, jo sóc des
d'abans que nasqués Abraham.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
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Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

¿Encara  no  tens  cinquanta  anys  i  has  vist  Abraham?
Jesús respongué: Us ho dic amb tota veritat, jo sóc des
d'abans que nasqués Abraham.

PREGÀRIES

Preguem  nostre  Senyor  Jesucrist,  que  ens  donà  el
manament  nou  d'estimar-nos  els  uns  als  altres,  i
diguem-li:  Augmenteu,  Senyor,  la  caritat  del  vostre
poble.

V. Mestre  bo,  ensenyeu-nos  d'estimar-vos  en  els
germans, i de servir-vos en cadascun d'ells.

R. Augmenteu, Senyor, la caritat del vostre poble.
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V. Vós, que en la creu demanàreu al Pare el perdó pels
vostres  botxins,  feu  que  estimem  els  enemics  i
preguem pels qui ens persegueixen.

R. Augmenteu, Senyor, la caritat del vostre poble.

V. Pel vostre Cos i per la vostra Sang, augmenteu-nos la
confiança,  l'amor  i  la  força,  consoleu  els  tristos,
enfortiu  els  febles,  infoneu  l'esperança  als
agonitzants.

R. Augmenteu, Senyor, la caritat del vostre poble.

V. Vós, llum del món, que tornàreu la vista al  cec de
naixement després de banyar-se a Siloè, il·lumineu
els  catecúmens  per  mitjà  del  bany  de  l'aigua  i  la
paraula de la vida.

R. Augmenteu, Senyor, la caritat del vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb el goig de saber-nos fills de Déu, acudim al Pare,
tot dient:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
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I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Ateneu,  Senyor,  les  nostres  súpliques  i  mireu,

bondadós, els qui confiem en la vostra misericòrdia,
de  manera  que,  purificats  de  la  brutícia  del  pecat,
perseverem en la vida cristiana i siguem hereus de les
vostres  promeses.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIJOUS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ai, Déu, no em deixis pas!
Ta mà piadosa  allarga'm
i guia'm com a fill,
perquè ma ruta acabi,
a meva salvació.
La llum per mi seràs,
ma guarda, mon puntal.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Dóna al meu pas guiatge;
en fang de vil pecat,
mai més no em deixis caure.
Dóna'm tu l'Esperit,
dóna'm la fe tenaç,
sigues ma fortitud.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Del fons del cor jo clamo:
Altíssim, fes-me fort,
en cada hora amarga.
Si l'ànima ataqués
la temptació fal·laç,
no te m'apartis tu.
Ai, Déu, no em deixis pas! Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”

Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.

Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
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fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

LECTURA BREU: 1Te 5, 23

Que el  mateix  Déu de pau us santifiqui plenament en
tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos,
es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre
Senyor Jesucrist.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.
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V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Senyor, Déu nostre, doneu-nos un descans
que ens refaci després del treball de la jornada; així,
amb el vostre auxili, us servirem fidelment amb tot el
nostre cos i el nostre esperit. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DIVENDRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 17)

Fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns
En la mort de Jesucrist, Déu mateix s'ha abaixat i s'ha
donat  a  executar  la  seva  justícia  enfront  l'home
pecador,  d'una  manera  que  ocupa  el  lloc  d'aquest,
suprimint-lo  i  assumint  sobre  ell,  d'una  vegada  per
totes, la maledicció que l'afligeix, el càstig que mereix,
el  passat  cap  a  on  es  precipitava,  l'abandó  al  qual
s'havia lliurat.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DIVENDRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.
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El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Si algú no té roba, vesteix-lo; no el defugis, que és germà
teu. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del
matí, i tindràs per avantguarda la teva bondat.

Salm 51
Renta’m ben bé de la meva maldat

Apiada’t de mi, oh Déu,
segons la teva misericòrdia;
segons la teva gran tendresa,
esborra les meves culpes.

Renta’m ben bé de la meva maldat,
i purifica’m del meu pecat.

Prou reconec les meves culpes,
i el meu pecat el tinc sempre davant meu.
Contra tu he pecat, especialment contra tu,
i he comès allò que és dolent als teus ulls;
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per això ets ben just en la teva sentència,
íntegre en el teu judici.

Tanmateix, ja vaig néixer dolent,
i la meva mare m’engendrà pecador.

Tanmateix, tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Purifica’m amb hisop, i quedaré net,
renta’m, i quedaré més blanc que la neu.

Deixa’m sentir el goig i l’alegria,
i exultaran els ossos que vas esclafar.
Aparta la mirada dels meus pecats,
i esborra totes les meves culpes.

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur,
i renova dintre meu un esperit ben ferm.
No m’apartis de la teva presència,
ni retiris de mi el teu esperit sant.

Retorna’m el goig del teu auxili,
i que un esperit benèvol m’afermi.
Ensenyaré els teus camins als esgarriats,
i tornaran a tu els pecadors.

Del delicte de sang, oh Déu, deslliura-me’n,
Déu de la meva salvació!
I la meva llengua aclamarà la teva justícia.
Senyor, obre els meus llavis,
i la meva boca divulgarà la teva lloança.
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Perquè no et pot satisfer un sacrifici;
ni que t’oferís un holocaust no l’acceptaries.
Els sacrificis a Déu són un esperit penedit;
un cor contret i humiliat, oh Déu, no el rebutges.

Per la teva bondat afavoreix Sió,
reconstrueix les muralles de Jerusalem.
Llavors agrairàs els sacrificis legítims,
l’holocaust i l’ofrena total;
llavors oferiran vedells damunt el teu altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Si algú no té roba, vesteix-lo; no el defugis, que és germà
teu. Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del
matí, i tindràs per avantguarda la teva bondat.

Antífona 2
Si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei
i els fariseus, no entrareu pas en el Regne del cel.

Càntic (Jr 14, 17-21)
Súplica del profeta a favor del poble

Que els meus ulls vessin llàgrimes
nit i dia sense parar,
perquè la donzella filla del meu poble
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ha estat colpida amb un gran desastre,
amb una ferida molt dolorosa.

Si vaig al camp, hi veig víctimes de l’espasa;
si entro a la ciutat,
hi veig el patiment a causa de la fam.
Fins i tot els profetes i els sacerdots
van errants pel país, sense comprendre res.

¿És que has rebutjat del tot Judà?
¿És que la teva ànima està fastiguejada de Sió?
Per què ens has fet aquesta ferida incurable?
Esperàvem el benestar,
però no hem obtingut cap bé;
esperàvem el temps de restabliment,
i esdevé l’esfereïment.

Reconeixem, Senyor, la nostra impietat,
la iniquitat dels nostres pares:
tots hem pecat contra tu.
No ens menyspreïs, per amor del teu nom!
No deshonoris el tron de la teva glòria!
Pensa-t’hi, no trenquis el teu pacte amb nosaltres!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei
i els fariseus, no entrareu pas en el Regne del cel.
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Antífona 3
Em coneixeu i sabeu d'on sóc, encara que no he vingut
per mi mateix, sinó que el meu Pare m'ha enviat, diu el
Senyor.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

Aclameu el Senyor tota la terra,
serviu el Senyor amb alegria,
veniu joiosos a la seva presència!

Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.

Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Em coneixeu i sabeu d'on sóc, encara que no he vingut
per mi mateix, sinó que el meu Pare m'ha enviat, diu el
Senyor.
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LECTURA BREU: Is 52, 13-15
Heus aquí que el meu servent prosperarà, s’elevarà, serà
exalçat i  posat molt alt.  Talment com molts quedaren
esbalaïts  en  veure’l  tan  desfigurat,  que  ja  ni  tenia
aspecte  d’home,  i  la  seva  aparença  no  semblava
humana, així se’n meravellaran una munió de pobles, i
davant d’ell els reis es taparan la boca, perquè hauran
vist el que no els havia estat contat i hauran entès el que
mai no havien sentit.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
M'heu vist fer moltes obres bones, diu el Senyor; ¿per
quina d'aquestes obres em voleu apedregar?

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
M'heu vist fer moltes obres bones, diu el Senyor; ¿per
quina d'aquestes obres em voleu apedregar?

PREGÀRIES

Donem gràcies a Crist,  Senyor nostre,  que per la seva
mort en creu ens ha donat la vida, i demanem-li de tot
cor: Per la vostra mort, Senyor, doneu-nos la vida.

V. Mestre  i  Salvador  nostre,  vós  que  plantàreu  en
nosaltres la fe i ens renovàreu amb la vostra passió
gloriosa,  allunyeu-nos  de  la  nostra  antiga  vida  de
pecat.

R. Per la vostra mort, Senyor, doneu-nos la vida.

V. Feu  que  avui  sapiguem  treballar  l'abstinència,  i
puguem socórrer així els nostres germans pobres.

R. Per la vostra mort, Senyor, doneu-nos la vida.

V. Que  rebem  aquest  dia  de  la  Quaresma  com  una
gràcia  vostra,  i  el  santifiquem  amb  obres  de
misericòrdia.

R. Per la vostra mort, Senyor, doneu-nos la vida.

V. Adreceu, Senyor, la nostra voluntat rebel, induïu-nos
a ser generosos.
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R. Per la vostra mort, Senyor, doneu-nos la vida.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Que l'Esperit  que viu en nosaltres i  ens agermana per
l'amor ens ajudi ara a pregar el Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Perdoneu, Senyor, les culpes del vostre poble i, per la

vostra  benignitat,  desfeu-nos  dels  lligams
pecaminosos  que  hem contret  a  causa  de la  nostra
feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
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V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIVENDRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.
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És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 22 (A)
Déu meu, per què m’has abandonat?

Déu meu, Déu meu,
per què m’has abandonat?
Per què t’allunyes sense ajudar-me,
ni escoltar el meu gemec?

Déu meu, crido de dia, i no contestes,
de nit, i no obtinc resposta.
I, tanmateix, tu ets el Sant,
que resideixes entre les lloances d’Israel.
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En tu confiaven els nostres pares,
tingueren confiança i els vas alliberar.
Et cridaven i es veien alliberats,
en tu confiaven, i no quedaren defraudats.

Jo, en canvi, sóc un cuc, no pas un home,
befa de la gent i rebuig del poble.
Tots els qui em veuen es riuen de mi,
fan ganyotes i mouen el cap:
“S’ha confiat al Senyor, que el salvi;
que l’alliberi, ja que es complau en ell!”

Certament, tu m’has tret del si matern
fent-me confiar sobre els pits de la mare.
He estat adreçat vers tu des de les entranyes,
des del si de la meva mare tu ets el meu Déu.
No t’allunyis de mi, que tinc l’angoixa a prop
i no hi ha qui em salvi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 22 (B)
Déu meu, per què m’has abandonat?

M’envolta un ramat de vedells,
m’acorralen braus de Basan;
obren la gola contra mi,
com un lleó que destrossa i rugeix.
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M’escolo com si fos aigua,
se’m deslloriguen tots els ossos;
el meu cor, talment com la cera,
se’m fon dins les entranyes.

La vigoria se m’asseca com l’argila,
fins la llengua se m’encasta al paladar,
m’has reduït a la pols de la mort.

M’envolta una colla de gossos,
un escamot de malfactors m’assetja;
m’han foradat les mans i els peus,
podria comptar tots els meus ossos.

Em miren, em contemplen,
es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen a sorts la meva túnica.

Però tu, Senyor, no t’allunyis;
fortalesa meva, afanya’t a auxiliar-me!
Allibera de l’espasa la meva vida,
de les grapes del gos l’únic que em resta.
Salva’m de la gola del lleó
i de les banyes dels braus, pobre de mi!

Proclamaré el teu nom als meus germans,
enmig de la congregació et lloaré.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 22 (C)
Déu meu, per què m’has abandonat?

Els qui venereu el Senyor, doneu-li lloança;
posteritat de Jacob, glorifiqueu-lo
i reverencieu-lo, nissaga tota d’Israel!

Perquè no ha menyspreat ni rebutjat
el sofriment del desvalgut,
ni li ha amagat la seva cara,
ans l’ha escoltat quan l’invocava.

A tu anirà la meva lloança
en la gran congregació,
compliré els meus vots davant dels seus fidels.

Els humils menjaran i s’atiparan,
lloaran el Senyor aquells qui el cerquen:
“Que visqui el vostre cor per sempre.”

Ho recordaran i tornaran al Senyor
de tots els confins de la terra,
i es postraran davant teu gent de tots els pobles;
perquè al Senyor pertany la reialesa,
i ell és qui domina les nacions.

L’adoraran tots els poderosos de la terra,
davant d’ell s’inclinaran tots els mortals.
La meva ànima per ell viurà,
la meva descendència el servirà.
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Parlaran del Senyor a la generació venidora,
anunciaran la seva justícia
al poble que ha de néixer, i diran:
“Això és obra del Senyor.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 53, 2-3

Ha  crescut  davant  d’ell  com  un  rebrot,  i  com  l’arrel
d’una  terra  àrida.  No  té  bellesa  ni  esclat  perquè
l’admirem,  ni  esplendor  perquè  ens  hi  complaguem.
Malvolgut, rebuig dels homes, home de dolors i avesat a
la  sofrença.  Com  un  al  qual  s’amaga  la  cara,  l’hem
menyspreat i l’hem tingut per no res.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 53, 4-5

Tanmateix,  ell  ha  suportat  les  nostres  sofrences,  s’ha
carregat els nostres dolors i nosaltres el teníem per un
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castigat,  un  colpit  de  Déu  i  abatut.  En  canvi,  ell  fou
traspassat per les nostres infidelitats, fou trinxat per les
nostres  culpes.  El  càstig  que  ens  dóna  la  pau  queia
damunt d’ell, i és per les seves llagues que som curats.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 53, 6-7

Tots anàvem esgarriats com ovelles, cadascú tirava pel
seu  camí,  mentre  el  Senyor  feia  recaure  en  ell  la
iniquitat  de  tots  nosaltres.  Maltractat  i  humiliat,  no
obria la boca; com un anyell conduït a l’escorxador, com
una ovella davant l’esquilador, callava i ni tan sols obria
la boca.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Déu  totpoderós,  feu  que  puguem  arribar

amb  cor  pur  a  les  festes  que  s'apropen.  Per  Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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SETMANES I A V

DIVENDRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.
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Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Cal seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari,
i la vida de tots tindrà aquest preu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vindrà el  dia que els  serà pres  l'espòs  i  els  convidats
dejunaran.

Salm 135 (A)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Lloeu el nom del Senyor,
lloeu-lo, servents del Senyor,
que esteu a la casa del Senyor,
als atris del temple del nostre Déu.

Lloeu el Senyor, perquè és benigne;
canteu salms al seu nom, perquè és amorós.
Que el Senyor s’ha escollit Jacob,
Israel, com a propietat seva.
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Jo sé prou bé que és gran el Senyor,
que el nostre Sobirà és superior a tots els déus.
El Senyor duu a terme tot el que es proposa,
al cel i a la terra, en el mar i en tots els abismes.

Fa aixecar els núvols de l’extrem de la terra,
crea els llamps per anunciar la pluja,
fa sortir els vents del seu amagatall.

Ell és qui ferí de mort els primogènits de l’Egipte,
des de l’home fins al bestiar.
Envià senyals i prodigis dintre teu, Egipte,
contra el faraó i contra tots els seus súbdits.

Ell és qui aterrà pobles importants
i féu morir reis poderosos:
Sehon, el rei dels amorreus,
Og, el rei de Basan,
i tots els reialmes de Canaan;
i donà el seu territori en possessió,
en patrimoni d’Israel, el seu poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Vindrà el  dia que els  serà pres  l'espòs  i  els  convidats
dejunaran.
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Antífona 2
Volien agafar Jesús, però no es varen atrevir per por del
poble, que el tenia per profeta.

Salm 135 (B)
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Senyor, el teu nom és etern.
Senyor, el teu record va de generació en generació,
perquè el Senyor fa justícia al seu poble,
i té compassió dels seus servents.

Els ídols dels pagans són plata i or,
de fabricació humana;
tenen boca i no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,

tenen orelles, però no hi senten,
tampoc no hi ha alè a la seva boca.
Iguals que ells són els qui els fabriquen,
i tots els qui hi posen confiança.

Casa d’Israel, beneeix el Senyor;
casa d’Aaron, beneeix el Senyor.
Casa de Leví, beneeix el Senyor;
creients del Senyor, beneïu el Senyor.

Beneït sigui el Senyor des de Sió,
ell que habita a Jerusalem.

– 3·1·6·4 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Volien agafar Jesús, però no es varen atrevir per por del
poble, que el tenia per profeta.

Antífona 3
Estimar els altres com a si mateix és millor que tots els
sacrificis.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Estimar els altres com a si mateix és millor que tots els
sacrificis.

LECTURA BREU: 1Pe 2, 21-24

Precisament per a tals fets vau ser cridats, ja que també
Crist  va  patir  per  vosaltres,  deixant-vos  marcat  un
esquema perquè pugueu seguir la seva traça, "ell, que
no  va  cometre  pecat,  ni  fou  trobat  engany  a  la  seva
boca"; injuriat, no responia a la injúria;  maltractat, no
amenaçava, sinó que es confiava al qui jutja rectament;
"ell, que va pujar" al patíbul carregant sobre el seu cos
"els  nostres  pecats",  per  tal  que  havent  ja  mort  als
pecats  visquem com a justos:  "per  la  seva  ferida  heu
estat guarits."
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Si a mi no em voleu creure, creieu el que diuen les obres
que jo faig en nom de Déu.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Si a mi no em voleu creure, creieu el que diuen les obres
que jo faig en nom de Déu.

PREGÀRIES

Invoquem,  germans,  Jesucrist,  el  Senyor,  que  amb  la
seva sang va santificar el poble, i diguem-li: Compadiu-
vos, Senyor, del vostre poble.

V. Redemptor nostre, per la vostra passió concediu als
vostres  fidels  el  do  de  la  mortificació  corporal,
sosteniu-los  en  la  lluita  contra  les  adversitats,
enfortiu-los amb més esperança, perquè es preparin
més intensament a les festes de la resurrecció.

R. Compadiu-vos, Senyor, del vostre poble.

V. Moveu  els  cristians  a  difondre,  en  virtut  del  do
profètic que tenen, l'Evangeli  vostre pertot arreu, i
que el confirmin amb la seva fe, esperança i caritat
ardent.

R. Compadiu-vos, Senyor, del vostre poble.

V. Reconforteu amb la vostra gràcia tots els afligits, i
feu-nos sol·lícits a consolar-los fraternalment.

R. Compadiu-vos, Senyor, del vostre poble.
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V. Ensenyeu-nos als fidels a compartir la vostra passió
amb els seus sofriments, perquè manifestin la vostra
salvació en la seva vida.

R. Compadiu-vos, Senyor, del vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem  que  l'ajut  del  Senyor  ens  enforteixi  per
perdonar-nos  mútuament  les  nostres  ofenses  i  poder
anomenar així a Déu Pare nostre, amb tota veritat:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Perdoneu, Senyor, les culpes del vostre poble i, per la

vostra  benignitat,  desfeu-nos  dels  lligams
pecaminosos  que  hem contret  a  causa  de la  nostra
feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DIVENDRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ai, Déu, no em deixis pas!
Ta mà piadosa  allarga'm
i guia'm com a fill,
perquè ma ruta acabi,
a meva salvació.
La llum per mi seràs,
ma guarda, mon puntal.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Dóna al meu pas guiatge;
en fang de vil pecat,
mai més no em deixis caure.
Dóna'm tu l'Esperit,
dóna'm la fe tenaç,
sigues ma fortitud.
Ai, Déu, no em deixis pas!

Ai, Déu, no em deixis pas!
Del fons del cor jo clamo:
Altíssim, fes-me fort,
en cada hora amarga.
Si l'ànima ataqués
la temptació fal·laç,
no te m'apartis tu.
Ai, Déu, no em deixis pas! Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Salm 88
Jo clamo davant teu nit i dia

Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.

Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;
a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.
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¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?
¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que  seran  reconeguts  en  les  tenebres  els  teus

prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.

M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.
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LECTURA BREU: Jr 14, 9

Per  què  has  de  ser  com  un  home  esgotat,  com  un
lluitador que no pot donar ajut? Tanmateix, tu habites
enmig de nosaltres, oh Senyor, i el teu nom és invocat
damunt nostre; no ens desemparis!
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
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Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Concediu-nos, Déu omnipotent, que de tal
manera  ens  unim  al  vostre  Fill  mort  i  sepultat,  que
puguem ressuscitar a una nova vida amb ell. Que viu i
regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A V

DISSABTES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

V.  Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.
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R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V.  La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

R.  Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor: No
enduriu els vostres cors.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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R. Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tant  de  bo  que  avui  sentíssiu  la  veu  del  Senyor:  No
enduriu els vostres cors.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 18)

Ressuscità al tercer dia d'entre els morts
En  la  resurrecció  de  Jesucrist,  l'home  resta  d'una
vegada  per  totes  elevat  i  destinat  a  trobar  en  Déu
justícia  contra  tots  els  seus  enemics;  resta,  per  tant,
alliberat  per  viure  una  nova  vida,  en  la  qual  ja  no té
davant  seu,  sinó que l'ha deixat  enrere,  el  pecat  i  les
seves conseqüències: la maledicció, la mort, la tomba i
l'infern.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A V

DISSABTES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Les llàgrimes dels ulls siguin ja pluja,
amarant de dolor l'íntim del cor,
amb la cendra i la pols dels pecats nostres
pastarem un nou fang més net i fort.

L'Esperit farà nou el cor de l'home,
trossejat pel sincer penediment,
tot serà recreat en nova vida,
primavera de Déu en el creient.

El cor net, veurem Déu ben a prop nostre,
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la mirada de Déu ens cobrirà,
sentirem, plens de goig, els cants de festa
amb què el poble salvat el lloarà.

Cantem a Déu Pare, donant gràcies
pel gran do del perdó en Jesucrist,
pregarem Pare i Fill que ens concedeixin
la pau santa i l'amor de l'Esperit. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Reuniu tresors al cel, on no s'arnen ni es rovellen.

Salm 119 , 145-152
Feliços els qui observen els seus preceptes

Clamo amb tot el cor, Senyor, escolta’m,
vull observar els teus decrets.

Jo t’invoco, salva’m
i compliré les teves instruccions.

Avançant-me a l’albada vinc a implorar-te;
en les teves promeses tinc confiança.

Els meus ulls s’han anticipat a les rondes nocturnes
per meditar en la teva paraula.

Escolta la meva veu, Senyor, pel teu amor;
vivifica’m, segons els teus propòsits.
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Són a prop els qui van darrere la maldat;
estan lluny de la teva llei.

Tu ets a la vora, Senyor,
i tots els teus manaments són veritat.

Fa molt de temps que tinc per sabut que els teus
preceptes

els has establert a perpetuïtat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Reuniu tresors al cel, on no s'arnen ni es rovellen.

Antífona 2
Pregueu  pels  qui  us  persegueixen.  Així  sereu  fills  del
vostre Pare del cel, diu el Senyor.

Càntic (1Cr 29, 10-13)
Oració de David

Beneït siguis, Senyor,
Déu del nostre pare Israel,
des de l’eternitat i fins a l’eternitat!

Són teus, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, la victòria i la majestat,
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perquè és ben teu tot el que hi ha al cel i a la terra!
Teu és, Senyor, el regne,
i tu ets excels sobre totes les coses!

De tu vénen la riquesa i l’honra,
i tu ho regeixes tot.
A les teves mans està el poder i la força,
i a les teves mans està el donar
engrandiment i fermesa a totes les coses.

Ara, doncs, Déu nostre,
nosaltres et tributem lloances
i exalcem el teu nom gloriós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Pregueu  pels  qui  us  persegueixen.  Així  sereu  fills  del
vostre Pare del cel, diu el Senyor.

Antífona 3

Pare, he pecat contra el cel i contra vós; ja no mereixo
que  em  digueu  fill,  preneu-me  entre  els  vostres
jornalers.

Salm 117
Aclameu-lo tots els pobles
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Senyor, sobirà nostre,
Lloeu el Senyor, totes les nacions;
aclameu-lo, tots els pobles!

Perquè ens cobreix la seva amorositat
i la fidelitat del Senyor és perpètua.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Pare, he pecat contra el cel i contra vós; ja no mereixo
que  em  digueu  fill,  preneu-me  entre  els  vostres
jornalers.

LECTURA BREU: Is 65, 1b-3a

A una nació que no invocava el meu nom li he dit: ‘Aquí
em teniu, sóc aquí!’ Tot el dia he mantingut esteses les
meves mans vers un poble rebel que segueix uns camins
que  no són bons,  rere  les  seves  pròpies fantasies.  Un
poble que descaradament em provoca sense parar.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
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V. I del flagel de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jesús va morir per aplegar els fills de Déu dispersos.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesús va morir per aplegar els fills de Déu dispersos.

PREGÀRIES

Donem gràcies a Crist sempre i en tot lloc i adrecem-li
aquesta  súplica  confiada:  Ajudeu-nos,  Senyor,  amb  la
vostra gràcia.

V.  Feu que ens conservem nets de tota culpa, perquè
siguem dignes temples de l'Esperit Sant.

R. Ajudeu-nos, Senyor, amb la vostra gràcia.
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V. Ensenyeu-nos  a  donar-nos  als  nostres  germans  ja
des  del  matí  i  a  complir  durant  el  dia  la  vostra
voluntat en tot.

R. Ajudeu-nos, Senyor, amb la vostra gràcia.

V. Concediu-nos  la  gràcia  de  cercar  el  pa  de  vida
eterna, que vós ens regaleu.

R. Ajudeu-nos, Senyor, amb la vostra gràcia.

V. Doneu-nos,  Senyor,  perseverança  en  l'oració  i
fortalesa en el servei.

R. Ajudeu-nos, Senyor, amb la vostra gràcia.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem amb confiança ara a Déu que no permeti que
caiguem a la temptació:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Que l'acció de la vostra misericòrdia, Senyor, mogui

els  nostres  cors,  ja  que  sense  vós  no  us  podem
complaure. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A V

DISSABTES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Si sentíssim la veu de Déu que ens crida
al desert quaresmal de conversió,
no endurim les entranyes ni l'oïda
a la veu amorosa del perdó.

Escoltem la paraula en el silenci
abillem-nos el cor, que ve el Senyor;
ell farà que en la pau tot recomenci,
tot el vell serà nou pel seu amor.
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Compadiu-vos, Senyor, purifiqueu-nos,
vós sou bo i coneixeu el fons del cor,
dels pecats i del mal allibereu-nos,
acolliu tendrament el nostre plor.

Esperem pacientment la nova albada,
quan la nit del pecat serà claror
d'un nou dia de gràcia esperada,
ple de vida, de llum i serenor.

No temem la renúncia acceptada
ni la mort al pecat i al vell rancor,
el somrís i l'amor d'una abraçada
donaran llibertat al nostre cor. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Jesús, oh sol que ens heu salvat,
brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca ens va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d'amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.
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Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit;
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni en cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.
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És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
Que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 119 , 121-128
Feliços els qui observen els seus preceptes

He obrat segons el dret i la justícia,
no m’abandonis als opressors.

Fes-te fiador del teu servent per al bé,
que no m’oprimeixin els superbs.

Els meus ulls es malmeten esperant el teu auxili,
i per la decisió de la teva equanimitat.
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Tracta el teu servent segons la teva pietat,
i fes que aprengui els teus estatuts.

Jo sóc servidor teu; dóna’m enteniment,
que pugui conèixer les teves ensenyances.

Ja és hora d’intervenir, Senyor;
s’ha violat la teva llei.

Per això estimo els teus manaments,
més que l’or i que l’or fi.

Per això em guio per tots els teus preceptes
i detesto tot camí enganyós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 34 (A)
Beneiré el Senyor en tot moment

Beneiré el Senyor en tot moment,
la seva lloança tindré sempre als meus llavis.
Que la meva ànima es gloriï en el Senyor,
que els humils ho sentin i se n’alegrin.

Glorifiqueu amb mi el Senyor,
i exalcem unànimes el seu nom.
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He buscat el Senyor i m’ha escoltat,
i m’ha deslliurat de tots els meus temors.

Alceu a ell la mirada i sereu radiants,
i el vostre semblant no es ruboritzarà.
Quan aquest afligit ha clamat,
el Senyor l’ha escoltat
i l’ha tret de tot sofriment.

L’àngel del Senyor acampa
al voltant dels seus fidels i els protegeix.
Proveu i veureu que n’és, de bo, el Senyor;
feliç l’home que s’hi empara.

Honoreu el Senyor, vosaltres, els seus sants,
que res no manca als qui el veneren.
Els opulents s’empobreixen i passen fam,
però als qui busquen el Senyor
no els mancarà cap bé.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 34 (B)
Beneiré el Senyor en tot moment

Veniu, fills, escolteu-me;
la reverència del Senyor us vull ensenyar.
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Qui és l’home que estima la vida,
que vol dies per a fruir del benestar?

Guarda’t la llengua del mal,
i els teus llavis de parlar amb engany.
Aparta’t del mal i fes el bé,
busca la pau i segueix-la.

Els ulls del Senyor guaiten els justos,
i les seves orelles estan atentes al seu clam.
El Senyor s’encara amb els qui fan el mal,
per esborrar de la terra el seu record.

Clamen els justos, i el Senyor els escolta
i els deslliura de totes les seves angúnies.
El Senyor és a prop dels cors contristats,
i salva els afligits d’esperit.

El just passa per molts sofriments,
però de tots el deslliurarà el Senyor.
Ell protegeix tots els seus ossos,
ni un de sol no li serà trencat.

La maldat porta a la mort el pervers,
i els qui odien el just seran castigats.
El Senyor rescata l’ànima dels seus servidors,
i no seran castigats els qui s’acullen a ell.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Tèrcia: Aquests  són  dies  de  penediment;  expiem  els
pecats per salvar les nostres ànimes.
Sexta: Diu el Senyor: No desitjo la mort del pecador, sinó
que es converteixi i que visqui.
Nona: Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de
la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Jn 1, 8-9

Si  diem  que  no  tenim  cap  pecat,  ens  enganyem
nosaltres mateixos, i la veritat no està en nosaltres.
9  Si  reconeixem  els  nostres  pecats,  és  prou  fidel  i
equitatiu per a perdonar-nos els pecats i deixar-nos nets
de qualsevol iniquitat.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Jn 2, 1b-2

Si  algú  pecava,  tenim  un  intercessor  davant  el  Pare:
Jesucrist, el Just. Ell és qui expia els nostres pecats; i no
solament els nostres, sinó també els de tot el món.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 1Jn 2, 9-10

El  qui  assegura  que  està  en  la  llum  però  odia  el  seu
germà,  encara  està  en  la  fosca.  El  qui  estima  el  seu
germà es manté en la llum i resta a cobert de caure en
falta.
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Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.
R. Feu renéixer en mi un esperit ferm.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Aparteu la mirada dels meus pecats.
R. Esborreu les meves culpes.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No  menyspreeu,  Déu  meu,  un  cor  que  es

penedeix.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Pare etern, convertiu a vós els nostre cor

i feu que, buscant sempre l'únic necessari i exercint les
obres  de  misericòrdia,  visquem  dedicats  al  vostre
servei. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Exulta en Déu,
Salvador meu,
mon cor humà
que el Crist canvià
amb tant d'amor.
Sense temor
com un infant
jo visc confiat.

Mireu l'amor del Redemptor,
del nostre Déu, l'únic Senyor:
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abandonat, per tots morí.
A vós, Senyor, jo vull servir.

Vostre patir!
L'amor per mi
us hi ha clavat.
El meu pecat
fou com el fang.
La vostra sang
–sang de l'Anyell–
m'ha fet novell. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Cada dia em teníeu al temple ensenyant, i  mai no em
detinguéreu;  ara,  assotat,  em  porteu  perquè  em
crucifiquin.

Salm 119, 105-112
Feliços els qui observen els seus preceptes

La teva paraula és una llanterna per als meus passos,
i una claror que il·lumina el meu camí.

He jurat, i ho mantinc,
que guardaré les prescripcions de la teva justícia.

Estic extremadament afligit;
Senyor, fes-me viure com ho has promès.

Accepta les promeses que t’he fet, Senyor,
i fes que entengui les teves decisions.
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Tinc la vida constantment exposada,
però no he oblidat la teva llei.

Els malvats m’han posat paranys,
però jo no m’he desviat dels teus manaments.

He pres per herència perpètua els teus preceptes,
perquè són l’alegria del meu cor.

He inclinat el meu cor a complir els teus dictats,
per sempre, fins a la fi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Cada dia em teníeu al temple ensenyant, i  mai no em
detinguéreu;  ara,  assotat,  em  porteu  perquè  em
crucifiquin.

Antífona 2
Déu, el Senyor, em defensa: ¿qui em podrà condemnar?

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”
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Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.

Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 2
Déu, el Senyor, em defensa: ¿qui em podrà condemnar?

Antífona 3

Jesús,  el  Senyor,  s'abaixà  i  es  feu  obedient  fins  a
acceptar la mort: una mort de creu.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3

Jesús,  el  Senyor,  s'abaixà  i  es  feu  obedient  fins  a
acceptar la mort: una mort de creu.

LECTURA BREU: 1Pe 1, 18-21

Sabent que no ha estat pas amb coses corruptibles, com
l'or  o  la  plata,  que  heu  estat  rescatats  de  la  vostra
manera banal de viure, heretada dels vostres pares, sinó
que ha estat amb la sang preciosa de Crist, com la d'un
anyell  sense  defecte  i  sense  taca,  predestinat  des
d'abans de la creació del món, però manifestat al final
dels temps per amor a vosaltres, els qui per mitjà d'ell
creieu en Déu, que el va ressuscitar d'entre els morts i
l'ha  glorificat,  de  manera  que  la  vostra  fe  i  la  vostra
esperança reposin en Déu.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

V. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
R. I us beneïm.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salve, Rei nostre, Fill de David, Redemptor del món, de
qui els profetes digueren que vindria com a Salvador.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salve, Rei nostre, Fill de David, Redemptor del món, de
qui els profetes digueren que vindria com a Salvador.

PREGÀRIES

Adorem  Crist  que,  abans  de  la  seva  passió,  en
contemplar  Jerusalem,  va  plorar  per  ella,  perquè  no
havia  conegut  l'oportunitat  que  Déu  li  oferia,  i,
penedint-nos dels  nostres pecats,  supliquem-lo, dient:
Senyor, tingueu pietat del vostre poble.

V. Vós,  que  volguéreu  aplegar  els  fills  de  Jerusalem
com  la  lloca  aplega  els  seus  pollets  sota  les  ales,
ensenyeu-nos a conèixer el temps de la vostra visita.

R. Senyor, tingueu pietat del vostre poble.

V. No abandoneu,  Senyor, els qui  us han abandonat;
crideu-nos, i tornarem a vós.

R. Senyor, tingueu pietat del vostre poble.

V. Vós,  que  per  la  vostra  passió  heu  donat  al  món
l'abundor  de  la  gràcia,  feu-nos  viure  la  vida  de
l'Esperit que hem rebut en el baptisme.

R. Senyor, tingueu pietat del vostre poble.

V. Que per la vostra passió renunciem al  pecat,  i  ens
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preparem millor a celebrar les festes de Pasqua.
R. Senyor, tingueu pietat del vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè la victòria de Crist és la nostra victòria, gosem
dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos un model

d'humilitat,  heu volgut que el nostre Salvador es fes
home i que morís en la creu, feu-nos aprendre la lliçó
dels seus sofriments per a poder participar en la seva
resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.
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R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
La fi ens arriba de la jornada
fet és l'examen sobre l'amor;
que Déu el Pare, amb llum d'estelada,
vetllant ens guardi amb el seu favor.

Quan els grills cantin i, amb l'au nocturna,
portin el ritme dintre la nit,
que els cors no apaguin del foc l'espurna
i als braços dormin de l'Infinit.

Al Crist, unint-nos, fem-li lloança,
mercès donem-li pel do de dalt;
que d'ell ens brolli nova esperança
quan torni el dia amb llum matinal. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.
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Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
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Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I
aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;

feu que  descansem en la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
A la creu, Jesús moria
per a tu, que ets pecador,
i la seva sang, un dia,
et donava en abundor.
Només Crist et pot salvar,
perquè tant Ell t'estimà,
que a la creu aguantaria
el teu més gran blasfemar.

Només Crist, només Crist,
és la llum del pecador.
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Només Crist, només Crist,
ha de ser el teu Senyor.

Només Ell ens redimia
i moria abandonat.
Només Ell ens afranquia
de la paga del pecat.
Només Crist et pot salvar
i vol ser ton Redemptor...
Quina angoixa sofriria
a la creu el Senyor!

Jesucrist et concedia
el perdó dels teus pecats,
car només Ell donaria
la pau dels justificats.
Concedint-nos el perdó,
serà sempre el gran tresor,
veritat, llum i la via
perquè el goig ompli el teu cor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

La  multitud  que  havia  vingut  a  la  festa  aclamava  el
Senyor  i  deia:  Beneït  el  qui  ve  en  nom  del  Senyor,
hosanna a dalt del cel.

Salm 118
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!
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Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.

Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
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i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.
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Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
La  multitud  que  havia  vingut  a  la  festa  aclamava  el
Senyor  i  deia:  Beneït  el  qui  ve  en  nom  del  Senyor,
hosanna a dalt del cel.

Antífona 2
Amb  els  àngels  i  els  infants  aclamem  fidelment  el
vencedor de la mort: Hosanna a dalt del cel.

Càntic (Dn 3, 28b-29)
Servents del Déu Altíssim

“Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
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que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!

Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases
siguin convertides en femer,
perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Amb  els  àngels  i  els  infants  aclamem  fidelment  el
vencedor de la mort: Hosanna a dalt del cel.

Antífona 3
Beneït el qui ve en nom del Senyor; pau al cel i glòria a
les altures.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari
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Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Beneït el qui ve en nom del Senyor; pau al cel i glòria a
les altures.

LECTURA BREU: Za 9, 9

Alegra’t amb entusiasme, filla de Sió! Fes crits d’alegria,
filla de Jerusalem! Heus aquí que el teu rei ve cap a tu,
just i  victoriós, humil i  muntat sobre un ase, sobre un
pollí, un fill de somera.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

V. Gent de tota tribu, llengua, poble i nació.
R. Ens heu comprat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Brandem  els  rams,  prosternem-nos  davant  el  Senyor
que  ve.  Sortim  a  rebre'l  amb  himnes  i  càntics,
glorifiquem-lo, tot dient: Beneït sigui el Senyor.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
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prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Brandem  els  rams,  prosternem-nos  davant  el  Senyor
que  ve.  Sortim  a  rebre'l  amb  himnes  i  càntics,
glorifiquem-lo, tot dient: Beneït sigui el Senyor.

PREGÀRIES

Adorem Crist, que en entrar a Jerusalem va ser aclamat
per  les  multituds  com  a  rei  i  Messies,  i  lloem-lo,  tot
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dient: Beneït el qui ve en nom del Senyor.

V. Hosanna a vós, Fill  de David i rei etern; hosanna a
vós, vencedor del pecat i de la mort.

R. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

V. Vós, que vàreu pujar a Jerusalem per patir la passió i
així  entrar  a  la  vostra  glòria,  conduïu  la  vostra
Església a la pasqua eterna.

R. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

V. Vós, que heu fet de la vostra creu l'arbre de la vida,
doneu  els  seus  fruits  als  qui  han  renascut  pel
baptisme.

R. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

V. Vós, que sou el nostre Salvador i vinguéreu a salvar
els pecadors, conduïu al vostre Regne els qui en vós
creuen, esperen i estimen.

R. Beneït el qui ve en nom del Senyor.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Units  fraternalment,  preguem  amb  tota  confiança  al
nostre Pare del cel:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
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El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos un model

d'humilitat,  heu volgut que el nostre Salvador es fes
home i que morís en la creu, feu-nos aprendre la lliçó
dels seus sofriments per a poder participar en la seva
resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
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R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Pobre cor que et mig parteixes,
que et mig parteixes pobre cor.
Ai! Quin mal tan gran pateixes!
És massa llarg i massa fort.
El cel tremola, el món trontolla,
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort.

Bon Jesús, la meva vida,
aquí el meu cor lassat us duc.
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Si del món no trobo eixida,
de plors i planys sortir no puc.
Mentre existeixi, cal que pateixi.
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el duien a la creu?
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Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?

Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan la llança el va ferir?

Hi eres tu quan el varen davallar?
Hi eres tu quan el varen davallar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el varen davallar? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

Salm 23
El Senyor és el meu pastor

El Senyor és el meu pastor;
res no em mancarà.
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Em farà reposar en delicats pasturatges,
prop d’aigües tranquil·les em menarà;
reconfortarà la meva ànima.
Em guiarà per camins de justícia
per amor del seu nom.

Fins si hagués de passar per la vall tenebrosa
no tindria cap por,
perquè tu estàs amb mi:
la teva vara i el teu bastó
és el que m’anima.

Tu pares taula davant meu,
cara als meus enemics;
m’has ungit el cap amb bàlsam,
omples la meva copa a vessar.

Certament, la bondat i la benvolença
m’acompanyaran tots els dies de la meva vida,
i viuré a la casa del Senyor
la resta dels meus dies.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (A)
Gran és el seu nom a Israel

Déu s’ha fet conèixer a Judà,
gran és el seu nom a Israel;
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té a Salem el seu tabernacle,
i el seu estatge a Sió.

Allí ha trencat les fletxes de ballesta,
l’escut, l’espasa i l’aparell de guerra.
Tu ets gloriós i magnífic,
més que les muntanyes perpètues.

Han estat espoliats aquests valents,
dormen el seu darrer son;
no s’han pogut defensar,
aquests vigorosos combatents.
Per la teva amenaça, oh Déu de Jacob,
s’han entrebancat carros i cavalls.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (B)
Gran és el seu nom a Israel

Tu ets terrible, tu!
Qui pot resistir enfront teu, quan esclata la teva ira?

Del cel estant dictes sentència;
la terra s’esglaia, queda inerta,
quan Déu s’alça a fer justícia,
a salvar tots els humils de la terra.
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Així, l’exasperació humana et proclama,
i et rodejaràs dels supervivents del furor.
Feu vots al Senyor, el vostre Déu,
i compliu-los;
que tots els qui el rodegen
portin ofrenes al Déu terrible,
al qui abat el coratge dels prínceps
i és temible als reis de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 2Co 4, 10-11

Pertot arreu portem en el cos l'agonia de Jesús, a fi que
també la vida de Jesús es manifesti  en el  nostre cos.
Perquè,  mentre  vivim  aquí,  contínuament  som
amenaçats de mort per causa de Jesús, a fi que també la
vida de Jesús es manifesti en la nostra carn mortal.
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Pe 4, 13-14

Al  contrari,  estigueu  contents  en  la  mesura  que
compartiu els sofriments de Crist, a fi que també en la
revelació  de  la  seva  glòria  exulteu  de  goig.  Si  sou
ultratjats pel nom de Crist, feliços de vosaltres, perquè
l'Esperit de glòria i de Déu reposa damunt vostre.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 1Pe 5, 10-11

I el Déu de tota gràcia que us ha cridat en el Crist a la
seva  eterna  glòria,  passada  l'aflicció  temporal,  ell
mateix  us  restablirà,  us  afermarà,  us  enfortirà  i  us
estabilitzarà.  Seu  és  el  poder  pels  segles  dels  segles.
Amén.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Fou entregat, perquè ell mateix volgué.
R. I com una ovella muda, no va obrir la boca.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Ell portava les nostres malalties.
R. I s'havia carregat els nostres dolors.

RESPONSORI BREU PER A NONA
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V. Venerem la santa creu.
R. Que és el signe de la nostra salvació.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos

un  model  d'humilitat,  heu  volgut  que  el  nostre
Salvador es fes home i que morís en la creu, feu-nos
aprendre  la  lliçó  dels  seus  sofriments  per  a  poder
participar  en  la  seva  resurrecció.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Exulta en Déu,
Salvador meu,
mon cor humà
que el Crist canvià
amb tant d'amor.
Sense temor
com un infant
jo visc confiat.

Mireu l'amor del Redemptor,
del nostre Déu, l'únic Senyor:
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abandonat, per tots morí.
A vós, Senyor, jo vull servir.

Vostre patir!
L'amor per mi
us hi ha clavat.
El meu pecat
fou com el fang.
La vostra sang
–sang de l'Anyell–
m'ha fet novell. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

La dreta del Senyor ha aixecat l'home ferit i humiliat.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.
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El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
La dreta del Senyor ha aixecat l'home ferit i humiliat.

Antífona 2
La  sang  de  Crist  ens  purifica,  perquè  puguem  donar
culte al Déu viu.

Salm 115
Al teu nom dóna la glòria

No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres,
sinó al teu nom dóna la glòria,
per la teva bondat, per la teva lleialtat.
Per què han de dir els pagans:
“On és ara el seu Déu?”
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El nostre Déu és al cel,
i tot el que s’ha proposat ho ha fet.
Però els ídols d’ells són de plata i d’or,
de fabricació humana,
que tenen boca i no parlen,

tenen ulls, però no hi veuen,
tenen orelles, però no hi senten,
tenen nas, però no oloren;

les seves mans no palpen,
els seus peus no poden caminar,
i de la seva gorja no en surt ni el més petit so.
Igual que ells són els qui els fabriquen,
i tots els qui hi posen confiança.

Israel confia en el Senyor:
ell és el seu auxili i el seu escut!
Casa d’Aaron, confieu en el Senyor:
ell és el vostre auxili i el vostre escut!
Creients del Senyor, confieu en el Senyor:
ell és el vostre auxili i el vostre escut!

El Senyor es recorda de nosaltres per beneir-nos:
beneirà la casa d’Israel,
beneirà la casa d’Aaron.
Beneirà els qui veneren el Senyor,
tant els petits com els grans.

El Senyor us farà prosperar,
a vosaltres i als vostres fills.
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Sigueu beneïts del Senyor,
creador del cel i de la terra.
El cel és privatiu del Senyor,
però la terra l’ha donada als fills d’Adam.

No són pas els morts els qui glorificaran el Senyor,
ni cap dels qui baixen al silenci.
Som nosaltres els qui beneïm el Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
La  sang  de  Crist  ens  purifica,  perquè  puguem  donar
culte al Déu viu.

Antífona 3
A  la  creu  ell  portà  en  el  seu  cos  les  nostres  culpes,
perquè  no visquem més com a pecadors,  sinó  com a
justos.

Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
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La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."

I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
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perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
A  la  creu  ell  portà  en  el  seu  cos  les  nostres  culpes,
perquè  no visquem més com a pecadors,  sinó  com a
justos.

LECTURA BREU: Ac 13, 26-30

Germans,  descendents  directes  d'Abraham  i  els  qui
d'entre vosaltres sou conversos a Déu: Aquesta paraula
de Salvació ha estat  adreçada a  nosaltres.  Perquè  els
habitants  de  Jerusalem  i  els  seus  dirigents  no el  van
reconèixer i,  condemnant-lo, van complir  sense saber-
ho l'anunci dels profetes que es llegeixen cada dissabte.
Tot i no trobant cap causa de mort, van demanar a Pilat
que  l'executés.  I  quan  van  acabar  tot  el  que  les
Escriptures diuen d'ell, el baixaren del patíbul i  el van
posar en un sepulcre. Però Déu el ressuscità d'entre els
morts.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

V. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
R. I us beneïm.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
L'Escriptura diu: Mataré el pastor, i les ovelles del ramat
es  dispersaran.  Però  quan  hauré  ressuscitat,  aniré
davant vostre a Galilea. Allí em veureu, diu el Senyor.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
L'Escriptura diu: Mataré el pastor, i les ovelles del ramat
es  dispersaran.  Però  quan  hauré  ressuscitat,  aniré
davant vostre a Galilea. Allí em veureu, diu el Senyor.

PREGÀRIES

Preguem  Jesús,  el  Salvador  dels  homes,  que  pujà  a
Jerusalem  per  sofrir  la  passió  i  entrar  així  a  la  seva
glòria, i diguem-li: Santifiqueu, Senyor, el poble que heu
redimit amb la vostra sang.

V. Redemptor  nostre,  feu  que  per  la  penitència  ens
unim a  la  vostra passió,  i  així  obtinguem la  glòria
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dels ressuscitats.
R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la

vostra sang.

V. Protegiu-nos,  consol  dels  afligits,  a  fi  que  també
nosaltres puguem alleujar els que sofreixen, amb el
consol que vós ens doneu.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Mireu els  qui  nosaltres hem escandalitzat  amb els
nostres pecats; ajudeu-los i corregiu-nos, perquè es
manifesti als ulls de tots la vostra justícia i el vostre
amor.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Vós,  que  us  vau  abaixar  fent-vos  obedient  fins  a
acceptar  la  mort,  i  una  mort  de  creu,  doneu  als
vostres servents obediència i paciència.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

Aquí es poden afegir altres intencions.

La mort de Crist ens ha obert el camí d'accés al  Pare;
preguem-li ara confiadament:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
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Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós, per donar-nos un model

d'humilitat,  heu volgut que el nostre Salvador es fes
home i que morís en la creu, feu-nos aprendre la lliçó
dels seus sofriments per a poder participar en la seva
resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.
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V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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LA PASSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE RAMS

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Roman amb mi, Déu! Que ja cau la nit
i m'envolta amb el seu mantell de mort.
Quan no hi ha ajut al món ni cap confort,
ajut dels desvalguts, roman amb mi!

Veig com la vida s'escola entre els dits,
la glòria del món s'ha anat esfumant.
Tot és efímer, tot és inconstant,
però Tu romans invariable amb mi.

La teva gràcia sempre em cal tenir,
només així puc vèncer el Temptador.
Cap altre pot ser el meu guia i suport,
de dia i nit, Senyor, roman amb mi.

Alça la creu, il·lumina els meus ulls,
mostra'm l'esclat de l'eternal matí.
Les ombres del món Tu les has vençut,
en vida com en mort, roman amb mi. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.
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Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;
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et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Avui, oh Pare, hem celebrat el misteri de la

resurrecció del  vostre Fill  i  Senyor nostre;  concediu-
nos un descans reparador, perquè demà en aixecar-
nos,  lliures  de  tot  mal,  puguem  tenir  novament
l'alegria de lloar-vos. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DILLUNS SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DILLUNS SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
A la creu, Jesús moria
per a tu, que ets pecador,
i la seva sang, un dia,
et donava en abundor.
Només Crist et pot salvar,
perquè tant Ell t'estimà,
que a la creu aguantaria
el teu més gran blasfemar.

Només Crist, només Crist,
és la llum del pecador.
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Només Crist, només Crist,
ha de ser el teu Senyor.

Només Ell ens redimia
i moria abandonat.
Només Ell ens afranquia
de la paga del pecat.
Només Crist et pot salvar
i vol ser ton Redemptor...
Quina angoixa sofriria
a la creu el Senyor!

Jesucrist et concedia
el perdó dels teus pecats,
car només Ell donaria
la pau dels justificats.
Concedint-nos el perdó,
serà sempre el gran tresor,
veritat, llum i la via
perquè el goig ompli el teu cor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Deia Jesús: Sento una tristor a l'ànima com per a morir-
ne. Quedeu-vos i vetlleu amb mi.

Salm 42
Per què t’entristeixes, ànima meva?

Com el cérvol es deleix
pels dolls d’aigua,
així l’ànima meva es deleix
per tu, Déu meu.
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La meva ànima té set de Déu,
del Déu vivent;
quan podré entrar
i presentar-me davant Déu?

Les llàgrimes són el meu pa
de nit i de dia,
mentre em diuen a cada moment:
“On és el teu Déu?”

Jo recordo bé, i hi esplaio
l’esperit dintre meu,
quan anava amb la colla d’amics
cap a la casa de Déu,
entre l’aplec festiu,
amb crits de joia i de lloança.

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Dintre meu em sento l’ànima trista,
per això em recordo de tu,
des del país del Jordà
i de l’Hermon, des del puig de Missar.

Un abisme en crida un altre,
al brogit de les teves cascades;
tots els teus torrents i el temporal
han passat per damunt meu.

– 4·2·1·2 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

setmana santa – dilluns sant

Però de dia confirma el Senyor
la seva gràcia,
i de nit estarà en mi el seu càntic,
i una oració al Déu vivent.

I diré a Déu, la roca meva:
“Per què m’has oblidat?
Per què haig d’anar trist,
sentint l’opressió de l’enemic?”

Fins a esclatar-me els ossos
m’escarneixen els adversaris,
repetint-me a cada moment:
“On és el teu Déu?”

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Deia Jesús: Sento una tristor a l'ànima com per a morir-
ne. Quedeu-vos i vetlleu amb mi.

Antífona 2
Ara serà condemnat aquest món; ara el sobirà d'aquest
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món serà expulsat.

Càntic (Is 66, 10-14)
Judici i deslliurança

Alegreu-vos amb Jerusalem i festegeu-la,
tots els qui l’estimeu;
ompliu-vos d’alegria,
tots els qui per ella dúieu dol,
per tal de ser alletats i saciats
del pit dels seus consols,
per tal que xucleu i us reconforteu
amb l’abundància de la seva glòria.”

Perquè això diu el Senyor:
“Mireu, abocaré damunt d’ella el benestar,
com un riu, i, com una torrentada desbordant,
la glòria de les nacions;

sereu nodrits i us portaran a coll,
i sereu amanyagats sobre els genolls.
Com una mare consola el seu fill,
així us consolaré jo a vosaltres,
i sereu consolats a Jerusalem.

Quan ho veureu, el vostre cor s’alegrarà,
els vostres ossos es revifaran com l’herba;
la mà del Senyor es manifestarà
a favor dels seus servents,
i la seva ira, contra els seus enemics.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Ara serà condemnat aquest món; ara el sobirà d'aquest
món serà expulsat.

Antífona 3
Jesús,  que ha obert el  camí de la fe i  el duu a terme,
acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya
que havia de passar; així s'assegué a la dreta del tron de
Déu.

Salm 19 (A)
El cel explica la glòria de Déu

El cel explica la glòria de Déu,
i el firmament declara
el que les seves mans han creat.
L’un jorn ho deixa dit a l’altre jorn,
i les nits s’ho revelen l’una a l’altra.

No s’expressa, no són paraules,
no és un so que es pugui sentir.
Per tota la terra s’escampa la seva crida
i fins al límit del món s’estén el seu llenguatge.

I allà hi aixecà un pavelló per al sol;
ell en surt com un espòs de la seva cambra,
radiant com un atleta a fer la cursa;
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en l’un extrem del cel té l’eixida,
i fa el circuit fins a l’altre extrem:
res no s’escapa del seu escalf.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Jesús,  que ha obert el  camí de la fe i  el duu a terme,
acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya
que havia de passar; així s'assegué a la dreta del tron de
Déu.

LECTURA BREU: Jr 11, 19-20

Jo estava refiat, com un anyell que porten a escorxar, ja
que  ignorava  que  havien  ordit  un  pla  contra  mi:
“Destruïm l’arbre en plena vigoria, i arrenquem-lo de la
terra dels vivents perquè el seu nom no sigui recordat
mai més.” Tanmateix, Senyor Totpoderós, que judiques
rectament, que sondeges l’interior i el cor, fes que vegi
com cau damunt d’ells la teva venjança, ja que he posat
davant teu la meva causa.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
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V. Gent de tota tribu, llengua, poble i nació.
R. Ens heu comprat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Pare bo, el món no us ha conegut; però jo us he conegut,
perquè vós m'heu enviat.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Pare bo, el món no us ha conegut; però jo us he conegut,
perquè vós m'heu enviat.

PREGÀRIES

Implorem, germans, Crist Salvador, que ens ha redimit
per  la  seva  mort  i  la  seva  resurrecció,  i  diguem-li:
Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pujàreu a Jerusalem a sofrir la passió, per
així entrar a la glòria, porteu la vostra Església fins a
la pasqua eterna.
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R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  clavat  a  la  creu  fóreu  traspassat  per  la
llança del soldat, guariu les nostres ferides.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu fet de la vostra creu l'arbre de la vida,
doneu  els  seus  fruits  als  qui  han  renascut  pel
baptisme.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  en  la  creu  perdonàreu  el  lladre  penedit,
perdoneu-nos a nosaltres, pecadors.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Com  Jesús  ens  va  ensenyar,  demanem  al  Pare  que
perdoni les nostres culpes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Déu totpoderós, feu que els qui defallim per la nostra

feblesa  trobem  la  força  en  la  Passió  del  vostre  Fill
unigènit.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DILLUNS SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Pobre cor que et mig parteixes,
que et mig parteixes pobre cor.
Ai! Quin mal tan gran pateixes!
És massa llarg i massa fort.
El cel tremola, el món trontolla,
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort.

Bon Jesús, la meva vida,
aquí el meu cor lassat us duc.
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Si del món no trobo eixida,
de plors i planys sortir no puc.
Mentre existeixi, cal que pateixi.
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el duien a la creu?
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Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?

Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan la llança el va ferir?

Hi eres tu quan el varen davallar?
Hi eres tu quan el varen davallar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el varen davallar? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

Salm 119 , 41-48
Feliços els qui observen els seus preceptes

Que m’arribi la teva amorositat, Senyor;
la teva salvació, d’acord amb la teva promesa,
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i podré contestar als qui es burlen de mi
que jo he confiat en la teva paraula.

No em treguis de la boca la paraula fidel,
perquè confio en els teus decrets

i vull guardar constantment la teva llei
per sempre més.

Marxaré per camí lliure,
perquè vaig a la recerca dels teus preceptes.

Davant dels reis parlaré dels teus dictàmens,
i no en tindré pas vergonya.

Posaré el meu deler en els teus preceptes,
que em són molt estimats.

Alçaré les mans als teus ordenaments
i meditaré els teus estatuts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 40 (A)
Molts confiaran en el Senyor

Amb tota esperança he confiat en el Senyor,
i ell, decantant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.
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M’ha tret d’un pou de desesperació,
del llot i del fangar;
ha posat els meus peus sobre la roca,
ha envigorit els meus passos,

i m’ha posat a la boca un càntic nou,
una lloança al nostre Déu.
Molts ho veuran i temeran,
i confiaran en el Senyor.

Feliç l’home que té posada
la seva esperança en el Senyor
i no s’ajuda dels rebels,
que es desvien vers la incertesa.

Ens has prodigat tantes meravelles,
Senyor, Déu meu!
Tants propòsits a favor nostre com has acomplert!
Ningú no se’t pot comparar.

No et complaus en sacrificis i ofrenes,
ans m’has obert l’enteniment;
per això he dit: “Mira, sóc aquí.”

En el llibre de l’Escriptura m’és prescrit
de fer la teva voluntat.
Déu meu, em deleixo en la teva Llei,
ben endins del cor la tinc guardada.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
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i pels segles dels segles. Amén.

Salm 40 (B)
Molts confiaran en el Senyor

He pregonat la justícia en la gran congregació;
fixa’t que no he contingut pas els meus llavis,
i tu, Senyor, ho saps.

No he amagat la teva salvació en un racó del cor;
he proclamat la teva fidelitat i la teva justícia,
no m’he callat la teva bondat i misericòrdia davant la
gran congregació.

I tu, Senyor, no continguis la teva compassió per mi;
que la teva bondat i la teva lleialtat
em guardin sempre.

Són tantes les calamitats que m’aclaparen
que no es poden comptar.
Les moltes culpes m’han colgat
fins a cobrir-me la vista.
Són més que cabells tinc al cap;
i el meu cor no pot més.

Digna’t deslliurar-me, Senyor;
afanya’t a auxiliar-me.

Que quedin defraudats i avergonyits alhora
tots els qui em busquen la vida per segar-la.
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Que reculin escarmentats
els qui s’alegren del meu mal.
Que es retirin aclaparats per la vergonya
aquells qui deien contra mi: “Ja li està bé!”

Que puguin alegrar-se i festejar-te
tots els qui et busquen de cor,
i sempre puguin dir: “Exalçat sigui el Senyor”
els qui estimen la teva obra de salvació.

Ara jo sóc un pobre i un desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Tu ets el meu auxili i el meu llibertador,
Déu meu, no triguis més!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Ez 33, 10-11a
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Tu, doncs, fill d’home, digues a la casa d’Israel: Vosaltres
aneu dient: És ben cert que les nostres transgressions i
els nostres pecats pesen damunt nostre, i  per ells ens
estem consumint. Com podríem viure? Respon-los: Per
vida  meva,  diu  Déu,  el  Senyor,  que  no  tinc  cap
complaença en la mort del malvat, sinó en què s’aparti
del seu mal camí i visqui.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Jr 18, 20b

Recorda’t que em vaig presentar davant teu per parlar a
favor d’ells, a fi d’apartar-los de la teva còlera.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Jr 31, 2-4a

Això diu el Senyor: En el desert va trobar gràcia Israel, el
poble que va escapar de l’espasa camí del seu descans.
El Senyor se m’aparegué de lluny i em digué: Amb amor
etern t’he estimat, per això mantinc amb tu un tracte
bondadós.  De nou t’edificaré  i  quedaràs  reconstruïda,
donzella d’Israel.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Fou entregat, perquè ell mateix volgué.
R. I com una ovella muda, no va obrir la boca.
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RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Ell portava les nostres malalties.
R. I s'havia carregat els nostres dolors.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Venerem la santa creu.
R. Que és el signe de la nostra salvació.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu totpoderós, feu que els qui defallim per

la  nostra  feblesa  trobem  la  força  en  la  Passió  del
vostre Fill unigènit. Ell que viu i regna pels segles dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DILLUNS SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Exulta en Déu,
Salvador meu,
mon cor humà
que el Crist canvià
amb tant d'amor.
Sense temor
com un infant
jo visc confiat.

Mireu l'amor del Redemptor,
del nostre Déu, l'únic Senyor:
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abandonat, per tots morí.
A vós, Senyor, jo vull servir.

Vostre patir!
L'amor per mi
us hi ha clavat.
El meu pecat
fou com el fang.
La vostra sang
–sang de l'Anyell–
m'ha fet novell. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

No té bellesa ni esclat, ha perdut tot atractiu.

Salm 45 (A)
El teu tron és per sempre més

El cor em bull ple
de belles paraules:
vaig a recitar al rei el meu poema,
la meva llengua és com la ploma d’un àgil escrivà.

Tu ets el més formós de tots els homes,
els teus llavis exhalen gràcia.
Per això Déu t’ha beneït des de sempre:

per cenyir-te l’espasa al costat,
valent, amb la teva glòria i esclat,
i avançar majestuós, cavalcant
per la causa de la veritat, l’equitat i la justícia;
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i la teva dreta es destacarà amb prodigis.
Les teves sagetes agudes
desbarataran els pobles,
cauran al cor dels enemics del rei.

El teu tron, oh Déu, és per sempre més;
un ceptre d’equitat és el teu ceptre reial;
tu estimes la justícia i avorreixes la maldat.

Per això t’ha ungit Déu, el teu Déu,
amb oli d’alegria, d’entremig dels teus companys.

Mirra, àloes i càssia perfumen els teus vestits,
dins els palaus de marfil t’alegren les arpes.
Hi ha princeses entre les dames d’honor,
tens la reina a la dreta amb brocats d’or d’Ofir.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No té bellesa ni esclat, ha perdut tot atractiu.

Antífona 2
Déu  li  dóna  els  homes  per  herència,  perquè  ell  s'ha
entregat a la mort.

Salm 45 (B)
El teu tron és per sempre més
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Escolta, filla, i posa atenció:
oblida el teu poble i la llar paterna,
i el rei s’encisarà amb la teva bellesa.

Ell és el teu Senyor i l’has d’obeir.
La ciutat de Tir vindrà amb presents,
els pobles més rics buscaran el teu favor.

Tota esplèndida entra la filla del rei,
revestida amb brocats d’or.

Vestida amb brodats és presentada al rei,
seguida de donzelles, amigues seves,
que et són presentades a tu.
Conduïdes entre cants d’alegria,
fan l’entrada al palau del rei.

El lloc dels teus pares l’ocuparan els teus fills,
els designaràs prínceps per tot el país.

Faré recordar el teu nom
per les generacions futures,
perquè els pobles t'exalcin per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Déu  li  dóna  els  homes  per  herència,  perquè  ell  s'ha
entregat a la mort.
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Antífona 3
En  el  seu  Fill  estimat  Déu  ens  ha  concedit  els  seus
favors: hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.

Càntic (Ef 1, 3-10)
Benediccions espirituals en el Crist

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït per mitjà del Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.

Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món
perquè li estiguéssim consagrats
i fóssim sense defecte davant els seus ulls.

Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus,
per mitjà de Jesucrist,
segons la benevolència del seu designi,
per a ser un himne de lloança
a la seva gloriosa generositat,
amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;

en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes,
al preu de la seva sang,
en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
la qual ens ha prodigat abundosament
omplint-nos de saviesa i coneixement.

Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret,
d'acord amb la benevolència
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que s'havia proposat en ell,
per a realitzar-la en la plenitud dels temps:

reintegrar-ho tot en Crist com a cap,
tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
En  el  seu  Fill  estimat  Déu  ens  ha  concedit  els  seus
favors: hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.

LECTURA BREU: Rm 5, 8-9

Però  Déu  demostrà  el  seu  amor  envers  nosaltres,
perquè quan encara érem pecadors, el Crist va morir per
nosaltres. Més encara, perquè ara que ja som justificats
amb la seva sang, serem salvats per ell del càstig.

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

V. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
R. I us beneïm.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Com Moisès va enlairar la serp al desert, també ha de ser
enlairat el Fill de l'home, perquè tots els qui creuen en
ell tinguin vida eterna.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Com Moisès va enlairar la serp al desert, també ha de ser
enlairat el Fill de l'home, perquè tots els qui creuen en
ell tinguin vida eterna.

PREGÀRIES

Adorem el  Salvador  del  món,  que  en  morir  destruí  la
mort,  i  en  ressuscitar  ens  tornà  la  vida,  i  diguem-li:
Santifiqueu,  Senyor,  el  poble  que  heu redimit  amb  la
vostra sang.

V. Redemptor  nostre,  feu  que  per  la  penitència  ens
unim a  la  vostra passió,  i  així  obtinguem la  glòria
dels ressuscitats.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Protegiu-nos,  consol  dels  afligits,  a  fi  que  també
nosaltres puguem alleujar els que sofreixen, amb el
consol que vós ens doneu.
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R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Mireu els  qui  nosaltres hem escandalitzat  amb els
nostres pecats; ajudeu-los i corregiu-nos, perquè es
manifesti als ulls de tots la vostra justícia i el vostre
amor.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Vós,  que  us  vau  abaixar  fent-vos  obedient  fins  a
acceptar  la  mort,  i  una  mort  de  creu,  doneu  als
vostres servents obediència i paciència.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb l'esperit de fills de Déu que Crist ens meresqué per
la seva mort, diguem al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Déu totpoderós, feu que els qui defallim per la nostra

feblesa  trobem  la  força  en  la  Passió  del  vostre  Fill
unigènit.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DILLUNS SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
En fer-se fosc, us supliquem,
oh Creador de l'univers,
que, per la vostra gran bondat,
ens preserveu de tot perill.

Que la basarda de la nit
i tot mal somni fugin lluny;
allibereu-nos del pecat
i refreneu el temptador.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.
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Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor
a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.
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Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.

Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingués envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

LECTURA BREU: 1Te 5, 9-10

Perquè  Déu no ens  ha posat per  al  càstig,  sinó per  a
obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
que morí  per nosaltres a fi  que, tant si  estem vetllant
com si ens troba ja dormint, visquem juntament amb ell.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem:  Concediu,  Senyor,  als  nostres  cossos  un

descans  tranquil  i  feu  que  la  llavor  que  avui  hem
sembrat amb el treball  quotidià germini en fruits de
vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMARTS SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMARTS SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
A la creu, Jesús moria
per a tu, que ets pecador,
i la seva sang, un dia,
et donava en abundor.
Només Crist et pot salvar,
perquè tant Ell t'estimà,
que a la creu aguantaria
el teu més gran blasfemar.

Només Crist, només Crist,
és la llum del pecador.
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Només Crist, només Crist,
ha de ser el teu Senyor.

Només Ell ens redimia
i moria abandonat.
Només Ell ens afranquia
de la paga del pecat.
Només Crist et pot salvar
i vol ser ton Redemptor...
Quina angoixa sofriria
a la creu el Senyor!

Jesucrist et concedia
el perdó dels teus pecats,
car només Ell donaria
la pau dels justificats.
Concedint-nos el perdó,
serà sempre el gran tresor,
veritat, llum i la via
perquè el goig ompli el teu cor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Defenseu  la  meva  causa,  Senyor,  allibereu-me  dels
homes perversos i traïdors.

Salm 43
Tu ets la meva fortalesa

Fes-me justícia, oh Déu,
i defensa la meva causa;
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allibera’m de la gent impia
i de l’home fals i pervers.

Que tu ets, oh Déu, la meva fortalesa.
Per què m’has rebutjat?
Per què haig d’anar trist
per l’opressió de l’enemic?

Envia la teva llum i la teva veritat;
que elles em facin de guia,
que em duguin a la muntanya santa
i als teus tabernacles.

I arribaré jo a l’altar de Déu,
al Déu que és l’alegria i el meu goig,
i et lloaré amb l’arpa, Senyor, Déu meu!

Per què t’entristeixes, ànima meva,
i et contorbes dintre meu?
Espera en Déu, que encara podré lloar-lo,
Salvador meu i Déu meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Defenseu  la  meva  causa,  Senyor,  allibereu-me  dels
homes perversos i traïdors.
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Antífona 2
Heu defensat la meva causa, heu rescatat la meva vida,
Senyor, Déu meu.

Càntic (Is 38, 10-20)
Càntic d’Ezequies

Jo pensava:
A la meitat dels meus dies
hauré d’entrar per les portes del país dels morts,
privat de la resta dels meus anys.

Pensava: No veuré més el Senyor
sobre la terra dels vivents;
no veuré mai més cap humà,
d’entre els habitants del món.

Han arrencat el meu habitatge
i se l’han emportat com si fos una tenda de pastor.
He enrotllat la meva vida com un teixidor,
i ell em separa de l’ordit:
dia i nit fas que em consumeixi!

Jo em contenia fins a la matinada,
però com un lleó m’has esclafat tots els ossos:
dia i nit fas que em consumeixi!

Com l’oreneta, com la grua,
així cridava jo, parrupava com un colom;
i dirigia enlaire
els meus llangorosos ulls.
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Oh, Senyor, que n’estic d’oprimit!
Fes-me tu de fiador!
Què hi puc objectar?
Ell ho va dir i ell mateix ho ha acomplert.

Seguiré caminant humiliat
fins al terme dels meus anys,
a causa de l’amargor de la meva ànima.

Senyor, és per tot això
que l’home frueix de la vida,
i de tot això depèn la vida del meu esperit:
tu em restabliràs i em faràs viure.

Vet aquí que la meva amarga aflicció
s’ha canviat en benestar;
i tu, per amor a la meva ànima,
l’has preservada de la fossa destructora,
ja que t’has tirat tots els meus pecats a l’esquena.

El sepulcre no t’exalçarà,
ni et lloarà la mort,
ni els qui baixen a la fossa
confiaran en la teva fidelitat.

El qui viu, el qui viu, ell et lloarà,
com jo en aquest dia;
el pare farà conèixer
la teva fidelitat als fills.

Tu, Senyor, em salves!
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Per això entonarem els nostres càntics
amb arpes tots els dies de la nostra vida
en el temple del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Heu defensat la meva causa, heu rescatat la meva vida,
Senyor, Déu meu.

Antífona 3
El meu servent, el just, ha fet justos els altres, després
de prendre damunt seu les seves culpes.

Salm 65
Feliç el que tu elegeixes i acceptes

Ets digne de lloança a Sió, oh Déu,
i a tu hem de complir els vots.
A tu, que escoltes l’oració,
a tu acudeix tot mortal.

Les iniquitats ens aclaparen,
però tu esborres els nostres pecats.

Feliç el qui tu elegeixes i acceptes
per habitar en els teus atris!
Serem sadollats dels béns de casa teva,
de la santedat del teu temple!
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Tu ens respons amb prodigis de fidelitat,
oh Déu, salvador nostre,
esperança de tots els límits de la terra
i de la mar llunyana.

Per la teva força afermes les muntanyes,
cenyit de poder;
calmes el bramul de la mar,
la fragor de les seves ones
i l’avalot dels pobles.

Els habitants de la terra s’esglaien,
contemplant els teus prodigis;
fas esclatar de joia les portalades
de l’aurora i el crepuscle.

Tens cura de la terra i la regues,
l’enriqueixes abundosament
amb el rierol diví ple d’aigua.

Prepares el blat quan així la disposes:
regant els seus solcs,
ablanint els terrossos,
assaonant amb ruixats
i beneint la seva brotada.

Corones l’anyada
amb els teus beneficis,
en els teus rodals
vessa l’abundància.
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Regalimen les pastures del desert,
i els turons es guarneixen de gala;
les prades es vesteixen de ramats,
i les valls es cobreixen d’espigues granades;
ressonen els crits de joia i els cants!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El meu servent, el just, ha fet justos els altres, després
de prendre damunt seu les seves culpes.

LECTURA BREU: Za 12, 10-11a

Vessaré damunt la casa de David, i sobre els habitants
de  Jerusalem,  un  esperit  de  gràcia  i  de  pregària,  i
miraran envers mi, aquell qui van traspassar. I faran dol,
com  el  dol  que  es  fa  per  un  fill  únic;  ploraran
amargament  per  ell,  com  els  qui  ploren  per  un
primogènit. Aquell dia hi haurà un gran dol a Jerusalem.

Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
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V. Gent de tota tribu, llengua, poble i nació.
R. Ens heu comprat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Glorifiqueu-me,  Pare,  al  costat  vostre,  amb  aquella
glòria que ja hi tenia abans que el món existís.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Glorifiqueu-me,  Pare,  al  costat  vostre,  amb  aquella
glòria que ja hi tenia abans que el món existís.

PREGÀRIES

Implorem, germans, Crist Salvador, que ens ha redimit
per  la  seva  mort  i  la  seva  resurrecció,  i  diguem-li:
Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pujàreu a Jerusalem a sofrir la passió, per
així entrar a la glòria, porteu la vostra Església fins a
la pasqua eterna.
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R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  clavat  a  la  creu  fóreu  traspassat  per  la
llança del soldat, guariu les nostres ferides.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu fet de la vostra creu l'arbre de la vida,
doneu  els  seus  fruits  als  qui  han  renascut  pel
baptisme.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  en  la  creu  perdonàreu  el  lladre  penedit,
perdoneu-nos a nosaltres, pecadors.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Fidels a la paraula de Jesús, que ens ha fet fills de Déu,
diguem ara confiadament:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Déu  omnipotent  i  etern,  feu  que  celebrem  de  tal

manera  els  misteris  de  la  Passió  del  Senyor,  que
entenguem  com  som  perdonats.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMARTS SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Pobre cor que et mig parteixes,
que et mig parteixes pobre cor.
Ai! Quin mal tan gran pateixes!
És massa llarg i massa fort.
El cel tremola, el món trontolla,
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort.

Bon Jesús, la meva vida,
aquí el meu cor lassat us duc.
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Si del món no trobo eixida,
de plors i planys sortir no puc.
Mentre existeixi, cal que pateixi.
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el duien a la creu?
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Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?

Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan la llança el va ferir?

Hi eres tu quan el varen davallar?
Hi eres tu quan el varen davallar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el varen davallar? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

Salm 119 , 49-56
Feliços els qui observen els seus preceptes

Recorda la promesa feta al teu servidor,
amb la qual em fas estar confiat.
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Això és el que en les penes em consola:
que la teva promesa em vivifica.

Quan els insolents es reien tant de mi,
jo no em desviava gens de la teva llei.

Tot rememorant els teus judicis de temps passats,
Senyor, he trobat consol.

Se m’encén la indignació a causa dels malvats
que abandonen el teu pacte.

Els teus preceptes han estat càntics per a mi
en la terra del meu pelegrinatge.

A la nit recordo el teu nom, Senyor,
i retinc la teva llei.

Això és el que em pertoca:
obeir els teus manaments.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 53
Qui portarà l’alliberament d’Israel?

Pensa el neci en el seu cor:
“No hi ha Déu.”
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Són corromputs, i la seva iniquitat és abominable,
no n’hi ha cap que faci el bé.

Déu, del cel estant, observa els mortals
per veure si n’hi ha cap d’assenyat
que busqui Déu.

Tots s’han rebel·lat,
s’han pervertit tots plegats:
Ningú no fa el bé, ni un de sol.
¿No s’adonen, aquests causants del mal,
que devoren el meu poble
com si mengessin el pa, sense invocar Déu?

De sobte els vindrà el terror,
on no hi ha cap motiu d’espant,
perquè Déu ha escampat
els ossos del qui t’assetjava;
els has avergonyit, perquè Déu els ha rebutjat.

Qui portarà des de Sió l’alliberament d’Israel?
Quan Déu restauri la vida del seu poble,
Jacob s’omplirà de goig, s’alegrarà Israel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 54
Amb el teu poder, defensa’m
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Oh Déu, pel teu nom, auxilia’m,
i amb el teu poder defensa’m.
Oh, Déu, escolta la meva oració,
posa atenció a les paraules de la meva boca.

Que una gent estranya s’ha alçat contra mi,
gent violenta atenta contra la meva vida,
sense tenir en compte Déu.

Veieu, però, que és Déu qui m’ajuda,
el Senyor fa causa amb els qui em sostenen.
El mal recaurà sobre els meus contraris.
Anorrea’ls, per la teva fidelitat!

De bon grat t’oferiré sacrificis,
confessaré, Senyor, el teu nom, perquè és bo;
perquè m’ha alliberat de tota angoixa,
i els meus ulls han vist vençuts els meus enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.
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LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Co 1, 18-19

De fet, el llenguatge de la creu és una bogeria per als qui
es  perden,  però  per  a  nosaltres,  que  som  salvats,  és
poder  de  Déu.  Perquè  diu  l'Escriptura:  "Destruiré  la
saviesa  dels  savis,  i  anul·laré  la  intel·ligència  dels
intel·ligents."
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Co 1, 22-24

Així és que, mentre els jueus demanen senyals i els grecs
cerquen saviesa, nosaltres prediquem el Crist crucificat,
escàndol per als jueus i absurd per als gentils; en canvi,
per  als  cridats,  tant  si  són jueus  com si  són grecs,  és
poder de Déu i saviesa de Déu.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 1C 1, 25-27a

Perquè allò que sembla neci en Déu és més savi que els
homes, i allò que sembla feblesa de Déu és més fort que
els  homes.  I  si  no,  germans,  fixeu-vos  en  el  conjunt
vocacional vostre, que no n'hi ha pas gaires que tinguin
instrucció humana, ni molts de poderosos, ni gaires de
família elevada, sinó que Déu ha escollit allò que hi ha
de neci en el món per confondre els savis.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Fou entregat, perquè ell mateix volgué.
R. I com una ovella muda, no va obrir la boca.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Ell portava les nostres malalties.
R. I s'havia carregat els nostres dolors.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Venerem la santa creu.
R. Que és el signe de la nostra salvació.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu omnipotent i etern, feu que celebrem

de tal manera els misteris de la Passió del Senyor, que
entenguem  com  som  perdonats.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMARTS SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Exulta en Déu,
Salvador meu,
mon cor humà
que el Crist canvià
amb tant d'amor.
Sense temor
com un infant
jo visc confiat.

Mireu l'amor del Redemptor,
del nostre Déu, l'únic Senyor:
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abandonat, per tots morí.
A vós, Senyor, jo vull servir.

Vostre patir!
L'amor per mi
us hi ha clavat.
El meu pecat
fou com el fang.
La vostra sang
–sang de l'Anyell–
m'ha fet novell. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Sento com parla la gent, em veig amenaçat de tot arreu,
però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible.

Salm 49 (A)
Ningú no pot redimir-se ell mateix

Escolteu això, pobles tots;
escolteu bé, habitants de tot el món;
tant la gent humil com els poderosos,
per igual rics i pobres.

La meva boca parlarà amb saviesa
i el meu cor té meditacions assenyades.
Fixaré l’atenció en la inspiració,
exposaré el meu enigma al so de la lira.

Per què he de tenir por en els dies adversos,
quan m’envolta la iniquitat dels meus enemics?

– 4·2·2·4 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

Ells confien en la pròpia puixança,
i s'ufanen de l’abundor de la seva riquesa.

Ningú no pot redimir-se ell mateix,
ni pagar a Déu la pròpia redempció;
per alt que suposi el preu de la seva vida
sempre quedarà curt
per poder viure perpètuament,
sense haver-se d’encarar amb la mort.

És ben clar: els savis moren,
i igualment desapareix el neci i l’insensat,
i deixen als altres la seva riquesa.

El sepulcre és la seva casa perpètua,
la seva estada de generació en generació,
per més que les propietats conservin els seus noms.

Que l’home no perdura en l’esplendor:
ve a ser com el bestiar que sucumbeix.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sento com parla la gent, em veig amenaçat de tot arreu,
però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible.

– 4·2·2·4 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

setmana santa – dimarts sant

Antífona 2
Allibereu-me,  Senyor,  i  poseu-me  prop  vostre;  ¿qui
gosarà lluitar contra mi?

Salm 49 (B)
Ningú no pot redimir-se ell mateix

Aquest és el camí dels qui confien en si mateixos,
i la fi dels qui es complauen en les seves màximes.

Com un ramat són menats al sepulcre;
la mort els pastoreja;
damunt d’ells predominaran els justos,
ben aviat la seva imatge es dissiparà,
i la regió dels morts serà el seu estatge.

En canvi, Déu rescatarà la meva ànima
de l’urpa de l’abisme,
perquè se m’endurà amb ell.

No t’inquietis si algú s’enriqueix,
si creix l’opulència de la seva casa;
perquè quan mori no s’endurà pas res,
ni l’opulència li vindrà al darrere.

Malgrat que en vida es consideri feliç,
i sigui elogiat per la seva prosperitat,
haurà d’unir-se amb els seus pares,
que no veuran mai més la llum.

Que l’home no perdura en l’esplendor:
ve a ser com el bestiar que sucumbeix.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Allibereu-me,  Senyor,  i  poseu-me  prop  vostre;  ¿qui
gosarà lluitar contra mi?

Antífona 3
Fóreu  degollat,  Senyor,  i  amb  la  vostra  sang  ens  vau
comprar per al nostre Déu.

Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat

Ets digne, Senyor i Déu nostre,
de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè tu has creat totes les coses,
has volgut que existissin i foren creades.

Ets digne de prendre el rotlle
i d'obrir-ne els segells,
perquè vas ser degollat
i amb la teva sang vas comprar per a Déu
gent de tota raça, llengua, poble i nació,
i els vas fer esdevenir una casa reial
i un sacerdoci al servei del nostre Déu;
i regnaran sobre la terra.

Digne és l'Anyell que ha estat degollat,
de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força,
l'honor, la glòria i la lloança.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Fóreu  degollat,  Senyor,  i  amb  la  vostra  sang  ens  vau
comprar per al nostre Déu.

LECTURA BREU: 1Co 1, 27b-30

I  les  coses  febles  del  món  per confondre  les  que  són
fortes; i allò que és vil i desestimat del món ha escollit
Déu, allò que no és res, per anorrear allò que és, a fi que
cap mortal no pugui gloriar-se davant Déu. Prové d'ell el
que vosaltres sigueu alguna cosa en Crist Jesús, el qui
Déu ha constituït en la nostra saviesa, la nostra justícia,
la nostra santificació i la nostra redempció.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

V. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
R. I us beneïm.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Tinc  poder  de  donar  la  meva  vida  i  tinc  poder  de
recobrar-la.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Tinc  poder  de  donar  la  meva  vida  i  tinc  poder  de
recobrar-la.

PREGÀRIES

Adorem el  Salvador  del  món,  que  en  morir  destruí  la
mort,  i  en  ressuscitar  ens  tornà  la  vida,  i  diguem-li:
Santifiqueu,  Senyor,  el  poble  que  heu redimit  amb  la
vostra sang.

V. Redemptor  nostre,  feu  que  per  la  penitència  ens
unim a  la  vostra passió,  i  així  obtinguem la  glòria
dels ressuscitats.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Protegiu-nos,  consol  dels  afligits,  a  fi  que  també
nosaltres puguem alleujar els que sofreixen, amb el
consol que vós ens doneu.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Mireu els  qui  nosaltres hem escandalitzat  amb els
nostres pecats; ajudeu-los i corregiu-nos, perquè es
manifesti als ulls de tots la vostra justícia i el vostre
amor.
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R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Vós,  que  us  vau  abaixar  fent-vos  obedient  fins  a
acceptar  la  mort,  i  una  mort  de  creu,  doneu  als
vostres servents obediència i paciència.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Dirigim-nos  a  Déu  amb  la  pregària  que  Jesús  ens
ensenyà:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu  omnipotent  i  etern,  feu  que  celebrem  de  tal

manera  els  misteris  de  la  Passió  del  Senyor,  que
entenguem  com  som  perdonats.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
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unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMARTS SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, sou llum que brilla
durant la nit tan fosca.
Vós sou reflex del Pare,
la imatge del seu rostre.

Venim a suplicar-vos
– car sou escut i roca –
que en vós trobem refugi,
perdó, descans i joia.

Malgrat que els ulls es cloguin,
que el cor vetlli prop vostre,
puix sota vostres ales
la nit és clara i dolça.

Jesús, vostra mirada,
llum que mai no s'esgota,
fixeu-la en tots nosaltres,
comprats amb la sang vostra.

Oh Crist, Germà benigne,
a vós sigui la glòria,
i al Pare i Paraclet
pels segles la victòria. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.
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Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.
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LECTURA BREU: 1Pe 5, 8-9

Estigueu atents i  vigileu. El vostre adversari,  el  diable,
rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar; resistiu-
li,  ferms  en  la  fe,  sabent  que  la  mateixa  classe  de
sofriments  afecten  els  vostres  germans  que  hi  ha  pel
món.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
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Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;
feu que  descansem en la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMECRES SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.

– 4·2·3·1 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

setmana santa – dimecres sant

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMECRES SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
A la creu, Jesús moria
per a tu, que ets pecador,
i la seva sang, un dia,
et donava en abundor.
Només Crist et pot salvar,
perquè tant Ell t'estimà,
que a la creu aguantaria
el teu més gran blasfemar.

Només Crist, només Crist,
és la llum del pecador.
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Només Crist, només Crist,
ha de ser el teu Senyor.

Només Ell ens redimia
i moria abandonat.
Només Ell ens afranquia
de la paga del pecat.
Només Crist et pot salvar
i vol ser ton Redemptor...
Quina angoixa sofriria
a la creu el Senyor!

Jesucrist et concedia
el perdó dels teus pecats,
car només Ell donaria
la pau dels justificats.
Concedint-nos el perdó,
serà sempre el gran tresor,
veritat, llum i la via
perquè el goig ompli el teu cor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Us  cerco,  Senyor,  en  dies  de  perill,  no  em  descanso
d'alçar les mans a vós.

Salm 77
En moments de tribulació busco el Senyor

Alço a Déu la meva veu i clamo,
m’adreço a Déu i ell m’escoltarà.
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En moments de tribulació busco el Senyor,
a la nit no descansa la meva mà estesa,
la meva ànima no vol ser consolada.

Evoco Déu i m’estremeixo,
medito i el meu esperit es desanima.
No em deixes aclucar els ulls,
estic consternat i no puc parlar;

repasso els temps d’antany,
els anys llunyans,
recordo les meves cançons nocturnes,
medito, i em pregunto interiorment:

¿És que el Senyor ens rebutjarà perpètuament
i ja no ens serà mai més favorable?
¿S’ha esgotat totalment la seva clemència,
ha caducat la promesa per a tots els temps?
¿És que s’ha oblidat Déu de compadir-se,
o ha tancat d’indignació la seva misericòrdia?

Jo dic: “Això és el que em dol:
que la dreta de l’Altíssim hagi canviat.”
Rememoraré les gestes del Senyor;
sí, vull recordar els teus prodigis antics
i reflexionar sobre tots els teus fets,
i ponderaré les teves gestes.

Oh Déu, la teva conducta és santa!
¿Quin déu és gran com el nostre Déu?
Tu ets el Déu que fa prodigis,
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has fet palès a les nacions el teu poder;
amb el teu braç vas rescatar el teu poble,
els fills de Jacob i de Josep.

Les aigües et veieren, oh Déu;
i en veure’t, les aigües s’arremolinaren,
fins i tot els abismes es commogueren.
Els núvols van abocar ruixats, retrunyia el cel
mentre llampegaven les teves sagetes.

Bramava el teu tro en la tempesta,
els llamps il·luminaven el món,
la terra s’estremia i trontollava.

Pel mar passava el teu camí,
i la teva via pel mig de l’aigua immensa;
i les teves petjades no deixaren rastre.

Vas guiar el teu poble com un ramat,
de la mà de Moisès i d’Aaron.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Us  cerco,  Senyor,  en  dies  de  perill,  no  em  descanso
d'alçar les mans a vós.

Antífona 2
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Si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb
ell.

Càntic (1S 2, 1-10)
El càntic d’Anna

El meu cor s’alegra en el Senyor.
Ell m’ha fet alçar el front;
la meva boca es burla dels meus enemics,
perquè gaudeixo de la teva salvació.
Ningú no és sant com el Senyor,
perquè no n‘hi ha cap fora de tu,
ni tampoc no hi ha cap roca com el nostre Déu.

No incrementeu les paraules arrogants,
que s’aparti de la vostra boca la insolència;
perquè el Senyor és un Déu que tot ho sap,
i a ell pertoca sospesar les accions.

L’arc dels poderosos s’ha trencat,
però els febles s’han fet forts.
Els qui anaven farts es lloguen per un tros de pa,
mentre que els qui tenien fam ja no en tenen.
Fins l’estèril ha infantat set vegades,
mentre que l’abundosa en fills s’emmusteeix.

El Senyor és qui fa morir i qui fa viure,
qui fa baixar al país dels morts i qui en fa sortir.
És el Senyor qui empobreix i qui enriqueix,
qui abat i qui exalça,

qui aixeca de la pols l’indefens
i fa alçar el pobre de la immundícia
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per fer-los seure entre els prínceps,
i els farà heretar un tron de glòria.

Perquè són del Senyor els fonaments de la terra,
i damunt d’ells ha assentat el món.
Ell guarda els passos dels seus fidels,
però els impius emmudiran en les tenebres,
perquè l’home no triomfarà per la força.
Els adversaris del Senyor seran aterrats,
des del cel tronarà damunt seu.

El Senyor jutjarà els confins de la terra,
donarà la victòria al seu rei,
i alçarà el front del seu Ungit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Si hem mort amb Crist, creiem que també viurem amb
ell.

Antífona 3

Déu ha fet que Jesucrist fos per nosaltres la saviesa, la
justícia, la santedat i la redempció.

Salm 97
Tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra

El Senyor regna! Exulti la terra,
que se n’alegrin les nombroses illes!
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L’envolten la nuvolada i la fosca,
la justícia i el dret són el suport del seu tron.

Un foc avança davant d’ell
i abrusa els seus adversaris tot a l’entorn.
Els seus llampecs enlluernen el món,
i la terra, que ho veu, tremola;

les muntanyes es fonen com la cera
davant del Senyor,
davant del sobirà de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

Que s’avergonyeixin tots els adoradors d’imatges,
els qui s’enorgulleixen en falses divinitats;
que tots els déus es postrin davant d’ell.

Sió ho ha sentit i se n’alegra,
i exulten les filles de Judà,
pel que tu has sentenciat, Senyor.
Perquè tu, Senyor, ets excels sobre tota la terra,
molt elevat per damunt de tots els déus.

Els qui estimeu el Senyor, detesteu la maldat!
Ell guarda les ànimes dels seus fidels
i els allibera del poder dels infidels.

Ja apunta la llum per al just,
i l’alegria, per als de cor íntegre.
Alegreu-vos, justos, en el Senyor,
i lloeu el seu sant nom.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Déu ha fet que Jesucrist fos per nosaltres la saviesa, la
justícia, la santedat i la redempció.

LECTURA BREU: Is 50, 5-7

El Senyor Etern m’ha obert l’oïda, i jo no m’he resistit ni
m’he fet enrere. He parat l’esquena als qui em pegaven i
les galtes als qui m’arrencaven la barba; no he amagat
la cara als insults ni a les escopinades. Però el Senyor
Etern m’ajudarà, i per això no seré humiliat; per això he
parat  la  cara  com  una  roca  i  sé  que  no  quedaré
avergonyit.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

V. Gent de tota tribu, llengua, poble i nació.
R. Ens heu comprat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Crist, que s'ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense
tara,  ens  purifica  per  la  seva  sang  de  les  obres  que
porten a la mort, perquè puguem donar culte al Déu viu.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.
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Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Crist, que s'ha ofert ell mateix a Déu com a víctima sense
tara,  ens  purifica  per  la  seva  sang  de  les  obres  que
porten a la mort, perquè puguem donar culte al Déu viu.

PREGÀRIES

Implorem, germans, Crist Salvador, que ens ha redimit
per  la  seva  mort  i  la  seva  resurrecció,  i  diguem-li:
Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pujàreu a Jerusalem a sofrir la passió, per
així entrar a la glòria, porteu la vostra Església fins a
la pasqua eterna.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  clavat  a  la  creu  fóreu  traspassat  per  la
llança del soldat, guariu les nostres ferides.
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R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu fet de la vostra creu l'arbre de la vida,
doneu  els  seus  fruits  als  qui  han  renascut  pel
baptisme.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  en  la  creu  perdonàreu  el  lladre  penedit,
perdoneu-nos a nosaltres, pecadors.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè la força de resistir a les temptacions ens ve de
Déu, acudim a ell amb confiança:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu,  que heu volgut que el  vostre Fill  patís  per

nosaltres  el  suplici  de  la  creu  per  arrencar-nos  del
poder de l'enemic, feu que aconseguim la gràcia de la
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resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMECRES SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Pobre cor que et mig parteixes,
que et mig parteixes pobre cor.
Ai! Quin mal tan gran pateixes!
És massa llarg i massa fort.
El cel tremola, el món trontolla,
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort.

Bon Jesús, la meva vida,
aquí el meu cor lassat us duc.
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Si del món no trobo eixida,
de plors i planys sortir no puc.
Mentre existeixi, cal que pateixi.
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el duien a la creu?
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Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?

Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan la llança el va ferir?

Hi eres tu quan el varen davallar?
Hi eres tu quan el varen davallar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el varen davallar? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

Salm 119 , 57-64
Feliços els qui observen els seus preceptes

Tu, Senyor, ets tot el que tinc:
m’he promès d’obeir les teves paraules.
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He procurat agradar-te de tot cor;
compadeix-te de mi, segons la teva promesa.

He repassat la teva conducta
per girar els meus passos vers la teva llei.

M’he afanyat, sense torbar-me,
per complir els teus preceptes.

M’assetgen els paranys dels malvats,
però no deixo de tenir present el teu pacte.

A mitjanit em llevo a donar-te gràcies
per les teves justes decisions.

Sóc un company més de tots els qui t’estimen,
i dels qui guarden els teus manaments.

Del teu amor, Senyor, n’és plena la terra;
fes que aprengui els teus estatuts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 55 (A)
Estic neguitós i m’atordeixo

Posa atenció, oh Déu, a la meva oració,
no et desentenguis de la meva súplica;
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fes cas de mi i contesta’m;
estic neguitós en el meu plany, i m’atordeixo

amb la cridòria de l’enemic,
amb l’opressió del malvat;
sobre mi amunteguen desventures,
i m’ataquen furiosament.

Em batega el cor dins el pit
i s’apodera de mi un terror mortal;
m’ha colpit la por i tremolo,
estic cobert d’espant.

I dic: Tant de bo tingués ales com un colom!
M’envolaria a buscar el repòs.
De bon grat fugiria ben lluny,
me n’aniria a viure al desert;
ben de pressa escaparia,
com el vent impetuós de la tempesta.

Confon, Senyor, les seves llengües,
que veig violència i discòrdia a la ciutat;
dia i nit ronden per sobre els seus murs,
la perversitat i la intriga es mouen dins d’ella.

És plena de corrupció,
i la mentida i l’engany
mai no s’allunyen de les seves places.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 55 (B)
Estic neguitós i m’atordeixo

No m’ha ultratjat un enemic,
que hauria pogut suportar-ho,
no s’ha alçat contra mi un que m’odia,
que hauria pogut amagar-me’n,

sinó tu, un home del meu cercle,
company i confident meu,
amb qui m’unia una afectuosa intimitat
i anàvem plegats a la casa de Déu.

Que els sorprengui la mort,
que es precipitin vius a l’infern,
ja que la maldat ha fet estada enmig d’ells.

Però jo clamaré a Déu,
i el Senyor em salvarà.

Al vespre, al matí i a migdia,
em queixaré i gemegaré,
i ell escoltarà el meu clam.

Redimirà en pau la meva ànima
de la guerra que em fan,
que són nombrosos els qui estan contra mi.
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Però Déu m’escoltarà i els humiliarà,
ell que regeix des de sempre,
perquè no s’esmenen
ni tenen temor de Déu.

Allarguen la mà contra els seus aliats,
trenquen el seu pacte;
El parlar de la seva boca
és més tou que la mantega,
però els seus pensaments són de guerra;
les seves paraules són més suaus que l’oli,
però són punyals desembeinats.

Descarrega el teu pes sobre el Senyor,
i ell et sostindrà;
no permetrà mai que el just s’enfonsi.

I tu, oh Déu,
els faràs caure al pou de la fossa;
els homes sanguinaris i traïdors
no arribaran a la mitja edat.
Però jo confio en tu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
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estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Tm 2, 3b-6

Déu, el nostre Salvador, que vol que tots els homes se
salvin i arribin al coneixement de la veritat. Perquè hi ha
un sol Déu, també hi ha un sol mitjancer entre Déu i els
homes: Crist Jesús, home, que es donà a si mateix com a
rescat  en  favor  de  tots.  Aquest  és  el  testimoniatge
presentat al moment fixat.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Rm 15, 3

Que Crist tampoc no va buscar la seva pròpia comoditat;
tot  al  contrari,  acomplí  el  que  diu  l'Escriptura:  "Els
insults dels qui t'ultratjaven han caigut damunt meu."
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: He 9, 28

També  així  el  Crist,  després  d'haver-se  ofert  una  sola
vegada per a carregar amb els pecats de tothom, serà
vist per segona vegada, no ja per raó del pecat, sinó per
a la salvació definitiva d'aquells qui l'esperen.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Fou entregat, perquè ell mateix volgué.
R. I com una ovella muda, no va obrir la boca.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Ell portava les nostres malalties.
R. I s'havia carregat els nostres dolors.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Venerem la santa creu.
R. Que és el signe de la nostra salvació.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu,  que heu volgut  que el  vostre Fill

patís per nosaltres el suplici de la creu per arrencar-
nos  del  poder  de  l'enemic,  feu  que  aconseguim  la
gràcia de la resurrecció. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMECRES SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Exulta en Déu,
Salvador meu,
mon cor humà
que el Crist canvià
amb tant d'amor.
Sense temor
com un infant
jo visc confiat.

Mireu l'amor del Redemptor,
del nostre Déu, l'únic Senyor:
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abandonat, per tots morí.
A vós, Senyor, jo vull servir.

Vostre patir!
L'amor per mi
us hi ha clavat.
El meu pecat
fou com el fang.
La vostra sang
–sang de l'Anyell–
m'ha fet novell. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Deien els malvats: Enfonsem el just, perquè és contrari a
les nostres obres.

Salm 62
Només en Déu reposa la meva ànima

Només en Déu reposa la meva ànima,
d’ell depèn la meva salvació.
Només ell és la meva roca i la meva salvació,
el meu baluard: no trontollaré!

¿Fins quan atemptareu contra un home sol
tots vosaltres, junts, per ensorrar-lo,
com una paret decantada,
com una tàpia que s’enruna?

Només conspiren per abatre’l de la seva dignitat,
es complauen en l’engany;
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mentre amb la boca beneeixen,
en el seu interior maleeixen.

Reposa només en Déu, ànima meva,
que d’ell ve la meva esperança.
Només ell és la meva roca i la meva salvació,
el meu baluard: no trontollaré!

En Déu tinc la meva salvació i la meva glòria;
la roca del meu baluard,
el meu refugi es troba en Déu.

Pobles, confieu en ell en tot moment,
desfogueu davant d’ell el vostre cor:
Déu és el nostre refugi.

Els mortals només són com el fum,
una simulació els homes de condició;
tots plegats, posats a les balances,
no pesarien més que el vent.

No confieu en l’opressió
ni us envaneixi la rapinya.
Si les riqueses augmentaven,
no hi poseu pas el cor.

Una cosa ha dit Déu,
més d’un cop ho he sentit:
que la força és de Déu,
i la bondat és del Senyor;
que tu pagues a cadascú
segons les seves obres.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Deien els malvats: Enfonsem el just, perquè és contrari a
les nostres obres.

Antífona 2
Prenia  damunt  seu  el  pecat  de  tots  i  intercedia  pels
pecadors.

Salm 67
Que Déu ens sigui propici

Que Déu ens sigui propici i ens beneeixi,
que faci brillar el seu rostre envers nosaltres.
A fi que es faci palès a la terra el teu propòsit,
la teva salvació en totes les nacions.

Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

Que les nacions s’alegrin i exultin,
perquè regeixes els pobles amb rectitud
i guies les nacions de la terra.
Que et lloïn els pobles, oh Déu,
que tots els pobles et donin lloança!

La terra ha donat el seu fruit;
Déu ens ha beneït, el nostre Déu.
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Que ens beneeixi Déu,
i que el veneri tot el món!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Prenia  damunt  seu  el  pecat  de  tots  i  intercedia  pels
pecadors.

Antífona 3
Crist ens ha rescatat  amb el preu de la seva sang, les
nostres culpes han estat perdonades.

Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
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les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,

perquè Déu va voler que habités en ell
tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Crist ens ha rescatat  amb el preu de la seva sang, les
nostres culpes han estat perdonades.

LECTURA BREU: Ef 4, 32 - 5, 2
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Qualsevol  mena  d'amargor,  rancúnia,  ira,  cridòria  i
insults,  aparteu-ho  ben  lluny  de  vosaltres,  així  com
qualsevol altra malícia. Sigueu amables els uns amb els
altres,  comprensius,  perdonant-vos  mútuament,  tal
com Déu també us va perdonar per mitjà del Crist.  Així,
doncs,  procureu  imitar  Déu,  com  a  fills  estimats  que
sou, i viviu en amor mutu, tal com el Crist us va estimar i
es lliurà per vosaltres, com una ofrena i sacrifici a Déu,
de suau fragància.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

V. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
R. I us beneïm.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

El  mestre diu:  El  meu moment s'acosta:  faré  el  sopar
pasqual amb els meus deixebles a casa teva.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)
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La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

El  mestre diu:  El  meu moment s'acosta:  faré  el  sopar
pasqual amb els meus deixebles a casa teva.
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PREGÀRIES

Adorem el  Salvador  del  món,  que  en  morir  destruí  la
mort,  i  en  ressuscitar  ens  tornà  la  vida,  i  diguem-li:
Santifiqueu,  Senyor,  el  poble  que  heu redimit  amb  la
vostra sang.

V. Redemptor  nostre,  feu  que  per  la  penitència  ens
unim a  la  vostra passió,  i  així  obtinguem la  glòria
dels ressuscitats.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Protegiu-nos,  consol  dels  afligits,  a  fi  que  també
nosaltres puguem alleujar els que sofreixen, amb el
consol que vós ens doneu.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Mireu els  qui  nosaltres hem escandalitzat  amb els
nostres pecats; ajudeu-los i corregiu-nos, perquè es
manifesti als ulls de tots la vostra justícia i el vostre
amor.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Vós,  que  us  vau  abaixar  fent-vos  obedient  fins  a
acceptar  la  mort,  i  una  mort  de  creu,  doneu  als
vostres servents obediència i paciència.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Agermanats en una pregària comuna, diguem al Pare de
tots:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu,  que heu volgut que el  vostre Fill  patís  per

nosaltres  el  suplici  de  la  creu  per  arrencar-nos  del
poder de l'enemic, feu que aconseguim la gràcia de la
resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *

– 4·2·3·4 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

completes

FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIMECRES SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Déu, quan ja s'apaga
la llum en el capvespre,
a vós, que l'heu creada,
venim perquè som febles.

A dins del santuari,
davant vostra presència,
cerquem en vós la força,
l'empara i la clemència.

La vostra llum divina
dissipi les tenebres,
i en pau el cos reposi
durant la nit tranquil·la.

Que el cor, vetllant, estimi
el Crist, nostra gaubança,
i, junt amb el nou dia,
cantem vostra lloança.

Honor a vós, oh Pare,
amb Crist, que és font de vida,
i a l'Esperit d'amor
que amb foc ens purifica. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.

Salm 30, 1-6
Fes-me tu de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo; que mai no em senti decebut;
allibera’m, per la teva justícia!
Acosta a mi la teva atenció, afanya’t a salvar-me!
Fes-me tu de roca inexpugnable,
i ciutadella de refugi, on em pugui salvar.

Tu ets la meva roca i el meu castell;
per amor del teu nom em guiaràs i em dirigiràs.
Treu-me del parany que m’han preparat,
que tu ets el meu protector.

A les teves mans encomano el meu esperit;
tu em vas redimir, Senyor, Déu de veritat!
Avorreixo els qui adoren ídols inútils;
jo confio en el Senyor. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor! †

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
† Escolta, Senyor, el meu clam.

Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;
ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor!

LECTURA BREU: Ef  4, 26-27

Si  us  indigneu,  mireu  de  no  pecar,  i  que  no  us  duri
l'enuig  fins  a  la  posta  de  sol;  no  doneu  facilitats  al
diable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
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nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem:  Senyor  Jesucrist,  vós  que  sou  benèvol  i
humil de cor, heu promès als qui us segueixen un jou
suau  i  una  càrrega  lleugera;  digneu-vos  a  acceptar
l'oració i les obres d'aquest dia que ens heu concedit;
doneu-nos un bon descans perquè demà siguem més
diligents  en  el  vostre  servei.  Vós,  que  viviu  i  regneu
pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.   Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu,  adorem  el  Crist,  Senyor  nostre,  que  va  ser
temptat i va patir per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
A la creu, Jesús moria
per a tu, que ets pecador,
i la seva sang, un dia,
et donava en abundor.
Només Crist et pot salvar,
perquè tant Ell t'estimà,
que a la creu aguantaria
el teu més gran blasfemar.

Només Crist, només Crist,
és la llum del pecador.
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Només Crist, només Crist,
ha de ser el teu Senyor.

Només Ell ens redimia
i moria abandonat.
Només Ell ens afranquia
de la paga del pecat.
Només Crist et pot salvar
i vol ser ton Redemptor...
Quina angoixa sofriria
a la creu el Senyor!

Jesucrist et concedia
el perdó dels teus pecats,
car només Ell donaria
la pau dels justificats.
Concedint-nos el perdó,
serà sempre el gran tresor,
veritat, llum i la via
perquè el goig ompli el teu cor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Mireu, Senyor, com em volen mal, cuiteu a respondre,
que estic en perill.

Salm 80
Pastor d’Israel, escolta

Pastor d’Israel, escolta,
tu que guies Josep com un ramat,
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tu que seus sobre querubins,
mostra’t resplendent
davant d’Efraïm, de Benjamí i de Manassès;
desperta la teva potència i vine al nostre auxili.

Oh Déu, restableix-nos;
asserena la teva mirada
i serem salvats.

Fins quan, Senyor, Déu de l’univers,
seguiràs enfurismat
malgrat l’oració del teu poble?

Els fas menjar un pa de plors
i els fas beure llàgrimes a mesura plena.
Ens has deixat a les disputes dels veïns,
i els enemics fan burla de nosaltres.

Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada i serem salvats.

Vas arrencar una vinya de l’Egipte,
la vas trasplantar foragitant les nacions;
li vas desbrossar un terreny,
i s’hi va arrelar fins a omplir el país.

La seva ombra cobria les muntanyes,
i els seus pàmpols els cedres més alts.
Estengué les seves sarments fins al mar,
i els seus rebrots fins al riu.
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Per què has derruït el seu clos,
deixant que la veremi qualsevol vianant?
La destrossa el porc senglar,
i la roseguen les bèsties del camp.

Déu de l’univers, retorna;
mira del cel estant, fes-te’n càrrec,
i visita aquesta vinya;
protegeix allò que va plantar la teva dreta,
el plançó que tu vas conrear.

Abrusada pel foc i trinxada,
es fa malbé per la indignació del teu semblant.
Que la teva mà reposi
sobre l’home de la teva elecció,
el fill de l’home que tu has enfortit.

Ja no ens apartarem de tu;
ens donaràs vida
i invocarem el teu nom.

Senyor, Déu de l’univers, restableix-nos,
asserena la teva mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Mireu, Senyor, com em volen mal, cuiteu a respondre,
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que estic en perill.

Antífona 2
Déu és el meu salvador; confio, no m'espanto.

Càntic (Is 12, 1-6)
Cant d’acció de gràcies

Aquell dia diràs: “Et lloaré, Senyor!
Estaves irritat contra mi,
però t’ha passat l’enuig
i m’has tornat la pau.

Mireu, Déu és el meu salvador;
confiaré en ell
i no tindré cap temença.
El Senyor és la meva fortalesa
i la meva protecció.
Ell ha estat la meva salvació!”

Amb alegria pouareu aigua
de les fonts de salvació.
I aquell dia direu:

“Doneu gràcies al Senyor,
proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.

Recordeu que el seu nom és excels!
Canteu al Senyor, que ha fet coses glorioses;
que això sigui conegut per tota la terra!
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Crideu ben fort i canteu plens de goig,
habitants de Sió,
perquè és gran enmig vostre el Sant d’Israel.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Déu és el meu salvador; confio, no m'espanto.

Antífona 3

El Senyor ens alimenta amb la flor del blat i amb la mel
abundant de les roques.

Salm 81
Canteu alegres a Déu

Canteu alegres a Déu, fortalesa nostra,
aclameu joiosos el Déu de Jacob.

Entoneu un càntic i toqueu el tamborí,
l’arpa melòdica i la cítara.
Soneu el corn pel noviluni,
i en el pleniluni,
que és la diada de la nostra festa,

perquè és una regla per a Israel,
un precepte del Déu de Jacob,
un memorial imposat a Josep
en sortir Déu contra la terra d’Egipte.
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Amb expressions que no coneixia vaig sentir:
“Jo he descarregat el fardell de les teves espatlles,
les teves mans han deixat el cabàs.
En l’angoixa has clamat i t’he alliberat,
t’he contestat en misteriosa tronada,
t’he provat prop de les fonts de Meribà.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

El Senyor ens alimenta amb la flor del blat i amb la mel
abundant de les roques.

LECTURA BREU: He 2, 9b-10

Jesús, que per haver sofert la mort és "coronat de glòria
i honor", a fi que per la gràcia de Déu tastés la mort en
benefici de tothom. Perquè convenia, en efecte, a aquell
qui  és  creador  i  destinatari  de  totes  les  coses  que
existeixen, havent-se proposat de conduir molts fills a la
glòria, perfeccionar, per mitjà del sofriment, l'autor de
la salvació d'ells.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.
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V. Gent de tota tribu, llengua, poble i nació.
R. Ens heu comprat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Amb la vostra sang, Senyor, ens heu comprat.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Com  desitjava  menjar  amb  vosaltres  aquest  sopar
pasqual abans de la meva passió!

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Com  desitjava  menjar  amb  vosaltres  aquest  sopar
pasqual abans de la meva passió!

PREGÀRIES

Preguem  humilment  Jesucrist,  sacerdot  per  sempre,
ungit  pel  Pare  amb  l'Esperit  Sant  per  proclamar  als
captius la llibertat, i diguem-li: Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que pujàreu a Jerusalem a sofrir la passió, per
així entrar a la glòria, porteu la vostra Església fins a
la pasqua eterna.
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R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  clavat  a  la  creu  fóreu  traspassat  per  la
llança del soldat, guariu les nostres ferides.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu fet de la vostra creu l'arbre de la vida,
doneu  els  seus  fruits  als  qui  han  renascut  pel
baptisme.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós,  que  en  la  creu  perdonàreu  el  lladre  penedit,
perdoneu-nos a nosaltres, pecadors.

R. Senyor, tingueu pietat.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Com  Jesús  ens  va  ensenyar,  demanem  al  Pare  que
perdoni les nostres culpes:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Oh Déu, estimar-vos per damunt de tot és la santedat

consumada;  concediu-nos  l'abundor  de  la  vostra
gràcia i ja que heu volgut que en la mort del vostre Fill
s'acomplís la nostra fe i la nostra esperança, feu que
per  la  seva  resurrecció  arribem  al  terme  del  nostre
peregrinatge.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Pobre cor que et mig parteixes,
que et mig parteixes pobre cor.
Ai! Quin mal tan gran pateixes!
És massa llarg i massa fort.
El cel tremola, el món trontolla,
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort.

Bon Jesús, la meva vida,
aquí el meu cor lassat us duc.

– 4·2·4·3 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

setmana santa – dijous sant

Si del món no trobo eixida,
de plors i planys sortir no puc.
Mentre existeixi, cal que pateixi.
Dissort, dissort, dissort!
Ai! Que el bon Jesús és mort;
Jesús és mort. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Hi eres tu quan el duien a la creu?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el duien a la creu?

– 4·2·4·3 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan a l'arbre el van clavar?

Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Hi eres tu quan la llança el va ferir?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan la llança el va ferir?

Hi eres tu quan el varen davallar?
Hi eres tu quan el varen davallar?
Oh, sovint quan penso això tremolo, tremolo!
Hi eres tu quan el varen davallar? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

Salm 119 , 65-72
Feliços els qui observen els seus preceptes

Has estat generós amb el teu servent,
Senyor, d’acord amb la teva promesa.

– 4·2·4·3 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

setmana santa – dijous sant

Dóna’m bon enteniment i seny,
que jo tinc fe en els teus preceptes.

Abans de passar afliccions anava esgarriat,
però ara m’ajusto a la teva paraula.

Tu ets bo i generós,
instrueix-me en els teus preceptes.

Els superbs tramen falsedats contra mi,
però jo guardo amb tot el cor els teus manaments.

Llefiscós com el greix és el seu cor,
però jo trobo el meu goig en la teva llei.

M’ha estat bo de passar afliccions,
així he après les teves regles.

Per a mi és millor la llei de la teva boca
que milers de peces d’or i de plata.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 56
En Déu confio, no tindré por

Apiada’t de mi, oh Déu,
que hi ha gent que em vol engolir,
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em turmenten lluitant constantment;
tothora els enemics em persegueixen,
que són molts els qui lluiten contra mi, oh Excels!

Quan tinc por, confio en tu.

En Déu, de qui exalço la seva promesa,
en Déu confio, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

Contínuament capgiren les meves paraules,
tots els seus pensaments són per fer-me mal;
es conjuren, es posen a l’aguait,
vigilen els meus passos,
de quina manera atrapar-me la vida.

A causa de la seva iniquitat
no hi ha salvació per a ells;
en el teu furor enfonsa, oh Déu, aquesta gent.

Tu has dut el compte de la meva vida de fugitiu,
recull les meves llàgrimes en el teu flascó.

¿No ho has registrat en el teu llibre?
Així, doncs, recularan els meus enemics quan jo

clami;
estic segur que Déu està per mi.

En Déu, de qui celebro la promesa,
en el Senyor, de qui exalço la seva promesa;
en Déu confio, no tindré por.
Què pot fer-me un home?
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Estic obligat, oh Déu, als vots que t’he fet,
te’ls compliré amb accions de gràcies,
perquè has deslliurat la meva ànima de la mort,
i el meu peu d’ensopegar,
per tal que jo camini davant Déu
a la llum dels vivents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 57
Invoco el Déu Altíssim

Apiada’t de mi, oh Déu, apiada’t de mi,
que a tu s’acull la meva ànima,
i em refugio a l’ombra de les teves ales
fins que hagi passat l’infortuni.

Invoco el Déu Altíssim,
el Déu que m’afavoreix.
Enviarà ajut des del cel i em salvarà,
afrontant el qui m’ataca;
enviarà Déu la seva bondat i la seva fidelitat.

Estic ajocat enmig de lleons,
furients devoradors d’homes;
les seves dents són llances i sagetes,
la seva llengua, una espasa afilada.
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Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

Han parat un llaç als meus passos
per abatre la meva ànima;
han cavat una fossa davant meu,
però hi han caigut dins.

Decidit està el meu cor, oh Déu,
decidit està el meu cor
a cantar i entonar salms.
Desperta, ànima meva;
desperteu, arpa i cítara,
que vull desvetllar l’aurora!

Et lloaré enmig dels pobles, Senyor,
et salmejaré davant les nacions,
perquè la teva bondat és gran fins al cel,
i la teva fidelitat, fins als núvols.

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: A les vigílies de la festa de Pasqua, Jesús sabia que
havia arribat la seva hora. Ell, que sempre havia estimat
els  seus,  ara  els  demostrarà  fins  a  quin  punt  els
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estimava.
Sexta: Tal com el Pare em coneix, jo conec el pare i dono
la meva vida per les ovelles.
Nona: Per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. He
de gloriar-me en la creu del meu Senyor Jesucrist.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: He 4, 14-15

Tenint, doncs, un gran pontífex que ha travessat els cels,
Jesús, el Fill de Déu, aferrem-nos a la fe que professem.
Atès que no tenim pas un pontífex incapaç de compadir-
se  de les  nostres  febleses,  sinó que  ha passat  per  les
mateixes proves que nosaltres, exceptuant el pecat.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: He 7, 26-27

Aquest  és,  certament,  el  pontífex  que  ens  convenia:
sant, innocent, pur, separat dels pecadors i enlairat més
amunt  dels  cels;  i  aquest  no  té  necessitat  d'oferir
sacrificis periòdicament -  com fan els grans sacerdots,
primer pels seus propis pecats i després pels del poble -,
perquè això ho va fer d'una vegada per sempre en oferir-
se ell mateix.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: He 9, 11-12

El  Crist,  en  canvi,  s'ha  presentat  com  a  pontífex  dels
béns  definitius,  passant  a  través  del  tabernacle  més
gran i més perfecte, que no és de construcció humana,
és a dir, que no pertany a aquesta creació; i no pas per
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mitjà de la sang de bocs i vedells, sinó per mitjà de la
seva pròpia sang, ha entrat una vegada per sempre al
lloc Sant, i ha obtingut una redempció eterna.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Fou entregat, perquè ell mateix volgué.
R. I com una ovella muda, no va obrir la boca.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Ell portava les nostres malalties.
R. I s'havia carregat els nostres dolors.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Venerem la santa creu.
R. Que és el signe de la nostra salvació.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu, estimar-vos per damunt de tot és la

santedat  consumada;  concediu-nos  l'abundor  de  la
vostra gràcia i  ja que heu volgut que en la mort del
vostre Fill s'acomplís la nostra fe i la nostra esperança,
feu que per la seva resurrecció arribem al terme del
nostre peregrinatge. Per Crist Senyor nostre.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)

Oh dol, que ens recorda la mort del Senyor,
pa vivent que vida dóna al viador,
feu que sempre visqui de vós el meu cor,
feu que gusti sempre la vostra dolçor.

Pelicà benigne, oh Jesús!, del fang
dels pecats renteu-me amb la vostra sang;
que una gota sola d'ella pot salvar
tot el món de quanta culpa en ell hi ha.
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Jesús, a qui esguardo ara sota un vel,
prec que complir pugui nom fervent anhel:
que, a faç nua, un dia, veient-vos a vós,
benaurat em faci veure-us gloriós. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Jesucrist,  el  primer  ressuscitat  d'entre  els  morts,  el
sobirà dels reis de la terra, ha fet de nosaltres una casa
reial, dedicada a Déu, el seu Pare.

Salm 72 (A)
Les muntanyes portaran pau al poble

Oh Déu, concedeix al rei els teus drets,
i la teva rectitud al fill del rei:
que regeixi el teu poble amb justícia,
els teus necessitats amb equitat.

Les muntanyes portaran pau al poble,
i els turons, justícia.
Defensarà els fills del pobre
i reprimirà l’opressor.

El temeran mentre duri el sol
i la lluna per generacions sens fi.
Baixarà com la pluja sobre l’herbei,
com el plugim assaonarà la terra.

Als seus dies florirà la justícia,
i llarga pau fins que no hi hagi lluna.
Dominarà d’un mar a l’altre,
i des del riu fins a l’altra punta del món.
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Davant d’ell s’ajupiran les bèsties del desert,
i els seus enemics lleparan la pols.
El reis de Tarsis i de les illes li oferiran tribut,
els sobirans d’Aràbia i de Sebà li portaran ofrenes;
l’adoraran tots els reis,
el serviran tots els pobles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Jesucrist,  el  primer  ressuscitat  d'entre  els  morts,  el
sobirà dels reis de la terra, ha fet de nosaltres una casa
reial, dedicada a Déu, el seu Pare.

Antífona 2
El Senyor salvarà el pobre de qui l'oprimeix, el desvalgut
que no té defensor.

Salm 72 (B)
Les muntanyes portaran pau al poble

Perquè alliberarà el pobre que suplica
i el desvalgut privat de defensor.

Tindrà pietat del dèbil i del pobre,
i salvarà la vida dels infortunats;
rescatarà la seva ànima
de la injuria i la violència,
la seva vida serà de gran valor als seus ulls.
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Viurà i li donaran l’or d’Aràbia;
pregaran sempre per ell,
i en tot moment el beneiran.

Hi haurà abundor de blat al país,
i al cim de les muntanyes
onejarà el seu fruit com al Líban;
els ciutadans floriran com l’herba de la terra.

Subsistirà el seu nom per sempre,
el seu renom perdurarà com el sol,
i per ell es beneiran mútuament;
totes les nacions el proclamaran benaurat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El Senyor salvarà el pobre de qui l'oprimeix, el desvalgut
que no té defensor.

Antífona 3
Els sants venceren per la sang de l'Anyell i per la paraula
del seu testimoniatge.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
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perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Els sants venceren per la sang de l'Anyell i per la paraula
del seu testimoniatge.

LECTURA BREU: He 13, 12-15

Per això també Jesús, a fi de santificar el poble amb la
pròpia sang, va patir fora de la porta. Per tant, sortim a
trobar-lo fora del campament, portant el seu deshonor,
que  aquí  no  tenim  una  ciutat  permanent,  sinó  que
cerquem  la  futura.  Per  mitjà  d'ell,  doncs,  oferim
contínuament a Déu un sacrifici de lloança, és a dir, un
tribut de llavis que confessen el seu nom.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Mentre  sopaven,  Jesús  prengué  el  pa,  digué  la
benedicció, el partí i el donà als seus deixebles.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
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Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Mentre  sopaven,  Jesús  prengué  el  pa,  digué  la
benedicció, el partí i el donà als seus deixebles.

PREGÀRIES
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Adorem el  nostre Salvador que,  en el  darrer  sopar,  la
mateixa nit que el traïen, va confiar a la seva Església la
celebració  perenne  del  memorial  de  la  seva  mort  i
resurrecció. Preguem, tot dient: Santifiqueu, Senyor, el
poble que heu redimit amb la vostra sang.

V. Redemptor  nostre,  feu  que  per  la  penitència  ens
unim a  la  vostra passió,  i  així  obtinguem la  glòria
dels ressuscitats.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Protegiu-nos,  consol  dels  afligits,  a  fi  que  també
nosaltres puguem alleujar els que sofreixen, amb el
consol que vós ens doneu.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Mireu els  qui  nosaltres hem escandalitzat  amb els
nostres pecats; ajudeu-los i corregiu-nos, perquè es
manifesti als ulls de tots la vostra justícia i el vostre
amor.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

V. Vós,  que  us  vau  abaixar  fent-vos  obedient  fins  a
acceptar  la  mort,  i  una  mort  de  creu,  doneu  als
vostres servents obediència i paciència.

R. Santifiqueu, Senyor, el poble que heu redimit amb la
vostra sang.

– 4·2·4·4 / 8 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

Aquí es poden afegir altres intencions.

Units fraternalment, preguem el Pare de tots nosaltres:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  que  per  la  vostra  glòria  i  la  salvació  dels

homes heu constituït el vostre Fill  gran sacerdot per
sempre; feu que el poble que us heu adquirit amb la
seva sang obtingui en la participació del memorial del
mateix  Crist  la  força  que  ve  de  la  seva  creu  i
resurrecció.  Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
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V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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FÈRIES DE LA SETMANA SANTA

DIJOUS SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Roman amb mi, Déu! Que ja cau la nit
i m'envolta amb el seu mantell de mort.
Quan no hi ha ajut al món ni cap confort,
ajut dels desvalguts, roman amb mi!

Veig com la vida s'escola entre els dits,
la glòria del món s'ha anat esfumant.
Tot és efímer, tot és inconstant,
però Tu romans invariable amb mi.

La teva gràcia sempre em cal tenir,
només així puc vèncer el Temptador.
Cap altre pot ser el meu guia i suport,
de dia i nit, Senyor, roman amb mi.

Alça la creu, il·lumina els meus ulls,
mostra'm l'esclat de l'eternal matí.
Les ombres del món Tu les has vençut,
en vida com en mort, roman amb mi. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.
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Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;
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et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
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Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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PASSIÓ DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, adorem el Crist, Fill de Déu, que ens ha redimit
amb la seva sang.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Veniu, adorem el Crist, Fill de Déu, que ens ha redimit
amb la seva sang.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Veniu, adorem el Crist, Fill de Déu, que ens ha redimit
amb la seva sang.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Veniu, adorem el Crist, Fill de Déu, que ens ha redimit
amb la seva sang.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, adorem el Crist, Fill de Déu, que ens ha redimit
amb la seva sang.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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PASSIÓ DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
De la creu, Jesús, amor meu,
pengeu aprop del morir.
I jo us miro, i... com pot ésser,
que jo pugui subsistir?
O no conec què és l'amor
o o comprenc mon error.

No sabria que pel meu bé,
us alçaren a la creu,
si per gràcia no em donéssiu
consciència del pecat meu.
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Ans, ara, com que tinc fe,
ella em guia i ja ho sé.

Sé que són les meves culpes,
que claven els vostres peus,
i els pecats meus que destrossen
les vostres benignes mans.
Mon orgull ha despullat
aquest cos, tan maltractat.

Sé que tot està complert ja,
amb la terrible passió,
i que del pecat sóc lliure;
sóc un fill del vostre amor:
perquè l'ànima ara veu
el valor que té la creu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Déu no va plànyer el seu propi Fill i el va entregar per
tots nosaltres.

Salm 51
Renta’m ben bé de la meva maldat

Apiada’t de mi, oh Déu,
segons la teva misericòrdia;
segons la teva gran tendresa,
esborra les meves culpes.
Renta’m ben bé de la meva maldat,
i purifica’m del meu pecat.
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Prou reconec les meves culpes,
i el meu pecat el tinc sempre davant meu.
Contra tu he pecat, especialment contra tu,
i he comès allò que és dolent als teus ulls;
per això ets ben just en la teva sentència,
íntegre en el teu judici.

Tanmateix, ja vaig néixer dolent,
i la meva mare m’engendrà pecador.
Tanmateix, tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Purifica’m amb hisop, i quedaré net,
renta’m, i quedaré més blanc que la neu.

Deixa’m sentir el goig i l’alegria,
i exultaran els ossos que vas esclafar.
Aparta la mirada dels meus pecats,
i esborra totes les meves culpes.

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur,
i renova dintre meu un esperit ben ferm.
No m’apartis de la teva presència,
ni retiris de mi el teu esperit sant.

Retorna’m el goig del teu auxili,
i que un esperit benèvol m’afermi.
Ensenyaré els teus camins als esgarriats,
i tornaran a tu els pecadors.

Del delicte de sang, oh Déu, deslliura-me’n,
Déu de la meva salvació!
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I la meva llengua aclamarà la teva justícia.
Senyor, obre els meus llavis,
i la meva boca divulgarà la teva lloança.

Perquè no et pot satisfer un sacrifici;
ni que t’oferís un holocaust no l’acceptaries.
Els sacrificis a Déu són un esperit penedit;
un cor contret i humiliat, oh Déu, no el rebutges.

Per la teva bondat afavoreix Sió,
reconstrueix les muralles de Jerusalem.
Llavors agrairàs els sacrificis legítims,
l’holocaust i l’ofrena total;
llavors oferiran vedells damunt el teu altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Déu no va plànyer el seu propi Fill i el va entregar per
tots nosaltres.

Antífona 2
Jesucrist, que ens estima, ens ha alliberat dels nostres
pecats amb la seva sang.

Càntic (Ha 3, 2-4. 12-19)
Pregària d’Habacuc
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Senyor, he sentit a dir el que tu havies fet,
i estic atemorit!
Oh, Senyor,
fes reviure la teva obra en el nostre temps,
en el nostre temps fes-la conèixer!
Fins en la ira, recorda’t de tenir compassió!

Déu ve des de Teman
i el Sant des del puig de Paran.
La seva majestat cobreix el cel,
i la terra s’omple de la seva glòria.
La seva resplendor és com el sol,
i de les mans li surten dos raigs de llum;
allí s’amaga el seu poder.

Tot indignat recorres la terra,
furient aixafes les nacions.
Surts per salvar el teu poble,
per salvar el teu ungit;
esclafes el cap del casal dels malvats,
destapes els fonaments fins a la roca.

Amb les seves pròpies llances
has foradat el cap dels seus guerrers,
que es llençaven com una tempesta per

destrossar-nos
exultant de goig,
com qui va a devorar un indefens en un amagatall.
Recorres la mar amb els teus cavalls,
a través de l’onatge de les extenses aigües.
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Ho he sentit i se m’han commogut les entranyes,
el brogit ha fet tremolar els meus llavis,
una esgarrifança se m’ha ficat als ossos:
tot jo era un tremolor.
Però ara espero tranquil el dia de l’angoixa,
quan ell vindrà contra el poble que ens envaeix.

Encara que la figuera no floreixi,
ni la vinya doni fruit,
i manqui la collita de l’olivera,
i els conreus no produeixin res per a menjar,
i no hi hagi ovelles al corral
ni bous als estables,
jo m’alegraré en el Senyor
i em gloriaré en el Déu de la meva salvació.

El Senyor, el Déu Etern, és la meva força;
ell farà els meus peus àgils com els dels cérvols
i em farà caminar per les altures.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Jesucrist, que ens estima, ens ha alliberat dels nostres
pecats amb la seva sang.

Antífona 3

Venerem, Senyor, la vostra creu, lloem i glorifiquem la
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vostra santa resurrecció; per aquest arbre ha vingut el
goig a tot el món.

Salm 147
El Senyor reconstrueix Jerusalem

Lloeu el Senyor,
perquè és bo cantar salms al nostre Déu,
que és agradable una adient lloança.

El Senyor reconstrueix Jerusalem,
congrega els dispersats d’Israel;
ell és qui guareix els de cor afligit
i els embena les ferides.
Ell determina el nombre dels estels,
els crida tots pel seu nom.

És gran el nostre Sobirà, i de magna potència;
la seva saviesa és infinita.
El Senyor sosté ferms els desvalguts,
i abaixa fins a terra els perversos.

Canteu al Senyor en acció de gràcies,
entoneu salms al nostre Déu amb la cítara.

Ell cobreix el cel de nuvolades,
disposa la pluja a la terra
i fa germinar l’herba a les muntanyes.

Ell proveeix d’aliment el bestiar
i els pollets dels corbs quan criden.
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No es complau en la força del cavall,
ni fa cas de les bones cames de l’home:
el Senyor es complau en els qui el veneren,
en els qui confien en el seu amor.

Glorifica el Senyor, Jerusalem;
canta lloances al teu Déu, oh Sió,
que reforça els barrons de les teves portes
i ha beneït els teus fills dintre teu;
ell manté la pau en el teu terme,
i et satisfà amb la flor del blat.

Ell envia ordres a la terra,
ben de pressa hi corre la seva paraula.
Tira la neu igual que flocs de llana,
escampa el gebre com si fos cendra.
Llança el seu glaç com si fossin molles de pa;
qui pot resistir la seva fredor?

Però envia la seva paraula, i es fon;
fa bufar el seu vent, i s’escolen les aigües.
Ell ha fet conèixer les seves paraules a Jacob,
les seves lleis i decrets a Israel.
No ha obrat així amb cap altra gent
ni els ha fet conèixer els seus preceptes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
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Venerem, Senyor, la vostra creu, lloem i glorifiquem la
vostra santa resurrecció; per aquest arbre ha vingut el
goig a tot el món.

LECTURA BREU: Is 52, 13-15

Heus aquí que el meu servent prosperarà, s’elevarà, serà
exalçat  i  posat  molt  alt.  Talment com molts  quedaren
esbalaïts  en  veure’l  tan  desfigurat,  que  ja  ni  tenia
aspecte  d’home,  i  la  seva  aparença  no  semblava
humana, així se’n meravellaran una munió de pobles, i
davant d’ell els reis es taparan la boca, perquè hauran
vist el que no els havia estat contat i hauran entès el que
mai no havien sentit.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Sobre el seu cap, havien posat escrita la causa de la seva
condemna: Jesús de Natzaret, el rei dels jueus.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Sobre el seu cap, havien posat escrita la causa de la seva
condemna: Jesús de Natzaret, el rei dels jueus.

PREGÀRIES

Adorem el nostre Redemptor, que per nosaltres volgué
morir i ser sepultat, per ressuscitar d'entre els morts, i
diguem-li: Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V.  Senyor  i  Mestre,  vós  que  per  nosaltres  us  féreu
obedient fins a la mort i una mort de creu, ensenyeu-
nos a sotmetre'ns sempre a la voluntat del Pare.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Vós, que sou la nostra vida i volguéreu morir a la creu
per destruir la mort i tot el seu poder, concediu-nos
de morir amb vós al pecat i de ressuscitar a una vida
nova.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Rei nostre, que fóreu, com un cuc, el menyspreu del
poble,  ensenyeu-nos  a  seguir  la  vostra  humiliat
salvadora.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Salvador nostre, que donàreu la vida pels germans,
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feu  que  ens  estimem  mútuament  amb  un  amor
semblant al vostre.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Vós, que quan obríreu els braços a la creu atraguéreu
tothom cap a vós, reuniu en el vostre Regne tots els
fills dispersos pel món.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè  la  mort  de Crist  ens  ha  fet  agradables  a  Déu,
gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Mireu,  Senyor,  aquesta  família  vostra,  per  la  qual

nostre  Senyor  Jesucrist  no va  vacil·lar  a  lliurar-se  a
mans de malfactors i a patir el suplici de la creu. Ell,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
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Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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PASSIÓ DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA (tots)

Creu de Crist, arbre de vida.
Creu de Crist, de sang tenyida.
Creu de Crist, pau i combat.
Creu de Crist, mort i victòria.
Creu de Crist, camí de glòria.
Creu de Crist, que ens ha salvat. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Era mig matí quan crucificaren Jesús.
Sexta: Arribat el migdia s'estengué per tota la terra una
fosca fins a mitja tarda.
Nona: A mitja tarda Jesús cridà amb tota la força:  Déu
meu, Déu meu, ¿per què m'heu abandonat?

Salm 40
Molts confiaran en el Senyor

Amb tota esperança he confiat en el Senyor,
i ell, decantant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.

M’ha tret d’un pou de desesperació,
del llot i del fangar;
ha posat els meus peus sobre la roca,
ha envigorit els meus passos,

i m’ha posat a la boca un càntic nou,
una lloança al nostre Déu.
Molts ho veuran i temeran,
i confiaran en el Senyor.

Feliç l’home que té posada
la seva esperança en el Senyor
i no s’ajuda dels rebels,
que es desvien vers la incertesa.

Ens has prodigat tantes meravelles,
Senyor, Déu meu!
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Tants propòsits a favor nostre com has acomplert!
Ningú no se’t pot comparar.

No et complaus en sacrificis i ofrenes,
ans m’has obert l’enteniment;
per això he dit: “Mira, sóc aquí.”

En el llibre de l’Escriptura m’és prescrit
de fer la teva voluntat.
Déu meu, em deleixo en la teva Llei,
ben endins del cor la tinc guardada.

He pregonat la justícia en la gran congregació;
fixa’t que no he contingut pas els meus llavis,
i tu, Senyor, ho saps.

No he amagat la teva salvació en un racó del cor;
he proclamat la teva fidelitat i la teva justícia,
no m’he callat la teva bondat i misericòrdia davant la
gran congregació.

I tu, Senyor, no continguis la teva compassió per mi;
que la teva bondat i la teva lleialtat
em guardin sempre.

Són tantes les calamitats que m’aclaparen
que no es poden comptar.
Les moltes culpes m’han colgat
fins a cobrir-me la vista.
Són més que cabells tinc al cap;
i el meu cor no pot més.
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Digna’t deslliurar-me, Senyor;
afanya’t a auxiliar-me.

Que quedin defraudats i avergonyits alhora
tots els qui em busquen la vida per segar-la.
Que reculin escarmentats
els qui s’alegren del meu mal.
Que es retirin aclaparats per la vergonya
aquells qui deien contra mi: “Ja li està bé!”

Que puguin alegrar-se i festejar-te
tots els qui et busquen de cor,
i sempre puguin dir: “Exalçat sigui el Senyor”
els qui estimen la teva obra de salvació.

Ara jo sóc un pobre i un desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Tu ets el meu auxili i el meu llibertador,

Déu meu, no triguis més!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 54
Amb el teu poder, defensa’m

Oh Déu, pel teu nom, auxilia’m,
i amb el teu poder defensa’m.
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Oh, Déu, escolta la meva oració,
posa atenció a les paraules de la meva boca.

Que una gent estranya s’ha alçat contra mi,
gent violenta atenta contra la meva vida,
sense tenir en compte Déu.

Veieu, però, que és Déu qui m’ajuda,
el Senyor fa causa amb els qui em sostenen.
El mal recaurà sobre els meus contraris.
Anorrea’ls, per la teva fidelitat!

De bon grat t’oferiré sacrificis,
confessaré, Senyor, el teu nom, perquè és bo;
perquè m’ha alliberat de tota angoixa,
i els meus ulls han vist vençuts els meus enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 88
Jo clamo davant teu nit i dia

Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.
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Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;
a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.

¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?
¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que  seran  reconeguts  en  les  tenebres  els  teus

prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
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Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.

M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Era mig matí quan crucificaren Jesús.
Sexta: Arribat el migdia s'estengué per tota la terra una
fosca fins a mitja tarda.
Nona: A mitja tarda Jesús cridà amb tota la força:  Déu
meu, Déu meu, ¿per què m'heu abandonat?

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Is 53, 2-3

Ha  crescut  davant  d’ell  com  un  rebrot,  i  com  l’arrel
d’una  terra  àrida.  No  té  bellesa  ni  esclat  perquè
l’admirem,  ni  esplendor  perquè  ens  hi  complaguem.
Malvolgut, rebuig dels homes, home de dolors i avesat a
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la  sofrença.  Com  un  al  qual  s’amaga  la  cara,  l’hem
menyspreat i l’hem tingut per no res.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Is 53, 4-5

Tanmateix,  ell  ha  suportat  les  nostres  sofrences,  s’ha
carregat els nostres dolors i nosaltres el teníem per un
castigat,  un  colpit  de  Déu  i  abatut.  En  canvi,  ell  fou
traspassat per les nostres infidelitats, fou trinxat per les
nostres  culpes.  El  càstig  que  ens  dóna  la  pau  queia
damunt d’ell, i és per les seves llagues que som curats.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Is 53, 6-7

Tots anàvem esgarriats com ovelles, cadascú tirava pel
seu  camí,  mentre  el  Senyor  feia  recaure  en  ell  la
iniquitat  de  tots  nosaltres.  Maltractat  i  humiliat,  no
obria la boca; com un anyell conduït a l’escorxador, com
una ovella davant l’esquilador, callava i ni tan sols obria
la boca.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Us adorem, oh Crist, i us beneïm.
R. Perquè per la vostra creu heu redimit el món.
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RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. Jesús, recordeu-vos de mi.
R. Quan arribeu al vostre Regne.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. M'ha confinat al país de les tenebres.
R. Igual que els morts en temps immemorial.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Mireu, Senyor, aquesta família vostra, per la

qual nostre Senyor Jesucrist no va vacil·lar a lliurar-se
a mans de malfactors i a patir el suplici de la creu. Ell,
que viu i regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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PASSIÓ DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Jesús clavat en creu,
nom Redemptor i pau:
per veure-us en l'angoixa,
ben aprop vull estar.
La vostra mort tan dura,
aquest sofrir amarg,
vull recordar per sempre,
i no el pugui oblidar.

Ferit amb cruel ira,
Jesús, Déu eternal,
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m'ensenyeu la grandesa
del nom del Déu del cel.
Déu és amor, declara;
i aquesta veritat
em proven les grans penes,
que per mi va passar.

I les dolors terribles,
que vós vàreu cercar;
demostren que és immensa
ma culpabilitat;
i que és tal la caiguda
i greu el meu pecar,
que tot un Déu pugui
venir-me a lliurar.

I ara, doncs, espero
en vós crucificat.
El meu cor ple de joia,
i l'esperit estan.
La santedat jo cerco
i en vós la vull trobar;
i així, de dia en dia,
més junts poder restar. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Escolteu, pobles, mireu el meu dolor.

Salm 116 (1-9)
Jo estimo el Senyor
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Jo estimo el Senyor, perquè ell escolta
la meva veu suplicant.
Perquè m’ha volgut atendre,
jo l’invocaré tots els meus dies.

M’encerclaven lligams de mort,
angoixes del sepulcre em sorprengueren,
em sentia pres en l’aflicció i la pena,
i vaig invocar el nom del Senyor:
“Ah, Senyor, salva’m la vida!”

El Senyor és benigne i just.
Sí, força compassiu és el nostre Déu.
El Senyor és el custodi dels humils,
jo era feble i m’ha salvat.

Retorna a la calma, ànima meva,
que el Senyor és benèvol amb tu,
ja que ha sostret la meva vida de la mort,
els meus ulls, de les llàgrimes,
els meus peus, d’ensopec;

caminaré davant del Senyor
per aquesta terra dels vivents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Des de la sortida fins a la posta del sol lloeu el nom del
Senyor.
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Antífona 2
El meu esperit se sent rendit, està consternat el meu cor.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.

Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.
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Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El meu esperit se sent rendit, està consternat el meu cor.

Antífona 3

Jesús,  després  de  prendre  el  vinagre,  digué:  Tot  s'ha
complert. Aleshores inclinà el cap i expirà.
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Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jesús,  després  de  prendre  el  vinagre,  digué:  Tot  s'ha
complert. Aleshores inclinà el cap i expirà.

– 4·3·1·4 / 6 –



CEC-M
as

vid
al

vespres

LECTURA BREU: 1Pe 2, 21-24

Precisament per a tals fets vau ser cridats, ja que també
Crist  va  patir  per  vosaltres,  deixant-vos  marcat  un
esquema perquè pugueu seguir la seva traça, "ell, que
no  va  cometre  pecat,  ni  fou  trobat  engany  a  la  seva
boca"; injuriat, no responia a la injúria;  maltractat, no
amenaçava, sinó que es confiava al qui jutja rectament;
"ell, que va pujar" al patíbul carregant sobre el seu cos
"els  nostres  pecats",  per  tal  que  havent  ja  mort  als
pecats  visquem com a justos:  "per  la  seva  ferida  heu
estat guarits."
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Quan érem enemics,  vam ser  reconciliats  amb Déu al
preu de la mort del seu Fill.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
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Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Quan érem enemics,  vam ser  reconciliats  amb Déu al
preu de la mort del seu Fill.

PREGÀRIES
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Avui  que  commemorem  la  mort  de  nostre  Senyor
Jesucrist,  per la qual  vingué la vida al  món,  preguem
Déu Pare, i diguem-li: Per la mort del vostre Fill, Senyor,
escolteu-nos.

V. Aplegueu en la unitat la vostra Església.
R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Santifiqueu  amb l'Esperit  Sant  tot  el  vostre  poble
sant.

R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Augmenteu  la  fe  i  la  intel·ligència  espiritual  dels
catecúmens.

R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Uniu tots els cristians.
R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Il·lumineu els qui no creuen en Crist.
R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Per mitjà de les coses creades reveleu el vostre amor
als qui us neguen.

R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

V. Consoleu els atribolats.
R. Per la mort del vostre Fill, Senyor, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.
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Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Mireu,  Senyor,  aquesta  família  vostra,  per  la  qual

nostre  Senyor  Jesucrist  no va  vacil·lar  a  lliurar-se  a
mans de malfactors i a patir el suplici de la creu. Ell,
que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
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R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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PASSIÓ DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio
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Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
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caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)
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Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
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Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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MORT DEL SENYOR

DISSABTE SANT

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va morir i va
ser sepultat per nosaltres.

Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

V.  Aclameu el Senyor tota la terra,
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
ell ens ha creat i no pas nosaltres mateixos;
som el seu poble i les ovelles de la seva pastura.
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R.  Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va morir i
va ser sepultat per nosaltres.

V.  Traspasseu les seves portes amb accions de gràcies,
els seus atris amb cants de lloança,
doneu-li gràcies, beneïu el seu nom.

R.  Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va morir i
va ser sepultat per nosaltres.

V.  Perquè és bo el Senyor,
és etern el seu amor,
i la seva fidelitat, fins a la fi dels temps.

R.  Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va morir i
va ser sepultat per nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va morir i va
ser sepultat per nosaltres.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
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qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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MORT DEL SENYOR

DISSABTE SANT

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Us escopien
i us pegaven.
Tots se burlaven
de vós, Senyor.
I tots sabien
que els estimàveu,
quan perdonàveu
el malfactor.

A vós jo clamo!
Sento l'angúnia,
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quan la rancúnia
clava aquest clau!
A vós jo clamo!
Tot s'acomplia,
perquè calia
donar la pau.

Crida de dia,
sense resposta,
talment a posta
l'abandoneu.
Allí moria
el qui és la vida.
Jesús us crida;
per què el deixeu?

Veig la dolcesa
en el seu rostre,
el qual em mostra
l'etern amor.

Com hi fulgura
i com desperta
la vida certa,
sense cap temor! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Faran  per  ell  un  dol  com  per  la  mort  d'un  fill  únic,
perquè el Senyor fou mort sense culpa.
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Salm 64
Escolta la veu del meu plany

Escolta, oh Déu, la veu del plany,
guarda la meva vida del terror de l’enemic.
Resguarda’m de la colla de malvats,
de la revolta dels malfactors,

que esmolen la seva llengua com una espasa,
llancen com fletxes la seva paraula enverinada;
per tal de ferir amb traïdoria l’innocent,
tiren de sobte, sense recança.

S’encoratgen entre si a fer el mal,
es concerten per preparar paranys;
i diuen: “Qui se n’adonarà?”

Maquinen maldats,
oculten un pla ben calculat;
el pensament íntim i el cor de cada un
és una incògnita.

Però Déu llança contra ells els seus trets:
de sobte són ferits.
La seva pròpia llengua els ha fet caure;
tothom qui els veu mou el cap.

Llavors tots els homes temeran,
proclamaran l’obra de Déu
i entendran els seus fets.
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El just s’alegrarà en el Senyor,
en ell tindrà acolliment;
i se’n gloriaran tots els rectes de cor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Faran  per  ell  un  dol  com  per  la  mort  d'un  fill  únic,
perquè el Senyor fou mort sense culpa.

Antífona 2
Senyor, deslliureu-me de la terra dels morts.

Càntic (Is 38, 10-20)
Càntic d’Ezequies

Jo pensava:
A la meitat dels meus dies
hauré d’entrar per les portes del país dels morts,
privat de la resta dels meus anys.

Pensava: No veuré més el Senyor
sobre la terra dels vivents;
no veuré mai més cap humà,
d’entre els habitants del món.

Han arrencat el meu habitatge
i se l’han emportat com si fos una tenda de pastor.
He enrotllat la meva vida com un teixidor,
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i ell em separa de l’ordit:
dia i nit fas que em consumeixi!

Jo em contenia fins a la matinada,
però com un lleó m’has esclafat tots els ossos:
dia i nit fas que em consumeixi!

Com l’oreneta, com la grua,
així cridava jo, parrupava com un colom;
i dirigia enlaire
els meus llangorosos ulls.

Oh, Senyor, que n’estic d’oprimit!
Fes-me tu de fiador!
Què hi puc objectar?
Ell ho va dir i ell mateix ho ha acomplert.

Seguiré caminant humiliat
fins al terme dels meus anys,
a causa de l’amargor de la meva ànima.

Senyor, és per tot això
que l’home frueix de la vida,
i de tot això depèn la vida del meu esperit:
tu em restabliràs i em faràs viure.

Vet aquí que la meva amarga aflicció
s’ha canviat en benestar;
i tu, per amor a la meva ànima,
l’has preservada de la fossa destructora,
ja que t’has tirat tots els meus pecats a l’esquena.
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El sepulcre no t’exalçarà,
ni et lloarà la mort,
ni els qui baixen a la fossa
confiaran en la teva fidelitat.

El qui viu, el qui viu, ell et lloarà,
com jo en aquest dia;
el pare farà conèixer
la teva fidelitat als fills.

Tu, Senyor, em salves!
Per això entonarem els nostres càntics
amb arpes tots els dies de la nostra vida
en el temple del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Senyor, deslliureu-me de la terra dels morts.

Antífona 3

Jo, que era mort, ara visc per sempre més i tinc les claus
de la mort i del seu reialme.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
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lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jo, que era mort, ara visc per sempre més i tinc les claus
de la mort i del seu reialme.

LECTURA BREU: Os 5, 15 - 6, 2

"Plens  d’angoixa,  em  buscaran".  Veniu  i  retornem  al
Senyor; si  ell  ha trossejat,  també ens guarirà;  si  ell  ha
ferit, també ens embenarà. Ens tornarà a donar vida en
dos dies, i al tercer dia ens aixecarà perquè visquem a la
seva presència.
Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Salvador del món, salveu-nos. Vós, que ens heu redimit
per la creu i per la vostra sang, ajudeu-nos, Déu nostre.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salvador del món, salveu-nos. Vós, que ens heu redimit
per la creu i per la vostra sang, ajudeu-nos, Déu nostre.

PREGÀRIES

Adorem el nostre Redemptor, que per nosaltres volgué
morir i ser sepultat, per ressuscitar d'entre els morts, i
diguem-li: Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Oh Senyor, que volguéreu tenir prop de la creu i del
sepulcre  la  vostra  mare  dolorosa,  ensenyeu-nos  a
participar en els vostres dolors.
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R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Senyor Jesús,  que com gra de blat  caiguéreu a la
terra per morir i donar fruit abundant, feu que també
nosaltres morim al pecat i visquem per a Déu.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Pastor  de l'Església,  que  en  el  sepulcre  volguéreu
ocultar-vos  als  ulls  dels  homes,  ensenyeu-nos  a
estimar la vida amagada en el pare juntament amb
vós.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Nou Adam, que volguéreu baixar al Regne de la Mort
per deslliurar els qui,  des de l'origen del món,  s'hi
trobaven empresonats, feu que els qui són morts per
culpa del pecat escoltin la vostra veu i visquin.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Crist,  Fill  del  Déu  viu,  que  heu  volgut  que  pel
baptisme fóssim sepultats amb vós en la mort,  feu
que,  imitant  la  vostra  resurrecció,  caminem  en
novetat de vida.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Emportats  per  l'esperit  de  filiació  que  Crist  ens
meresqué amb la seva mort, diguem ara al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
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Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu  omnipotent  i  etern,  el  vostre  Fill  va  baixar  al

sepulcre  i  d'allí  va  ressuscitar  gloriós;  concediu  als
vostres fidels que, ja que fórem sepultats amb ell en el
baptisme,  ressuscitem  també  amb  ell  cap  a  la  vida
eterna.  Ell,  que amb vós viu  i  regna en  la unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
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R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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MORT DEL SENYOR

DISSABTE SANT

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA (tots)

Creu de Crist, arbre de vida.
Creu de Crist, de sang tenyida.
Creu de Crist, pau i combat.
Creu de Crist, mort i victòria.
Creu de Crist, camí de glòria.
Creu de Crist, que ens ha salvat. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: N'estic cert, fruiré en la vida eterna de la bondat
que em té el Senyor.
Sexta: Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts.
Nona: Té a la ciutat de la pau la seva residència, ha posat
a Sió el seu palau.

Salm 27
El Senyor és la meva salvació

El Senyor és la meva llum i la meva salvació:
de qui haig de tenir por?
El Senyor és la defensa de la meva vida:
de qui m’haig d’espantar?

Quan s’aboquen contra mi els malvats,
per devorar la meva carn,
són ells, els enemics i els meus perseguidors,
els qui ensopeguen i cauen.

Ni que un exèrcit acampés contra mi,
el meu cor no tindria cap temença;
ni que esclati una guerra contra meu,
em mantindré confiat.

Una cosa he demanat al Senyor,
que tan desitjo:
que pugui estar a la casa del Senyor,
tots els dies de la meva vida,
per contemplar l’esplendor del Senyor
i encisar-me del seu temple.
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Ell m’encobrirà en el tabernacle,
en el dia de la desgràcia;
m’amagarà en la intimitat de la seva casa,
m’alçarà dalt d’una roca.

Així, doncs, s’alça el meu cap
sobre els enemics que m’assetgen;
i puc oferir en el seu tabernacle sacrificis de joia.
Cantaré i salmejaré al Senyor!

Escolta, Senyor, la meva veu que clama;
apiada’t de mi i contesta’m!
De part teva em diu el cor:
“Busqueu la meva presència.”
La teva presència, Senyor, l’estic buscant.

No m’amaguis la teva mirada,
no rebutgis aïrat el teu servent!
Tu has estat el meu auxili, no em desemparis,
ni em deixis, oh Déu de la meva salvació!

Fins si el pare i la mare m’abandonessin,
el Senyor m’acolliria.
Mostra’m, Senyor, el teu camí,
i guia’m per la sendera de rectitud,
a causa dels meus contraris.

No em lliuris a mercè dels qui em persegueixen,
perquè s’han alçat contra mi falsos testimonis,
i els qui respiren crueltat.
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Estic cert que he de veure la bondat del Senyor
durant la meva vida.
Espera en el Senyor,
aferma’t bé i enlaira el cor!
Sí, espera en el Senyor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 30
He clamat a tu i m’has donat remei

Et vull exalçar, Senyor,
perquè m’has tret de perill
i no has permès que els enemics
s’alegrin a costa meva.

Senyor, Déu meu,
he clamat a tu, i m’has donat remei.
Senyor, m’has alliberat del sepulcre,
m’has rescatat d’entre els qui baixen a la fossa.

Canteu salms al Senyor, els seus fidels,
glorifiqueu-lo recordant la seva santedat.
El seu rigor dura un moment,
la seva bondat, tota la vida.
El capvespre allotja el plor,
i al matí esclata l’alegria.
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I jo que pensava, mentre tot m’anava bé:
“Jo no fracassaré mai.”
Senyor, el teu favor m’assegurava incommovible;
però tan bon punt m’has girat la cara, m’he ensorrat.

A tu, Senyor, jo invoco,
i al meu Déu imploro:
Quin profit tens en la meva mort,
si baixo a la fossa?

¿És que la pols et podrà lloar?
¿Proclamarà la teva fidelitat?
Escolta’m, Senyor, i apiada’t de mi!
Senyor, sigues tu el meu auxili!

Has convertit el meu plany en dansa,
m’has desvestit del dol i m’has vestit de festa,
per tal que et canti glòria i ja no calli mai més.
Senyor, Déu meu, perpètuament et lloaré!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76
Gran és el seu nom a Israel

Déu s’ha fet conèixer a Judà,
gran és el seu nom a Israel;
té a Salem el seu tabernacle,
i el seu estatge a Sió.
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Allí ha trencat les fletxes de ballesta,
l’escut, l’espasa i l’aparell de guerra.
Tu ets gloriós i magnífic,
més que les muntanyes perpètues.

Han estat espoliats aquests valents,
dormen el seu darrer son;
no s’han pogut defensar,
aquests vigorosos combatents.
Per la teva amenaça, oh Déu de Jacob,
s’han entrebancat carros i cavalls.

Tu ets terrible, tu!
Qui pot resistir enfront teu, quan esclata la teva ira?

Del cel estant dictes sentència;
la terra s’esglaia, queda inerta,
quan Déu s’alça a fer justícia,
a salvar tots els humils de la terra.

Així, l’exasperació humana et proclama,
i et rodejaràs dels supervivents del furor.
Feu vots al Senyor, el vostre Déu,
i compliu-los;
que tots els qui el rodegen
portin ofrenes al Déu terrible,
al qui abat el coratge dels prínceps
i és temible als reis de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: N'estic cert, fruiré en la vida eterna de la bondat
que em té el Senyor.
Sexta: Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts.
Nona: Té a la ciutat de la pau la seva residència, ha posat
a Sió el seu palau.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Jn 1, 8-9

Si  diem  que  no  tenim  cap  pecat,  ens  enganyem
nosaltres mateixos, i  la veritat no està en nosaltres. Si
reconeixem els nostres pecats, és prou fidel i equitatiu
per  a  perdonar-nos  els  pecats  i  deixar-nos  nets  de
qualsevol iniquitat.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Jn 2, 1b-2

Si  algú  pecava,  tenim  un  intercessor  davant  el  Pare:
Jesucrist, el Just. Ell és qui expia els nostres pecats; i no
solament els nostres, sinó també els de tot el món.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 1Jn 2, 9-10

El  qui  assegura  que  està  en  la  llum  però  odia  el  seu
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germà,  encara  està  en  la  fosca.  El  qui  estima  el  seu
germà es manté en la llum i resta a cobert de caure en
falta.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. No  abandonareu  la  meva  vida  enmig  dels
morts.

R. Ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. És el Senyor qui dóna mort o vida.
R. Qui enfonsa dins els país dels morts o en treu

fora.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Un  cop  sepultat  el  Senyor,  segellaren  el
sepulcre.

R. Posant-hi soldats de guàrdia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Déu  omnipotent  i  etern,  el  vostre  Fill  va

baixar  al  sepulcre  i  d'allí  va  ressuscitar  gloriós;
concediu als vostres fidels que, ja que fórem sepultats
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amb  ell  en  el  baptisme,  ressuscitem  també  amb  ell
cap a la vida eterna. Ell, que viu i regna pels segles dels
segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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MORT DEL SENYOR

DISSABTE SANT

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

HIMNE (tots)
Us escopien
i us pegaven.
Tots se burlaven
de vós, Senyor.
I tots sabien
que els estimàveu,
quan perdonàveu
el malfactor.

A vós jo clamo!
Sento l'angúnia,
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quan la rancúnia
clava aquest clau!
A vós jo clamo!
Tot s'acomplia,
perquè calia
donar la pau.

Crida de dia,
sense resposta,
talment a posta
l'abandoneu.
Allí moria
el qui és la vida.
Jesús us crida;
per què el deixeu?

Veig la dolcesa
en el seu rostre,
el qual em mostra
l'etern amor.

Com hi fulgura
i com desperta
la vida certa,
sense cap temor! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Oh mort, jo seré la teva mort; país dels morts, jo seré el
teu fibló.
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Salm 116, 10-19
Jo estimo el Senyor

Tenia força fe, tot i que deia:
“Que n’és de gran la meva desgràcia!”
En la meva consternació fins vaig dir:
“Tothom és un falsari!’

Com podré pagar al Senyor
tot el bé que m’ha fet?
Alçaré la copa de salvació,
i el nom del Senyor invocaré;
compliré els meus vots al Senyor,
davant de tot el seu poble.

Als ulls del Senyor té gran vàlua
la vida dels seus fidels.
Ah, Senyor, jo sóc el teu servent,
servent teu, fill de la teva serventa,
que m’has trencat els lligams.

T’oferiré un sacrifici d’acció de gràcies,
i el nom del Senyor invocaré.
Els meus vots al Senyor compliré,
davant de tot el seu poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

– 4·3·2·4 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

tríduum pasqual – dissabte sant

Antífona 1
Oh mort, jo seré la teva mort; país dels morts, jo seré el
teu fibló.

Antífona 2
Com Jonàs va passar tres dies i tres nits dins el mostre
marí, també el Fill de l'home passarà tres dies i tres nits
en el cor de la terra.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
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la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.

Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Com Jonàs va passar tres dies i tres nits dins el mostre
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marí, també el Fill de l'home passarà tres dies i tres nits
en el cor de la terra.

Antífona 3

Destruïu  aquest  temple,  digué  el  Senyor,  i  jo  el
reconstruiré en tres dies. Es referia al  santuari del seu
cos.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Destruïu  aquest  temple,  digué  el  Senyor,  i  jo  el
reconstruiré en tres dies. Es referia al  santuari del seu
cos.

LECTURA BREU: 1Pe 1, 18-21

Sabent que no ha estat pas amb coses corruptibles, com
l'or  o  la  plata,  que  heu  estat  rescatats  de  la  vostra
manera banal de viure, heretada dels vostres pares, sinó
que ha estat amb la sang preciosa de Crist, com la d'un
anyell  sense  defecte  i  sense  taca,  predestinat  des
d'abans de la creació del món, però manifestat al final
dels temps per amor a vosaltres, els qui per mitjà d'ell
creieu en Déu, que el va ressuscitar d'entre els morts i
l'ha  glorificat,  de  manera  que  la  vostra  fe  i  la  vostra
esperança reposin en Déu.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell;
Déu el glorificarà ben aviat.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell;
Déu el glorificarà ben aviat.

PREGÀRIES

Adorem el nostre Redemptor, que per nosaltres volgué
morir i ser sepultat, per ressuscitar d'entre els morts, i
diguem-li: Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Senyor  Jesús,  vós  que  volguéreu  que  del  vostre
costat  sortís  sang  i  aigua,  signe  de  l'Església  que
naixia, vivifiqueu-la per la vostra mort, per la vostra
sepultura i per la vostra resurrecció.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Senyor Jesús, vós que us recordàreu àdhuc dels qui
havien oblidat la promesa de la vostra resurrecció,
no oblideu tampoc els qui, per no creure en el vostre
triomf, viuen sense esperança.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

V. Anyell de Déu, vós sou la víctima pasqual immolada
per tots; atraieu des de la creu tots els homes de la
terra.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
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V. Déu de l'univers, que conteniu totes les coses i que,
així i tot, acceptàreu de ser contingut en un sepulcre,
allibereu tota la humanitat de la mort i concediu-li
una immortalitat gloriosa.

R. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Fidels a la paraula de Jesucrist, que ens ha fet fills de
Déu, diguem ara al Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu  omnipotent  i  etern,  el  vostre  Fill  va  baixar  al

sepulcre  i  d'allí  va  ressuscitar  gloriós;  concediu  als
vostres fidels que, ja que fórem sepultats amb ell en el
baptisme,  ressuscitem  també  amb  ell  cap  a  la  vida
eterna.  Ell,  que amb vós viu  i  regna en  la unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau.
R. Donem gràcies a Déu.

* * *
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MORT DEL SENYOR

DISSABTE SANT

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio
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Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
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caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)
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Crist es féu per nosaltres obedient fins a la mort i  una
mort de creu. Per això Déu l'ha exalçat i li ha concedit
aquell nom que està per damunt de tot altre nom.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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RESURRECCIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE PASQUA

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
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V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
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en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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RESURRECCIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE PASQUA

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Oh, mort, on és el teu fibló?
I el teu triomf, sepulcre?
Què ens pot fer ja el diable, doncs,
per molt cruel que lluiti?
Grat sia Déu, que ens ha donat,
magnífic, rere del combat,
per Crist Jesús, victòria!

Si Jesucrist va ser matat,
mireu, Ell torna a viure;
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si ressuscita, doncs, el cap,
els membres ressusciten.
Així, qui els mots de Crist creurà
en tomba i mort no quedarà;
viurà per més que mori.

Qui penedint-se aquí de cor,
junt amb Crist ressuscita,
és lliure ja de l'altra mort,
no afecta ja al seu viure.
Li han pres a la mort potestat,
puresa i vida ens han tornat,
i un ser inacabable.

Tal és el ric botí pasqual,
del qual se'ns fa partícips:
justícia, salvació, goig, pau,
que en terra i cel somriuen.
Tranquils anem aquí esperant,
fins que el cos sigui allà semblant
al cos del Crist en glòria. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va
redimir amb la seva sang, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
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L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
Com de medul·la i greixor es satisfarà la meva ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va
redimir amb la seva sang, al·leluia.

Antífona 2
El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem
un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.

Càntic (Dn 3, 28b-29)
Servents del Déu Altíssim

“Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!

Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases
siguin convertides en femer,
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perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem
un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.

Antífona 3
Al·leluia,  el  Senyor  ha  ressuscitat,  com  us  havia  dit,
al·leluia.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!
Al·leluia!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Al·leluia,  el  Senyor  ha  ressuscitat,  com  us  havia  dit,
al·leluia.

LECTURA BREU: Ac 10, 40-43

A aquest, Déu el ressuscità al tercer dia i li concedí de
fer-se visible, no pas a tot el poble, sinó als testimonis
prèviament  escollits  per  Déu,  a  nosaltres,  que  hem
menjat  i  hem  begut  amb  ell  després  d'haver  ell
ressuscitat  d'entre  els  morts.  Ell  ens  ha  manat  que
prediquéssim al poble i testifiquéssim que és aquest el
qui  Déu  ha  constituït  per  jutge  de  vius  i  morts.  El
testimoni de tots els profetes corrobora que per mitjà
del seu nom, tot aquell qui creu en ell rep el perdó dels
pecats."
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
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Antífona
El  diumenge,  molt  de  matí,  arribaren  al  sepulcre  a  la
sortida del sol, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.
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Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El  diumenge,  molt  de  matí,  arribaren  al  sepulcre  a  la
sortida del sol, al·leluia.

PREGÀRIES

Adorem Crist, autor de la vida, que Déu ha ressuscitat
d'entre  els  morts  i  que  ens  ressuscitarà  amb  el  seu
poder, i diguem-li: Crist, vida, nostra, salveu-nos.

V. Crist, llum que brilla en les tenebres, Senyor de la
vida  i  santificador  de  tots  els  homes,  feu  que
esmercem aquest dia en la vostra lloança.

R. Crist, vida nostra, salveu-nos.

V. Senyor, que heu sofert la passió i  la creu, feu que,
sofrint  i  morint  amb  vós,  també  amb  vós
ressuscitem.

R. Crist, vida, nostra salveu-nos.
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V. Fill del Pare, mestre i germà nostre, que ens heu fet
casa reial i sacerdots per al nostre Déu, feu que amb
goig pasqual us oferim el sacrifici de lloança.

R. Crist, vida nostra, salveu-nos.

V. Rei de la glòria, nosaltres esperem el dia de la vostra
manifestació,  feu  que  puguem  contemplar-vos
gloriós i esdevenir semblants a vós.

R. Crist, vida nostra, salveu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Invoquem ara el pare amb les paraules que l'Esperit del
Senyor ressuscitat posa als nostres llavis:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens

ha  obert  les  portes  de  l'eternitat;  feu  que  els  qui
celebrem  la  resurrecció  del  Senyor,  renovats  pel
vostre Esperit, ressuscitem amb Crist en la llum de la
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vida.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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RESURRECCIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE PASQUA

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA (tots)

Creu de Crist, arbre de vida.
Creu de Crist, de sang tenyida.
Creu de Crist, pau i combat.
Creu de Crist, mort i victòria.
Creu de Crist, camí de glòria.
Creu de Crist, que ens ha salvat. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!

Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?
El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.

Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
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val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força i el motiu de la meva

lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
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el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!
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Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.

Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Co 15, 3b-5

El Crist va morir pels nostres pecats, d'acord amb el que
diuen les Escriptures. Que fou sepultat i que ressuscità
el tercer dia, d'acord amb el que diuen les Escriptures.
Que s'aparegué a Cefes, i més tard als Dotze.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ef 2, 4-6
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Però Déu, que és ric en misericòrdia, de tant com ens va
estimar en el seu amor, quan nosaltres érem morts per
les nostres culpes, ens donà vida amb Crist - que és per
gràcia que heu estat salvats -; amb ell ens va ressuscitar
i amb ell ens va fer seure dalt del cel, en Crist Jesús,
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Rm 6, 4

Per mitjà del baptisme, doncs, hem estat sepultats amb
ell  en  la  mort,  per  tal  que,  així  com  el  Crist  va  ser
ressuscitat d'entre els morts pel poder gloriós del Pare,
també nosaltres iniciem una vida nova.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la

mort, ens ha obert les portes de l'eternitat; feu que els
qui  celebrem la resurrecció del Senyor,  renovats pel
vostre Esperit, ressuscitem amb Crist en la llum de la
vida. Per Crist Senyor nostre.
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R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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RESURRECCIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE PASQUA

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Obriu la porta i el portal,
al rei de glòria sens igual!
Al Rei de reis, d'altíssim tron,
al Salvador de tot el món,
que la vida eterna ens va dur
 i un cant ens posa a cada u:
Lloança al Senyor,
mon savi creador!

Amant i just, el Rei vingut,
carrossa té de mansuetud,
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corona duu de santedat
i noble ceptre de pietat.
Ell posa fi als nostres mals!
Alceu cantúries triomfals!
Lloança al Senyor,
mon pròvid Salvador!

Oh, benaurat aquell país
que el té per rei i hi viu submís!
Oh, benaurat el cor aquell
del qual s'empara un rei com ell!
Doncs, és el sol més radiant,
que escampa joia al seu voltant.
Lloança al Déu fort,
per sempre mon conhort! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.
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El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Salm 114
Tremola, oh terra, davant del Senyor
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Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte,
la casa de Jacob d’entre un poble estrany,
Judà esdevingué el seu santuari,
la terra d’Israel, la seva propietat.

El mar, en veure’ls, s’apartà,
el riu Jordà se’n tornà enrere;
les muntanyes saltironaven com moltons,
i els turons, com si fossin anyells.

Què tenies, oh mar, que fugies?
I tu, Jordà, que et feies enrere?
Vosaltres, muntanyes, per què saltàveu com moltons,
i vosaltres, turons, com si fóssiu anyells?

Tremola, oh terra, davant del Senyor,
a la presència del Déu de Jacob!
Ell converteix el rocam en llacuna,
i el penyal en dolls d’aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.
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Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."

I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
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"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.

LECTURA BREU: He 10, 12-14

Ell,  en canvi,  després d'oferir  un sacrifici definitiu pels
pecats,  s'ha  assegut  per  sempre  a  la  dreta  de  Déu,  i
espera des d'ara que els seus enemics siguin posats per
escambell dels seus peus. Perquè només amb una sola
ofrena  ha  deixat,  per  sempre  més,  perfectament
conclusa la seva obra en aquells qui va santificant.
Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

El vespre d'aquell mateix diumenge els deixebles eren a
casa amb les portes tancades. Jesús es posà al mig i els
digué: Pau a vosaltres, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El vespre d'aquell mateix diumenge els deixebles eren a
casa amb les portes tancades. Jesús es posà al mig i els
digué: Pau a vosaltres, al·leluia.

PREGÀRIES

Invoquem amb alegria Crist, el Senyor, que ha mort, ha
ressuscitat i viu per sempre intercedint per nosaltres, i
diguem-li: Rei vencedor, escolteu-nos.

V. Crist, llum i salvació de tots els pobles, vesseu sobre
nosaltres,  que  proclamem la  vostra  resurrecció,  el
foc del vostre Esperit Sant.

R. Rei vencedor, escolteu-nos.

V. Que Israel us reconegui com el Messies esperat, i que
tota la terra vegi la vostra glòria.

R. Rei vencedor, escolteu-nos.

V. Manteniu-nos  en  la  comunió  dels  vostres  sants,  i
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concediu-nos  amb  ells  el  descans  de  les  nostres
fatigues.

R. Rei vencedor, escolteu-nos.

V. Vós, que heu vençut la mort enemiga, derroteu en
nosaltres el vostre enemic, a fi que visquem per vós,
vencedor immortal.

R. Rei vencedor, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Unim la nostra pregària a la de Jesús, intercessor nostre
davant del Pare, i diguem-li confiadament:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens

ha  obert  les  portes  de  l'eternitat;  feu  que  els  qui
celebrem  la  resurrecció  del  Senyor,  renovats  pel
vostre Esperit, ressuscitem amb Crist en la llum de la
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vida.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre  Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *

– 4·3·3·4 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

completes

RESURRECCIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE PASQUA

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh, testa lacerada
del bon Jesús, Déu meu!
Oh, testa circumdada
d'espines i menyspreu!
Oh, testa abans cenyida
de glòria resplendent,
avui tan escarnida,
jo et faig acatament!

Oh, rostre nobilíssim
que el món féu estremir!
Oh, rostre amorosíssim
com et muda el sofrir!
Oh, faç esgrogueïda!
Qui dels teus ulls l'esclat,
la llum, que és tota vida,
apaga amb crueltat? Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio
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Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.

No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
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caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)
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Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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tríduum pasqual – diumenge de resurrecció

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Canteu un càntic al Senyor,
tota la terra un himne nou;
canteu per sempre al Salvador,
i beneïu el seu gran nom.

I cada dia anuncieu:
Crist és el qui ens ha salvat.
Aneu pels pobles i conteu
que és digne d'ésser Ell lloat.
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Doneu-li la glòria i poder,
entreu als seus atris portant
ofrenes d'amor, i adoreu
amb reverència, tot cantant. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Salm 122
Anem a la casa del Senyor

Quina alegria quan em va dir:
“Anem a la casa del Senyor!”
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem!

Jerusalem, ciutat ben construïda,
harmònicament compenetrada,
on pugen les famílies, les tribus del Senyor,
segons el ritual d’Israel,
per lloar el nom del Senyor.
Allà hi tenen el setial els tribunals de justícia,
la seu de la casa de David.

Demaneu la pau per Jerusalem:
“Que reposin tranquils els qui t’estimen;
que resti la pau en els teus baluards
i la calma en els teus casals!”

Per amor dels meus germans i dels meus companys,
deixeu-me dir: “Que hi hagi pau dintre teu.”
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Per amor a la casa del Senyor, Déu nostre,
pregaré pel teu benestar!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
Escolta, Senyor, el meu clam.
Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

– 5·1·1·1 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – diumenges

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;

ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús

Ell, tot i que era de condició divina,
no va considerar la seva igualtat amb Déu
com un dret irrenunciable,
sinó que ell mateix es va fer no-res
i prengué la condició d'esclau.

Un cop fet semblant als homes,
i externament trobat com humà,
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s'humilià ell mateix i es féu obedient
fins acceptar la mort, però una mort de creu.

Per aquest motiu, precisament,
Déu l'exalçà eminentment i li donà el Nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el Nom de Jesús tots els éssers
del cel, la terra i l'abisme dobleguin els genolls,
i tots els llavis proclamin
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.

LECTURA BREU: 1Pe 2, 9-10

Vosaltres, en canvi, sou llinatge escollit, sacerdoci reial,
nació santa, poble adquirit per a proclamar les proeses
d'aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum
admirable; vosaltres abans no éreu poble, però ara sou
poble  de  Déu;  no  éreu  dels  compadits,  però  ara  sou
compadits.
Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Vuit dies més tard, estant tancades les portes, entrà el
Senyor i els digué: Pau a vosaltres: al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Vuit dies més tard, estant tancades les portes, entrà el
Senyor i els digué: Pau a vosaltres: al·leluia.

PREGÀRIES

Insistim en la nostra pregària a Crist, que, ressuscitant
d'entre  els  morts,  destruí  la  mort  i  renovà  la  vida.
Diguem-li: Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

V. Crist, la pedra que els constructors rebutjaren i que
ara corona l'edifici, col·loqueu-nos com pedres vives
en l'edifici de la vostra Església.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

V. Crist, testimoni fidel i verídic, primogènit d'entre els
morts, concediu a la vostra Església la gràcia de ser
sempre testimoni de vós.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

V. Crist, Espòs únic de l'Església, nascuda del vostre Cor
obert per la llançada, feu que anunciem pertot arreu
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el sagrament nupcial de vós i l'Església.
R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

V. Crist,  el  primer  i  el  darrer,  el  qui  fóreu mort  i  ara
viviu, guardeu els batejats perquè siguin fidels fins a
la mort i mereixin el premi etern.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Conscients que som veritablement fills de Déu, diguem
ara al nostre Pare:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu  sempre  misericordiós,  que,  amb  el  retorn

anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre
poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que
tots  comprenguem  millor  quin  baptisme  ens  ha
purificat,  quin Esperit  ens ha regenerat i  quina sang
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ens ha redimit. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.
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R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Obriu la porta i el portal,
al rei de glòria sens igual!
Al Rei de reis, d'altíssim tron,
al Salvador de tot el món,
que la vida eterna ens va dur
 i un cant ens posa a cada u:
Lloança al Senyor,
mon savi creador!

Amant i just, el Rei vingut,
carrossa té de mansuetud,
corona duu de santedat
i noble ceptre de pietat.
Ell posa fi als nostres mals!
Alceu cantúries triomfals!
Lloança al Senyor,
mon pròvid Salvador!
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Oh, benaurat aquell país
que el té per rei i hi viu submís!
Oh, benaurat el cor aquell
del qual s'empara un rei com ell!
Doncs, és el sol més radiant,
que escampa joia al seu voltant.
Lloança al Déu fort,
per sempre mon conhort! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.
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Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
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Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I
aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.
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V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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PREGÀRIES

Oració
V. Preguem:  Vetlleu,  Senyor,  el  nostre  son  durant

aquesta nit  i  feu que demà, a trenc d'alba quan ens
llevem,  puguem  alegrar-nos  amb  la  festa  de  la
resurrecció de Crist, el vostre Fill. Ell, que viu i regna
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.
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V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
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en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Oh, mort, on és el teu fibló?
I el teu triomf, sepulcre?
Què ens pot fer ja el diable, doncs,
per molt cruel que lluiti?
Grat sia Déu, que ens ha donat,
magnífic, rere del combat,
per Crist Jesús, victòria!

Si Jesucrist va ser matat,
mireu, Ell torna a viure;
si ressuscita, doncs, el cap,
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els membres ressusciten.
Així, qui els mots de Crist creurà
en tomba i mort no quedarà;
viurà per més que mori.

Qui penedint-se aquí de cor,
junt amb Crist ressuscita,
és lliure ja de l'altra mort,
no afecta ja al seu viure.
Li han pres a la mort potestat,
puresa i vida ens han tornat,
i un ser inacabable.

Tal és el ric botí pasqual,
del qual se'ns fa partícips:
justícia, salvació, goig, pau,
que en terra i cel somriuen.
Tranquils anem aquí esperant,
fins que el cos sigui allà semblant
al cos del Crist en glòria. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va
redimir amb la seva sang, al·leluia.

Salm 118
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!
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Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!
Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
i el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?

El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.
Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força
i el motiu de la meva lloança,
perquè m’ha estat la salvació.
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Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!
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Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.
Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va
redimir amb la seva sang, al·leluia.

Antífona 2
El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem
un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.

Càntic (Dn 3, 28b-29)
Servents del Déu Altíssim

“Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!
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Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases
siguin convertides en femer,
perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem
un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.

Antífona 3
Al·leluia,  el  Senyor  ha  ressuscitat,  com  us  havia  dit,
al·leluia.

Salm 150
Lloeu Déu al seu santuari

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo en el firmament majestuós,
lloeu-lo pels seus prodigis,
lloeu-lo per la immensitat de la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
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lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tamborí i dansa,
lloeu-lo amb les cordes i els flautins.

Lloeu-lo amb els címbals de ressonància,
lloeu-lo amb címbals d’aclamació.
Que tot el que respira doni lloança al Senyor!
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Al·leluia,  el  Senyor  ha  ressuscitat,  com  us  havia  dit,
al·leluia.

LECTURA BREU: Act 10, 40-43

A aquest, Déu el ressuscità al tercer dia i li concedí de
fer-se visible, no pas a tot el poble, sinó als testimonis
prèviament  escollits  per  Déu,  a  nosaltres,  que  hem
menjat  i  hem  begut  amb  ell  després  d'haver  ell
ressuscitat  d'entre  els  morts.  Ell  ens  ha  manat  que
prediquéssim al poble i testifiquéssim que és aquest el
qui  Déu  ha  constituït  per  jutge  de  vius  i  morts.  El
testimoni de tots els profetes corrobora que per mitjà
del seu nom, tot aquell qui creu en ell rep el perdó dels
pecats.

Breusilenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Porta  la  mà,  mira  la  ferida  dels  claus;  no  siguis  tan
incrèdul, sigues creient, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
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a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Porta  la  mà,  mira  la  ferida  dels  claus;  no  siguis  tan
incrèdul, sigues creient, al·leluia.

PREGÀRIES

Invoquem Déu, Pare omnipotent, que ressuscità Jesús,
salvador i guia nostre, i diguem: Il·lumineu-nos amb la
claror de Crist.

V. Pare  sant,  que  de  les  tenebres  de  la  mort  féreu
passar  a  la  llum de la  glòria  el  vostre  Fill  estimat,
Jesús, conduïu-nos a la vostra llum admirable.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.
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V. Vós, que ens salvàreu per la fe, feu que visquem la fe
del nostre baptisme tot aquest dia.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Vós, que maneu que cerquem les coses del cel, on
Crist  s'asseu a la vostra dreta,  preserveu-nos de la
seducció del pecat.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Que brilli en el món la nostra vida, amagada en vós
juntament amb el Crist, com el signe i prenunci del
cel nou i de la terra nova.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Invoquem ara el Pare amb les paraules que l'Esperit del
Senyor ressuscitat posa als nostres llavis:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Oh  Déu  sempre  misericordiós,  que,  amb  el  retorn

anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre
poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que
tots  comprenguem  millor  quin  baptisme  ens  ha
purificat,  quin Esperit  ens ha regenerat i  quina sang
ens ha redimit. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)

Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
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amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.

No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)

Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.
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De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)

Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.
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Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 23
El Senyor és el meu pastor 

El Senyor és el meu pastor;
res no em mancarà.
Em farà reposar en delicats pasturatges,
prop d’aigües tranquil·les em menarà;
reconfortarà la meva ànima.
Em guiarà per camins de justícia
per amor del seu nom.

Fins si hagués de passar per la vall tenebrosa
no tindria cap por,
perquè tu estàs amb mi:
la teva vara i el teu bastó
és el que m’anima.
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Tu pares taula davant meu,
cara als meus enemics;
m’has ungit el cap amb bàlsam,
omples la meva copa a vessar.

Certament, la bondat i la benvolença
m’acompanyaran tots els dies de la meva vida,
i viuré a la casa del Senyor
la resta dels meus dies. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (A)
Gran és el seu nom a Israel

Déu s’ha fet conèixer a Judà,
gran és el seu nom a Israel;
té a Salem el seu tabernacle,
i el seu estatge a Sió.

Allí ha trencat les fletxes de ballesta,
l’escut, l’espasa i l’aparell de guerra.
Tu ets gloriós i magnífic,
més que les muntanyes perpètues.

Han estat espoliats aquests valents,
dormen el seu darrer son;
no s’han pogut defensar,

– 5·1·1·5 / 5 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – diumenges

aquests vigorosos combatents.
Per la teva amenaça, oh Déu de Jacob,
s’han entrebancat carros i cavalls.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 76 (B)
Gran és el seu nom a Israel

Tu ets terrible, tu!
Qui pot resistir enfront teu,
quan esclata la teva ira?

Del cel estant dictes sentència;
la terra s’esglaia, queda inerta,
quan Déu s’alça a fer justícia,
a salvar tots els humils de la terra.

Així, l’exasperació humana et proclama,
i et rodejaràs dels supervivents del furor.
Feu vots al Senyor, el vostre Déu, i compliu-los;
que tots els qui el rodegen
portin ofrenes al Déu terrible,
al qui abat el coratge dels prínceps
i és temible als reis de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1Co 15, 3b-5

El Crist va morir pels nostres pecats, d'acord amb el que
diuen les Escriptures. Que fou sepultat i que ressuscità
el tercer dia, d'acord amb el que diuen les Escriptures.
Que s'aparegué a Cefes, i més tard als Dotze.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ef 2, 4-6

Però Déu, que és ric en misericòrdia, de tant com ens va
estimar en el seu amor, quan nosaltres érem morts per
les nostres culpes, ens donà vida amb Crist - que és per
gràcia que heu estat salvats -; amb ell ens va ressuscitar
i amb ell ens va fer seure dalt del cel, en Crist Jesús.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Rm 6, 4

Per mitjà del baptisme, doncs, hem estat sepultats amb
ell  en  la  mort,  per  tal  que,  així  com  el  Crist  va  ser
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ressuscitat d'entre els morts pel poder gloriós del Pare,
també nosaltres iniciem una vida nova.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu sempre misericordiós, que, amb el

retorn anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del
vostre poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia,
a fi que tots comprenguem millor quin baptisme ens
ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang
ens ha redimit. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Canteu un càntic al Senyor,
tota la terra un himne nou;
canteu per sempre al Salvador,
i beneïu el seu gran nom.

I cada dia anuncieu:
Crist és el qui ens ha salvat.
Aneu pels pobles i conteu
que és digne d'ésser Ell lloat.
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Doneu-li la glòria i poder,
entreu als seus atris portant
ofrenes d'amor, i adoreu
amb reverència, tot cantant. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,

i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”
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El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Maria  Magdalena  i  l'altra  Maria  anaren  a  veure  el
sepulcre, al·leluia.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Salm 112
L’home just serà un exemple permanent

Feliç l’home que venera el Senyor
i es complau de tot cor en els seus manaments.
El seu llinatge serà ennoblit en el país,
la descendència dels justos serà beneïda.

A casa seva hi ha benestar i abundància,
i la seva generositat és constant.
És per als homes de bé com una llum en la fosca,
és amable, compassiu i just.
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Sortós l’home que es compadeix i presta,
i porta els seus afers honradament;
per això mai no tindrà entrebancs.
L’home just serà com un exemple permanent.

No viu amb el recel de males notícies,
el seu cor està segur, confiant en el Senyor.
Afermat el cor, no té cap por,
fins i tot es planta satisfet cara als seus adversaris.

Generosament ha donat als pobres,
la seva bonhomia perdurarà sempre,
la seva dignitat s’alçarà amb honra.

El malvat es fereix en veure-ho,
tot cruixint de dents es corseca;
la cobejança dels malvats es fondrà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.
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Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."

I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
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"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jesús  digué:  No  tingueu  por;  aneu  a  dir  als  meus
germans  que  vagin  a  Galilea  i  que  allí  em  veuran,
al·leluia.

LECTURA BREU: He 10, 12-14

Ell,  en canvi,  després d'oferir  un sacrifici definitiu pels
pecats,  s'ha  assegut  per  sempre  a  la  dreta  de  Déu,  i
espera des d'ara que els seus enemics siguin posats per
escambell dels seus peus. Perquè només amb una sola
ofrena  ha  deixat,  per  sempre  més,  perfectament
conclusa la seva obra en aquells qui va santificant.

Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
¿Perquè m'has vist, Tomàs, has cregut? Feliços els qui
creuran sense haver vist, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
¿Perquè m'has vist, Tomàs, has cregut? Feliços els qui
creuran sense haver vist, al·leluia.

PREGÀRIES

Supliquem Déu Pare, que ressuscità el seu Fill Jesucrist i
el glorificà a la seva dreta, i demanem-li: Per la glòria de
Crist, guardeu el vostre poble.

V. Pare  sant,  que  enlairàreu Jesús  de la  terra  per  la
victòria de la creu, atraieu totes les coses cap a ell.

R. Per la glòria de Crist, guardeu el vostre poble.

V. Pel  vostre  Fill  glorificat,  envieu  l'Esperit  Sant  a
l'Església, perquè ella sigui el signe de la unitat de
tota la família humana.

R. Per la glòria de Crist, guardeu el vostre poble.

V. Manteniu fidels al baptisme que han rebut per a la
vida  eterna,  els  qui  heu  fet  renéixer  per  l'aigua  i
l'Esperit Sant.
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R. Per la glòria de Crist, guardeu el vostre poble.

V. Pel  vostre  Fill  glorificat,  socorreu  els  indigents,
allibereu  els  empresonats,  guariu  els  malalts,  i
alegreu el món amb els vostres dons.

R. Per la glòria de Crist, guardeu el vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu  sempre  misericordiós,  que,  amb  el  retorn

anual de la festa de Pasqua, reanimeu la fe del vostre
poble, augmenteu els dons de la vostra gràcia, a fi que
tots  comprenguem  millor  quin  baptisme  ens  ha
purificat,  quin Esperit  ens ha regenerat i  quina sang
ens ha redimit. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
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Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIUMENGES

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Obriu la porta i el portal,
al rei de glòria sens igual!
Al Rei de reis, d'altíssim tron,
al Salvador de tot el món,
que la vida eterna ens va dur
 i un cant ens posa a cada u:
Lloança al Senyor,
mon savi creador!

Amant i just, el Rei vingut,
carrossa té de mansuetud,
corona duu de santedat
i noble ceptre de pietat.
Ell posa fi als nostres mals!
Alceu cantúries triomfals!
Lloança al Senyor,
mon pròvid Salvador!

Oh, benaurat aquell país
que el té per rei i hi viu submís!
Oh, benaurat el cor aquell
del qual s'empara un rei com ell!
Doncs, és el sol més radiant,
que escampa joia al seu voltant.
Lloança al Déu fort,
per sempre mon conhort! Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.
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No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
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front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.
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Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Avui, oh Pare, hem celebrat el misteri de la

resurrecció del  vostre Fill  i  Senyor nostre;  concediu-
nos un descans reparador, perquè demà en aixecar-
nos,  lliures  de  tot  mal,  puguem  tenir  novament
l'alegria de lloar-vos. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DILLUNS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
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que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 19)

Ascendí als cels, seu a la dreta de Déu Pare totpoderós
La meta de l'obra de Jesucrist, realitzada d'una vegada
per totes, és la fundació de la seva Església mitjançant el
coneixement  confiat  als  testimonis  de  la  seva
resurrecció de la que l'omnipotència i la gràcia de Déu,
eficaç i manifesta en aquesta obra, són una i la mateixa
cosa. Així, el final d'aquesta obra és al mateix temps el
començament del temps final, és a dir, del temps en el
qual l'Església ha d'anunciar a tot el món l'omnipotèn-
cia  plena  de gràcia  i  la  gràcia  omnipotent  de  Déu en
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Jesús.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A VII

DILLUNS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Que  l'amabilitat  del  Senyor  reposi  damunt  els  seus
servents, al·leluia.

Salm 90
Ensenya’ns a comptar els nostres dies

Senyor, tu has estat el nostre refugi
al llarg de tots els segles.

Des d’abans que sorgissin les muntanyes,
i formessis la terra i el món,
des de sempre i per sempre
tu existeixes, oh Déu.

Fas que l’home torni a la pols
quan dius: “Retorneu, fills d’Adam!”
Perquè mil anys són als teus ulls
com un dia, un ahir que ha passat,
una vigília a la nit.
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Te’ls emportes com l’aiguat, són un somni.
Així com l’herba que brota a la matinada,
durant el matí floreix i verdeja,
i a la tarda s’emmusteeix i s’asseca.

Talment som consumits per la teva ira,
i la teva indignació ens té aterrats.
Has exposat davant teu les nostres culpes,
els nostres secrets a la llum de la teva mirada.
Així tots els nostres dies declinen
sota la teva indignació,
com un sospir s’esvaeixen els nostres anys.

La durada de la nostra existència
és a la ratlla dels setanta anys,
i, si per als més forts arriba als vuitanta,
el que se’n treu són només que treballs i decepcions,
perquè aviat passen i ens n’anem volant.

Qui pot conèixer la severitat de la teva ira,
la teva indignació,
i si se t’ha quedat a deure respecte?
Ensenya’ns a comptar els nostres dies
de tal manera que ens penetri la saviesa al cor.

Torna, oh Senyor; fins quan?
Compadeix-te dels teus servents.
Omple’ns ben aviat de la teva bondat,
per tal que exultem i ens alegrem tota la vida.
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Torna’ns tants dies d’alegria
com ens n’has donat d’aflicció,
tants anys com n’hem vist de dissort.

Que la teva obra es manifesti als teus servents,
i la teva glòria sobre els seus fills.
Que la benignitat del Senyor,
el nostre Déu, sigui damunt nostre!
Referma sobre nosaltres
el treball de les nostres mans;
referma, sí, el treball de les nostres mans!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Que  l'amabilitat  del  Senyor  reposi  damunt  els  seus
servents, al·leluia.

Antífona 2
Convertiré  les  tenebres  en  llum  davant  el  meu  poble,
al·leluia.

Càntic (Is 42,10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
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i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.
Que donin glòria al Senyor
i proclamin les seves lloances
entre les terres llunyanes.

El Senyor avançarà com un heroi
i com un guerrer els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes,
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.

Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.
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Tot això dic que faré, i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Convertiré  les  tenebres  en  llum  davant  el  meu  poble,
al·leluia.

Antífona 3
El Senyor fa tot el que ell es proposa, al·leluia.

Salm 135, 1-12
Lloeu el Senyor, perquè és benigne

Lloeu el nom del Senyor,
lloeu-lo, servents del Senyor,
que esteu a la casa del Senyor,
als atris del temple del nostre Déu.

Lloeu el Senyor, perquè és benigne;
canteu salms al seu nom, perquè és amorós.
Que el Senyor s’ha escollit Jacob,
Israel, com a propietat seva.
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Jo sé prou bé que és gran el Senyor,
que el nostre Sobirà és superior a tots els déus.
El Senyor duu a terme tot el que es proposa,
al cel i a la terra, en el mar i en tots els abismes.

Fa aixecar els núvols de l’extrem de la terra,
crea els llamps per anunciar la pluja,
fa sortir els vents del seu amagatall.

Ell és qui ferí de mort els primogènits de l’Egipte,
des de l’home fins al bestiar.
Envià senyals i prodigis dintre teu, Egipte,
contra el faraó i contra tots els seus súbdits.

Ell és qui aterrà pobles importants
i féu morir reis poderosos:
Sehon, el rei dels amorreus,
Og, el rei de Basan,
i tots els reialmes de Canaan;
i donà el seu territori en possessió,
en patrimoni d’Israel, el seu poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El Senyor fa tot el que ell es proposa, al·leluia.
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LECTURA BREU: Rm 10, 8b-10

Tens la paraula al teu costat, la tens als llavis i la tens al
cor", i es refereix a la paraula de la fe que prediquem: Si
els teus llavis confessen que Jesús és el Senyor i creus
de  cor  que  Déu  el  ressuscità  d'entre  els  morts,  et
salvaràs.  Perquè  amb  el  cor  es  creu  per  obtenir  la
justificació,  i  amb  el  llavis  es  confessa  per  obtenir  la
salvació.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Aneu de pressa a dir als deixebles que ha ressuscitat el
Senyor, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.
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Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Aneu de pressa a dir als deixebles que ha ressuscitat el
Senyor, al·leluia.
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PREGÀRIES

Enaltim Jesús,  glorificat  pel  Pare i  constituït  hereu de
tots els pobles,  i  diguem-li:   Senyor, salveu-nos per la
vostra victòria.

V. Crist, que amb la vostra victòria esclafàreu el poder
de l'infern, del pecat i de la mort; feu-nos vencedors
del pecat durant tot aquest dia.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Vós, que heu desfet la mort i ens heu donat una nova
vida,  feu  que  visquem  tot  el  dia  en  aquesta  vida
nova.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Vós, que vivificàreu els morts, fent passar de la mort
a la vida tota la humanitat, concediu la vida eterna a
tots els qui tractin amb nosaltres.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Vós,  que  deixàreu  confosos  els  guardians  del
sepulcre i alegràreu els deixebles, ompliu de goig el
cor dels vostres servents.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb  el  desig  que  la  llum  de  Crist  il·lumini  tots  els
homes, demanem al Pare que vingui a nosaltres el seu
regne:
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Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que sempre feu créixer la vostra Església amb

una nova fillada, concediu als vostres fidels de viure
d'acord  amb  l'exigència  del  baptisme,  que  és  el
sagrament  de  la  fe.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DILLUNS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 129-136
Feliços els qui observen els seus preceptes

Són admirables els teus testimonis
per això els ha retingut la meva ànima.

L’exposició de les teves paraules il·lumina,
fa entenimentats els senzills.

Estic en un continu sospir,
perquè anhelo els teus manaments.

Mira’m i compadeix-te de mi,
com tens per costum amb els qui estimen el teu nom.

Disposa el meu comportament segons la teva paraula,
i no deixis que em domini cap perversió.

Allibera’m de l’opressió dels homes,
per tal que guardi els teus manaments.

Mira benèvolament el teu servidor,
i ensenya’m els teus estatuts.
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Llàgrimes a doll vessen els meus ulls,
perquè no es respecta la teva llei.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 82
Déu s’aixeca en la reunió divina

Déu s’aixeca en la reunió divina
per dictar sentència contra els jutges:
“Fins quan fallareu injustament
i afavorireu les persones malvades?

Feu justícia al pobre i a l’orfe,
defenseu l’oprimit i l’indigent.
Allibereu el desvalgut i el pobre,
arranqueu-lo de les mans dels dolents.”

Però no saben ni comprenen,
caminen a les fosques.
Tots els principis bàsics del món trontollen.

“Jo tinc dit: Sou déus,
i fills de l’Altíssim, tots vosaltres;
però, com a homes, heu de morir,
i, com qualsevol principal, heu de caure.”

Alça’t, oh Déu, jutja la terra,
perquè tu domines tots els pobles!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 120
El Senyor m’ha escoltat

He invocat el Senyor en la meva angoixa,
i ell m’ha escoltat.
Senyor, allibera la meva ànima
dels llavis mentiders,
de la llengua enganyadora.

Saps què et pagarà i et retribuirà,
llengua enganyadora?
Les sagetes del guerrer
afilades amb brases de ginesta.

Ai de mi, que sóc foraster a Mèixec
i he de viure amb els nòmades de Quedar!
Fa massa temps que la meva ànima ha de conviure
amb els qui detesten la pau.
Quan jo parlo de pau,
ells busquen la guerra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
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Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Ap 1, 17-18
En veure'l, vaig caure als seus peus com mort, però ell
em va posar al damunt la seva mà dreta i em digué: "No
tinguis por, jo sóc el primer i el darrer, i el qui viu; era
mort, però adona't que ara visc pels segles dels segles i
tinc les claus de la mort i del seu domini.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Cl 2, 9-10. 12
Perquè  en  ell  habita  tota  la  plenitud  de  la  divinitat
corporalment, i vosaltres heu arribat a la plenitud en ell,
que és el cap de tot principat i tota potestat. Sepultats
juntament amb ell en el baptisme, amb ell fóreu també
juntament ressuscitats per mitjà de la fe en el poder de
Déu, que el ressuscità d'entre els morts;
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 2Tm 2, 8-11
Tingues  sempre  present  Jesucrist,  ressuscitat  d'entre
els  morts,  del  llinatge  de David,  tal  com ho  dic  en  la
meva  predicació;  per  ell  pateixo  fins  i  tot
empresonament,  com un criminal,  però la  paraula de
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Déu no està pas encadenada. Per això ho suporto tot per
amor  als  escollits,  a  fi  que  també  ells  obtinguin  la
salvació i la glòria eterna, que són en Crist Jesús. És ben
certa  aquesta  afirmació:  "Si  morim  amb  ell,  també
viurem amb ell".
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu,  que  sempre feu créixer  la vostra

Església  amb  una  nova  fillada,  concediu  als  vostres
fidels de viure d'acord amb l'exigència del baptisme,
que és el sagrament de la fe. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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DILLUNS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Entonem eterna lloança
a Jesús, el fill de Déu,
que nasqué humil i pobre
i visqué com un estel.
Ell morí en el Calvari,
per donar-nos dret al cel:
lloança sempre a Ell.

Glòria, glòria, al·leluia:
El Senyor ens ha salvat.
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“Tot aquell qui em segueixi,
vida eterna gaudirà”,
és la fidel promesa
que Jesús ens va donar.
No cerquem humanes glòries,
doncs, totes es marciran.
“Veniu” –ens diu– “ a mi”.

“Sóc camí, veritat, vida,
sóc el pa diví del cel.
Jo sóc l'aigua que us apaga
tota set i tot anhel.
Si voleu gaudir la joia,
en un món trist i confós,
torneu-vos tots a mi”.

“Estimeu-vos uns als altres,
com jo us he estimat,
com ovelles ben unides,
que sou tots del meu ramat.
Tots els que de debò creuen,
del pare són elegits:
ameu-vos com germans”. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Els qui viuen en Crist són una nova creació, al·leluia.

Salm 136 (A)
És etern el seu amor
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Doneu lloança al Senyor perquè és benigne,
perquè és etern el seu amor.
Doneu lloança al Déu dels déus,
perquè és etern el seu amor.

Doneu lloança al Senyor dels senyors,
perquè és etern el seu amor;
a l’únic que ha obrat grans prodigis,
perquè és etern el seu amor;

al qui creà el cel amb intel·ligència,
perquè és etern el seu amor;
al qui estengué la terra damunt les aigües,
perquè és etern el seu amor;

Al qui creà les grans llumeneres,
perquè és etern el seu amor;
el sol perquè regeixi sobre el dia,
perquè és etern el seu amor;
la lluna i els estels per regular la nit,
perquè és etern el seu amor;

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Els qui viuen en Crist són una nova creació, al·leluia.
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Antífona 2
Estimem Déu, que ell ha estat el primer d'estimar-nos,
al·leluia.

Salm 136 (B)
És etern el seu amor

Al qui ferí els primogènits d’Egipte,
perquè és etern el seu amor;
i tragué Israel d’enmig d’ells,
perquè és etern el seu amor;
amb mà forta i braç estès,
perquè és etern el seu amor;

al qui partí en dos el mar Roig,
perquè és etern el seu amor;
i féu passar Israel pel mig,
perquè és etern el seu amor;
i precipità el faraó i el seu exèrcit al mar Roig,
perquè és etern el seu amor;

al qui conduí el seu poble pel desert,
perquè és etern el seu amor;
al qui abaté reis eminents,
perquè és etern el seu amor;
i féu morir reis poderosos,
perquè és etern el seu amor;

Sehon, el rei dels amorreus,
perquè és etern el seu amor;
i Og, el rei de Basan,
perquè és etern el seu amor;
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i donà el seu territori en possessió,
perquè és etern el seu amor;

patrimoni d’Israel, servent seu,
perquè és etern el seu amor.
Qui en la nostra humiliació es recordà de nosaltres,
perquè és etern el seu amor;
i ens alliberà dels nostres adversaris,
perquè és etern el seu amor.

Ell és qui dóna l’aliment a tot vivent,
perquè és etern el seu amor.
Doneu lloança al Déu del cel,
perquè és etern el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Estimem Déu, que ell ha estat el primer d'estimar-nos,
al·leluia.

Antífona 3

De  l'abundància  de  la  seva  plenitud  tots  hem  rebut
gràcia sobre gràcia, al·leluia.

Càntic (Ef 1, 3-10)
Benediccions espirituals en el Crist
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Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït per mitjà del Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.

Ja que ens escollí en ell abans de la creació del món
perquè li estiguéssim consagrats
i fóssim sense defecte davant els seus ulls.

Per amor ens predestinà a ser adoptats com a fills seus,
per mitjà de Jesucrist,
segons la benevolència del seu designi,
per a ser un himne de lloança
a la seva gloriosa generositat,
amb la qual ens ha omplert de favors en l'Estimat;

en ell hem rebut la redempció, el perdó de les culpes,
al preu de la seva sang,
en virtut de la gran abundància de la seva gràcia,
la qual ens ha prodigat abundosament
omplint-nos de saviesa i coneixement.

Perquè ens ha fet conèixer el seu designi secret,
d'acord amb la benevolència
que s'havia proposat en ell,
per a realitzar-la en la plenitud dels temps:

reintegrar-ho tot en Crist com a cap,
tant el que hi ha al cel com el que hi ha a la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

De  l'abundància  de  la  seva  plenitud  tots  hem  rebut
gràcia sobre gràcia, al·leluia.

LECTURA BREU: He 8, 1b-3a

Tenim un  pontífex  tan  eminent  que  s'ha assegut  a  la
dreta  del  tron  de  la  Majestat  en  el  cel,  ministre  del
santuari i del veritable tabernacle, erigit pel Senyor i no
pas per cap home. Perquè tot pontífex és constituït amb
la funció d'oferir dons i sacrificis.

Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Jesús sortí al pas de les dones i les saludà, dient-los: Déu
vos guard. Elles se li acostaren i se li abraçaren als peus,
al·leluia.
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Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona

Jesús sortí al pas de les dones i les saludà, dient-los: Déu
vos guard. Elles se li acostaren i se li abraçaren als peus,
al·leluia.

PREGÀRIES

L'Esperit  Sant  vivificà  i  constituí  font  de  vida  la
humanitat de Crist. Invoquem, doncs, amb alegria Crist
ressuscitat,  tot  dient-li:  Renoveu,  Senyor,  l'univers  i
doneu-li vida.

V. Crist,  salvador  del  món,  rei  de  la  nova  creació,
enlaireu els  nostres cors al  vostre Regne, on esteu
assegut a la dreta del Pare.

R. Renoveu, Senyor, l'univers i doneu-li vida.

V. Senyor,  que  viviu  sempre  en  la  vostra  Església,
conduïu-la per l'Esperit Sant cap a la veritat plena.

R. Renoveu, Senyor, l'univers i doneu-li vida.

V. Manifesteu-vos  misericordiós  amb  els  malalts,  els
sofrents, els moribunds, perquè amb el vostre amor
se sentin confortats i segurs.

R. Renoveu, Senyor, l'univers i doneu-li vida.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè Jesucrist ens ha fet  participar de la seva vida,
som fill de Déu; per això gosem dir:
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Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que sempre feu créixer la vostra Església amb

una nova fillada, concediu als vostres fidels de viure
d'acord  amb  l'exigència  del  baptisme,  que  és  el
sagrament  de  la  fe.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DILLUNS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
En fer-se fosc, us supliquem,
oh Creador de l'univers,
que, per la vostra gran bondat,
ens preserveu de tot perill.

Que la basarda de la nit
i tot mal somni fugin lluny;
allibereu-nos del pecat
i refreneu el temptador.

Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l'Esperit Sant defensor. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

Salm 86
Tu ets el meu Déu, t’invoco tot el dia

Posa atenció, Senyor, escolta’m,
que sóc pobre i desgraciat.
Guarda la meva vida, que jo t’estimo,
salva el teu servent, que en tu confia.
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Tu ets el meu Déu, apiada’t de mi, Senyor,
que t’invoco tot el dia.
Dóna aquest goig al teu servent,
que a tu, Senyor, adreço la meva ànima.

Tu, Senyor, ets bo i indulgent,
ple d’amor per a tots els qui t’invoquen.
Escolta, Senyor, la meva pregària,
i acull el meu clam de súplica.

T’invoco en moments de tribulació,
i sé que m’has d’escoltar.
Entre els déus no n’hi ha cap com tu, Senyor,
ni res no es pot comparar a les teves obres.

Totes les nacions que vas crear
vindran a prostrar-se davant teu, Senyor,
i a donar glòria al teu nom;
perquè tu ets gran i obres prodigis,
tu ets l’únic Déu.

Ensenya’m, Senyor, el teu camí,
que vull caminar en la teva veritat;
predisposa’m el cor
a honrar el teu nom.

Et lloaré, Senyor, Déu meu, amb tot el cor,
i glorificaré el teu nom per sempre,
perquè és immens l’amor que em tens,
i has deslliurat la meva ànima del fons de l’Abisme.
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Oh Déu, s’han alçat contra mi els superbs,
una turba de violents em vol matar,
i no tenen temor de tu.

Però tu, Senyor, ets Déu compassiu i clement,
tardívol per a la còlera
i abundós de benignitat i fidelitat.

Gira’t a mirar-me i compadeix-me,
dóna la teva força al teu servent
i salva el fill de la teva esclava.

Tingués envers mi una demostració d’afavoriment,
i que en veure-ho s’avergonyeixin els qui m’odien,
perquè tu, Senyor, em fas costat i em confortes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Vós, Senyor, sou compassiu i benigne.

LECTURA BREU: 1Te 5, 9-10

Perquè  Déu no ens  ha posat per  al  càstig,  sinó per  a
obtenir la salvació per mitjà de nostre Senyor Jesucrist,
que morí  per nosaltres a fi  que, tant si  estem vetllant
com si ens troba ja dormint, visquem juntament amb ell.

Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem:  Concediu,  Senyor,  als  nostres  cossos  un

descans  tranquil  i  feu  que  la  llavor  que  avui  hem
sembrat amb el treball  quotidià germini en fruits de
vida eterna. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIMARTS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
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que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 20)

El futur de Jesucrist Jutge
El record de l'Església és també la seva espera, i el seu
missatge  al  món  és  també  l'esperança  d'aquest.  Car
precisament  Jesucrist,  que  de  la  seva  paraula  i  obra
prové  l'Església,  que  ho sap,  i  el  món,  que  encara ho
ignora, és el mateix que surt a l'encontre de l'Església i
del món com a meta del temps que arriba al seu termini,
a fi  de fer visible per a tots i  a tall  definitiu la decisió
esdevinguda en ell:  la gràcia i  el  regne de Déu com a
criteri  pel qual es mesura la humanitat sencera i cada
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existència humana individual.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *

– 5·1·3·1 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

SETMANES I A VII

DIMARTS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Només  els  qui  compleixin  la  voluntat  del  meu  Pare
entraran al regne del cel, al·leluia.

Salm 101
A tu, Senyor, vull exalçar

Vull cantar la bondat i la justícia.
A tu, Senyor, vull exalçar!
Procuraré seguir la rectitud,
quan recorrin a mi;
em comportaré amb integritat de cor,
dins l’àmbit domèstic.

No posaré la mira en cap propòsit pervers.
Detesto la conducta dels deslleials;
no hi penso tenir tractes.
El cor pervers s’allunyarà de mi;
no vull conèixer el dolent.
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El qui d’amagat malparla dels companys,
el faré callar.
El de mirada altiva i de cor infatuat,
no el toleraré.

La meva mirada la posaré en els fidels del país,
perquè visquin a prop meu;
el qui segueixi la rectitud,
aquest serà el meu servidor.

No viurà pas a casa meva
el qui fa engany;
cap mentider no pot estar
a la meva presència.

Incansablement eliminaré
tots els malvats del país
per suprimir de la ciutat del Senyor
tots els qui obren el mal.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Només  els  qui  compleixin  la  voluntat  del  meu  Pare
entraran al regne del cel, al·leluia.

Antífona 2
Que  els  pobles  coneguin,  Senyor,  la  vostra  bondat  a
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favor nostre, al·leluia.

Càntic (Dn 3, 28b-29. 4, 3)
Cant de Nabucodonosor

Beneït sigui el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
que ha enviat el seu àngel
i ha salvat els seus servents
que, confiant en ell,
han desobeït l’ordre del rei
i han exposat el seu cos al foc
abans de donar culte i adorar
cap altre déu que no fos el seu Déu!

Per tant, decreto
que qualsevol poble, nació o llengua
que parli sense respecte
del Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó,
sigui destrossat,
i que les seves cases siguin convertides en femer,
perquè no hi ha cap altre Déu
que pugui salvar d’aquesta manera.

Que en són, de grans,
els seus senyals!
Que en són, de poderosos,
els seus prodigis!

El seu regnat és un regnat etern,
i el seu senyoriu,
de generació en generació!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Que  els  pobles  coneguin,  Senyor,  la  vostra  bondat  a
favor nostre, al·leluia.

Antífona 3
El Senyor és el meu refugi i el meu salvador, al·leluia.

Salm 144, 1-10
El meu refugi i el meu llibertador

Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
que ensinistra les meves mans per a la lluita,
els meus dits per a la batalla;
ell és per a mi amistat i baluard,
el meu refugi i el meu llibertador,
un escut amb el qual tinc protecció,
el qui ha sotmès els pobles al meu domini.

Senyor, què és l’home perquè el tinguis en compte,
el fill de l’home, perquè te n’ocupis?
L’home és com un sospir,
la seva vida és com l’ombra que se’n va.

Senyor, descorre la volta del cel i baixa,
toca les muntanyes i que treguin gran fumera;
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llança els teus llamps i dispersa’ls,
dispara les teves sagetes i desbarata’ls.

Allarga la mà de dalt estant,
allibera’m i treu-me de l’aiguat turbulent,
del poder de gent estrangera,
la boca dels quals propaga falsedats
i la seva dreta és dreta de perjuri.

Oh Déu, jo vull cantar-te un càntic nou,
amb l’arpa decacorda acompanyaré els salms;
tu, que dónes la victòria als reis
i deslliures David, el teu servent. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El Senyor és el meu refugi i el meu salvador, al·leluia.

LECTURA BREU: Act 13, 30-33

Però Déu el ressuscità d'entre els morts; i durant molts
dies  s'aparegué  als  qui  van  pujar  amb  ell  des  de  la
Galilea a Jerusalem, i aquests són els qui ara en donen
testimoni  davant el  poble.  I  nosaltres us  anunciem la
bona  nova  que  la  promesa  feta  als  avantpassats  Déu
l'ha  acomplerta  en  els  fills,  que  som  nosaltres,
ressuscitant Jesús, com es troba escrit en el salm segon:
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Tu ets el meu Fill; jo t'he engendrat avui.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jesús li diu: Maria. Ella es gira i li respon: Rabuni. Jesús li
diu: Deixa'm, perquè encara no he pujat al Pare, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
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prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesús li diu: Maria. Ella es gira i li respon: Rabuni. Jesús li
diu: Deixa'm, perquè encara no he pujat al Pare, al·leluia.

PREGÀRIES

Alegrem-nos  amb  Crist,  que  reconstruí  el  temple
destruït  del  seu cos,  i  supliquem-li:  Senyor,  concediu-
nos els fruits de la vostra resurrecció.
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V. Crist salvador, que portàreu a les santes dones i als
Apòstols el goig de la vostra resurrecció, i salvàreu
l'univers, convertiu-nos en els vostres testimonis.

R. Senyor,  concediu-nos  els  fruits  de  la  vostra
resurrecció.

V. Vós, que prometéreu que tots ressuscitarien, feu-nos
missatgers del vostre Evangeli.

R. Senyor,  concediu-nos  els  fruits  de  la  vostra
resurrecció.

V. Vós,  que  us  apareguéreu  als  Apòstols  i  els
comunicàreu  l'Esperit  Sant,  infoneu-nos  aquest
Esperit creador i renovador.

R. Senyor,  concediu-nos  els  fruits  de  la  vostra
resurrecció.

V. Vós,  que  prometéreu  que  us  quedaríeu  amb  els
vostres deixebles fins a la fi dels temps, quedeu-vos
avui amb nosaltres i assistiu-nos sempre.

R. Senyor,  concediu-nos  els  fruits  de  la  vostra
resurrecció.

Aquí es poden afegir altres intencions.

En  acabar  la  nostra  pregària,  diguem  les  paraules  de
Jesús, el nostre mestre:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
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Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que pel misteri  pasqual  heu salvat  el  món,

continueu  afavorint  el  vostre  poble  amb  la  gràcia
celestial;  vós,  que  li  heu  donat  la  llibertat  perfecta,
concediu-li  en el cel el goig que ara ja el fa feliç a la
terra. Per  nostre Senyor Jesucrist,  el  vostre Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *

– 5·1·3·2 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

SETMANES I A VII

DIMARTS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.

– 5·1·3·3 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – dimarts

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 137-144
Feliços els qui observen els seus preceptes

Tu ets just, Senyor,
i són rectes les teves sentències.

Prescrius amb justícia les teves normes,
i amb tota fidelitat.

El zel m’està consumint,
perquè els enemics han oblidat les teves paraules.

Ben comprovada és la teva paraula,
i el teu servidor se l’estima.

Encara que jo sigui poca cosa i no gens important,
no he oblidat els teus preceptes.

La teva justícia és justícia eterna,
i la teva llei és la veritat.

L’aflicció i l ’angoixa se’m van tirar a sobre,
però els teus manaments han estat la meva delícia.
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Les teves disposicions són infinitament justes;
fes que les entengui i podré viure.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 88 (A)
Jo clamo davant teu nit i dia

Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.

Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 88 (B)
Jo clamo davant teu nit i dia

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;

a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.
¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?

¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que seran reconeguts en les tenebres els teus

prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.
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M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Act 4, 11-12

Ell és la pedra rebutjada per vosaltres, els constructors,
el qui ha esdevingut pedra angular. I  la salvació no es
troba en ningú més, perquè no hi ha sota el cel cap altre
nom concedit als homes en el qual puguem ser salvats.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Pe 3, 21-22a

Això tipifica el baptisme, que ara també ens salva. No
consisteix, però, a treure la brutícia corporal, sinó en el
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compromís  professat  a  Déu  d'una  consciència  neta,
gràcies a la resurrecció de Jesucrist, que està a la dreta
de Déu.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Co 3, 1-2

Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu
les coses de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de
Déu. Tingueu el pensament en les coses de dalt i no en
les de la terra.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu, que pel misteri pasqual heu salvat

el  món,  continueu  afavorint  el  vostre  poble  amb  la
gràcia  celestial;  vós,  que  li  heu  donat  la  llibertat
perfecta, concediu-li en el cel el goig que ara ja el fa
feliç a la terra. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIMARTS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Entonem eterna lloança
a Jesús, el fill de Déu,
que nasqué humil i pobre
i visqué com un estel.
Ell morí en el Calvari,
per donar-nos dret al cel:
lloança sempre a Ell.

Glòria, glòria, al·leluia:
El Senyor ens ha salvat.
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“Tot aquell qui em segueixi,
vida eterna gaudirà”,
és la fidel promesa
que Jesús ens va donar.
No cerquem humanes glòries,
doncs, totes es marciran.
“Veniu” –ens diu– “ a mi”.

“Sóc camí, veritat, vida,
sóc el pa diví del cel.
Jo sóc l'aigua que us apaga
tota set i tot anhel.
Si voleu gaudir la joia,
en un món trist i confós,
torneu-vos tots a mi”.

“Estimeu-vos uns als altres,
com jo us he estimat,
com ovelles ben unides,
que sou tots del meu ramat.
Tots els que de debò creuen,
del pare són elegits:
ameu-vos com germans”. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Canteu-nos algun càntic de Sió, al·leluia.

Salm 137, 1-6
Com cantaríem en una terra estrangera?
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Vora els rius de Babilònia ens assèiem
i ploràvem d’enyorança de Sió.
Als salzes que hi ha al bell mig
teníem penjades les cítares.

Allà els nostres segrestadors
volíem que cantéssim,
i els nostres opressors
ens demanaven mostres
d’alegria:

“Canteu-nos algun càntic de Sió.”
Com cantaríem un càntic del Senyor
en una terra estrangera?

Si arribés a oblidar-te, Jerusalem,
que se m’assequi la mà dreta.
Que la llengua se m’encasti al paladar,
si no em recordés de tu,
si no poso Jerusalem
per motiu ben alt de la meva joia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Canteu-nos algun càntic de Sió, al·leluia.
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Antífona 2
Entre perills vós em guardeu la vida, al·leluia.

Salm 138
Exalçaré el teu nom

Et donaré gràcies amb tot el meu cor,
davant dels àngels et cantaré salms.
Em prostraré vers el teu santuari,
i exalçaré el teu nom,
pel teu amor i la teva fidelitat.

Has posat el teu nom i la teva promesa
per damunt de totes les coses.
Quan t’he cridat, m’has respost,
m’has enfortit l’ànima.

Et lloaran, Senyor, tots els reis de la terra,
quan escoltin les teves promeses,
i celebraran els propòsits del Senyor,
perquè és gran la glòria del Senyor.

El Senyor, tot i que és excels,
esguarda l’home humil,
però de lluny coneix l’home altiu.

Quan em trobo en plena tribulació,
em guardes la vida;
contra la fúria dels meus enemics estens la mà,
i em salva la teva dreta.
El Senyor tot ho completarà per mi.
Senyor, el teu amor és etern!
No deixis de la mà la teva obra.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Entre perills vós em guardeu la vida, al·leluia.

Antífona 3

Vostres són,  Senyor,  la grandesa i  el  poder, la glòria i
l'esplendor, al·leluia.

Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat

Ets digne, Senyor i Déu nostre,
de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè tu has creat totes les coses,
has volgut que existissin i foren creades.

Ets digne de prendre el rotlle
i d'obrir-ne els segells,
perquè vas ser degollat
i amb la teva sang vas comprar per a Déu
gent de tota raça, llengua, poble i nació,
i els vas fer esdevenir una casa reial
i un sacerdoci al servei del nostre Déu;
i regnaran sobre la terra.

Digne és l'Anyell que ha estat degollat,
de rebre el poder i la riquesa, la saviesa i la força,
l'honor, la glòria i la lloança.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Vostres són,  Senyor,  la grandesa i  el  poder, la glòria i
l'esplendor, al·leluia.

LECTURA BREU: 1Pe 2, 4-5

En apropar-vos a ell, pedra viva rebutjada pels homes,
però elegida i preciosa als ulls de Déu, també vosaltres,
com pedres  vivents,  entreu en  l'estructura de  la  casa
espiritual per formar un sacerdoci sant, destinat a oferir
sacrificis  espirituals  acceptables  a  Déu  per  mitjà  de
Jesucrist.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Mentre plorava vora el sepulcre, he vist el meu Senyor,
al·leluia.
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Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Mentre plorava vora el sepulcre, he vist el meu Senyor,
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al·leluia.

PREGÀRIES

Aclamem  amb  joia  Crist,  que  sortint  del  sepulcre
ressuscità  resplendent  i  gloriós.  Diguem-li:  Rei  de  la
glòria, escolteu-nos.

V. Us  preguem,  Senyor,  pels  pastors  de  la  vostra
Església, perquè compleixin bé el seu ministeri i us
preparin un poble disposat per a tota bona obra.

R. Rei de la glòria, escolteu-nos.

V. Us preguem, Senyor, pels qui s'esforcen a servir la
vostra  Església  en  el  ministeri  de  l'ensenyança,
perquè cerquin amb un cor ben pur la vostra veritat.

R. Rei de la glòria, escolteu-nos.

V. Us preguem, Senyor, pels fidels de l'Església, perquè
lluitin amb coratge el combat de la fe i, acabada la
cursa, rebin el premi del vostre Regne.

R. Rei de la glòria, escolteu-nos.

V. Crist,  vós  que  clavàreu  a  la  creu  i  anul·làreu  el
document  on  constava  la  nostra  condemna,
trenqueu  les  nostres  cadenes  i  allibereu-nos  de
l'ombra de la mort.

R. Rei de la glòria, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.
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Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh Déu, que pel misteri  pasqual  heu salvat  el  món,

continueu  afavorint  el  vostre  poble  amb  la  gràcia
celestial;  vós,  que  li  heu  donat  la  llibertat  perfecta,
concediu-li  en el cel el goig que ara ja el fa feliç a la
terra. Per  nostre Senyor Jesucrist,  el  vostre Fill,  que
amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.
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R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIMARTS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, sou llum que brilla
durant la nit tan fosca.
Vós sou reflex del Pare,
la imatge del seu rostre.

Venim a suplicar-vos
– car sou escut i roca –
que en vós trobem refugi,
perdó, descans i joia.

Malgrat que els ulls es cloguin,
que el cor vetlli prop vostre,
puix sota vostres ales
la nit és clara i dolça.

Jesús, vostra mirada,
llum que mai no s'esgota,
fixeu-la en tots nosaltres,
comprats amb la sang vostra.

Oh Crist, Germà benigne,
a vós sigui la glòria,
i al Pare i Paraclet
pels segles la victòria. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat, contesta’m, per la teva

equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat cap ésser

vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.

Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.

Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.
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Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
No m'amagueu  la  vostra  mirada,  perquè  jo  confio  en
vós.
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LECTURA BREU: 1Pe 5, 8-9

Estigueu atents i  vigileu. El vostre adversari,  el  diable,
rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar; resistiu-
li,  ferms  en  la  fe,  sabent  que  la  mateixa  classe  de
sofriments  afecten  els  vostres  germans  que  hi  ha  pel
món.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
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Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit;
feu que  descansem en la  vostra  pau,  perquè  demà,
quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-
vos amb goig. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIMECRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
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que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 21)

Crec en l'Esperit Sant
Si els homes estan units a Jesucrist de tal manera que
són  lliures  per  reconèixer  la  seva  paraula  com  dita
també a ells, la seva obra com feta també per ells, el seu
missatge com tasca també d'ells, i per esperar, al mateix
temps,  el  millor  per  a  tota  la  resta  d'homes,  això
certament esdevé com a experiència i  acció humanes,
però no pas en virtut de llur capacitat, resolució i esforç
humans, sinó degut només al lliure do de Déu, amb el
que se li fa obsequi de tot. En aquest obsequi i do, Déu
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és l'Esperit Sant.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A VII

DIMECRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Alceu-vos cel amunt, Déu meu, al·leluia.

Salm 108
Et lloaré enmig dels pobles

El meu cor està decidit, oh Déu,
a cantar i entonar salms, que això és la meva glòria.
Desperta arpa i cítara,
que vull desvetllar l’aurora!

Et lloaré enmig dels pobles, Senyor,
et salmejaré entre les nacions,
perquè la teva bondat sobrepassa el cel,
i la teva fidelitat arriba als núvols.

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!
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Per tal que siguin alliberats els teus amics,
i que la teva dreta ens salvi, escolta’ns!

Déu, per la seva santedat, ha dit:
“Com m’alegraré! Repartiré Siquem,
amidaré la vall de Sucot!
Meu és Galaad, meu és Manassès,
Efraïm és l’elm del meu cap,

Judà és el meu ceptre!
Moab és el gibrell on em rento,
sobre Edom llanço la sandàlia!
Sobre Filistea crido victòria!

Qui em conduirà a la ciutat fortificada?
Qui em guiarà fins a Edom?
¿Seràs tu, oh Déu, que ens havies rebutjat,
que ja no sorties amb els nostres exèrcits?

Dóna’ns ajut contra l’enemic,
perquè l’auxili dels homes no val per a res!
Amb Déu podrem fer proeses,
ell esclafarà els nostres enemics.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Alceu-vos cel amunt, Déu meu, al·leluia.

– 5·1·4·2 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – dimecres

Antífona 2
El Senyor ha fet germinar el benestar i la glòria davant
de tots els pobles, al·leluia.

Càntic (Is 61, 10 – 62, 5)
Esperant la salvació de Sió

Ple de goig exulto en el Senyor,
la meva ànima s’alegrarà en el meu Déu,
perquè m’ha posat vestidures de victòria,
m’ha cobert amb el mantell de la justícia,
com s’engalana el nuvi,
com es guarneix la núvia amb les seves joies.

Com la terra fa eixir la brotada
i el jardí fa germinar la sembra,
així el Senyor Etern farà créixer
la justícia i la lloança davant totes les nacions.

Per amor de Sió no he de callar,
i per amor de Jerusalem no descansaré
fins que no hi surti com un esplendent matí la seva

justícia,
com una torxa encesa la seva salvació.

Llavors veuran les nacions la teva justícia,
i tots els reis, la teva glòria;
i seràs anomenada amb un nom nou,
que la boca del Senyor pronunciarà.

I seràs una corona esplèndida a la mà del Senyor,
i una diadema reial a la palma del nostre Déu.
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A tu ja no et diran més “Desemparada”,
ni a la teva terra “Desolada”,
sinó que tu seràs anomenada “Predilecció meva”,
i la teva terra, “Esposada”,
perquè el Senyor es complaurà en tu
i el teu país tindrà marit.

Com un jove esposa una donzella,
així t’esposaran els teus fills;
i com l’espòs s’alegra amb l’esposa,
així s’alegrarà Déu amb tu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
El Senyor ha fet germinar el benestar i la glòria davant
de tots els pobles, al·leluia.

Antífona 3
El Senyor regna per sempre; és el teu Déu, Sió, al·leluia.

Salm 146
Cantaré salms al meu Déu

Glorifica el Senyor, ànima meva.
Vull lloar el Senyor mentre visqui,
cantaré salms al meu Déu mentre existeixi.
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No poseu confiança en els homes principals,
en un mortal que no pot salvar;
quan exhalen el seu esperit tornen a la pols,
i aquell dia els seus projectes deixen de ser.

Feliç el qui té el Déu de Jacob per ajut
i posa l’esperança en el Senyor, el seu Déu,
que ha fet el cel i la terra,
el mar i tot el que contenen;

que guarda fidelitat per sempre,
que fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.

El Senyor allibera els presoners,
el Senyor obre els ulls dels cecs,
el Senyor redreça els decaiguts,
el Senyor estima els justos,

el Senyor guarda els forasters,
sosté l’orfe i la viuda,
però capgira el camí dels malvats.

El Senyor regna per sempre,
el teu Déu, oh Sió, per totes les generacions.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
El Senyor regna per sempre; és el teu Déu, Sió, al·leluia.

LECTURA BREU: Rm 6, 8-11
I  si  hem mort amb el  Crist,  creiem que viurem també
juntament  amb  ell,  sabent  del  cert  que  el  Crist
ressuscitat  de  la  mort  és  immortal;  la  mort  ja  no  té
domini  sobre  ell.  La  seva mort  fou  un  morir  al  pecat
d'una vegada per sempre; però la seva vida és un viure
per a Déu. Igualment vosaltres, feu-vos el compte que
heu mort pel que fa al  pecat i  que viviu per a Déu en
Crist Jesús.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els
profetes, Jesús els exposava els llocs de les Escriptures
que es referien a ell, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)
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Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els
profetes, Jesús els exposava els llocs de les Escriptures
que es referien a ell, al·leluia.

PREGÀRIES

Invoquem Crist, que fou entregat pels nostres pecats i
ressuscità per fer-nos justos, i diguem-li: Senyor, salveu-
nos per la vostra victòria.

V. Crist  salvador,  vós  vencent  la  mort  ens  heu  dut
l'alegria,  i  ressuscitant  ens  heu  exalçat  i  ens  heu
omplert copiosament dels vostres dons; moveu els
nostres cors i  santifiqueu aquest dia amb el do de
l'Esperit Sant.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Els àngels us glorifiquen al cel, els homes us adorem
a  la  terra,  i  us  demanem  en  aquest  temps  de  la
vostra resurrecció que us sapiguem adorar en esperit
i en veritat.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Jesucrist, Senyor, salveu-nos i sigueu misericordiós
amb  el  vostre  poble,  que  espera  la  resurrecció,
apiadeu-vos  de  nosaltres  i  guardeu-nos  avui  de
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qualsevol mal.
R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

V. Rei de la glòria, vida nostra, concediu-nos que el dia
de la vostra manifestació gloriosa compartim també
nosaltres la vostra glòria.

R. Senyor, salveu-nos per la vostra victòria.

Aquí es poden afegir altres intencions.

En  acabar  la  nostra  pregària,  diguem  les  paraules  de
Jesús, el nostre mestre:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  cada  any  ens  ompliu  d'alegria,  en  la

solemnitat de la resurrecció del Senyor; feu que, així
com  celebrem  ara  aquestes  festes,  puguem  també
celebrar-les  en  el  goig  etern. Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
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unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DIMECRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 145-152
Feliços els qui observen els seus preceptes

Clamo amb tot el cor, Senyor, escolta’m,
vull observar els teus decrets.

Jo t’invoco, salva’m
i compliré les teves instruccions.

Avançant-me a l’albada vinc a implorar-te;
en les teves promeses tinc confiança.

Els meus ulls s’han anticipat a les rondes nocturnes
per meditar en la teva paraula.

Escolta la meva veu, Senyor, pel teu amor;
vivifica’m, segons els teus propòsits.

Són a prop els qui van darrere la maldat;
estan lluny de la teva llei.

Tu ets a la vora, Senyor,
i tots els teus manaments són veritat.
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Fa molt de temps que tinc per sabut que els teus
preceptes

els has establert a perpetuïtat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 94 (A)
El Senyor coneix els designis de l’home

Déu de les venjances, Senyor,
Déu de les venjances, manifesta’t!
Alça’t, oh jutge de la terra;
dóna als superbs la paga que es mereixen!

Fins quan els dolents, Senyor,
fins quan els dolents triomfaran?
Criden i parlen amb arrogància,
es gloriegen tots els malfactors.

Aixafen el teu poble, Senyor,
maltracten el teu heretatge;
maten la viuda i el foraster,
i assassinen els orfes,
i encara diuen: “El Senyor no ho veu,
ni s’hi fixa, el Déu de Jacob.”

Enteneu-ho, gent estúpida!
Insensats, quan posareu enteniment?
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El qui ha fet l’orella, no hi sentirà?
El qui ha format l’ull, ni hi veurà?

Aquell qui reprèn els pobles, no podrà castigar?
Ell, que ensenya la saviesa a la humanitat!
El Senyor coneix els designis de l’home,
que són pura vanitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 94 (B)
El Senyor coneix els designis de l’home

Benaurat l’home que tu corregeixes, Senyor,
i amb la teva llei instrueixes,
per donar-li repòs en dies d’aflicció,
mentre per al descregut ja s’excava la fossa.

Perquè el Senyor no rebutjarà el seu poble
ni abandonarà el seu heretatge,
ans la justícia tornarà a l’equitat,
i els homes rectes la seguiran.

Qui s’alçarà a favor meu contra els malvats?
Qui em farà costat contra els malfactors?
Si no m’hagués ajudat el Senyor,
la meva ànima s’hauria enfonsat en el silenci.
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Quan jo he dit: “El meu peu rellisca”,
el teu amor, Senyor, m’ha sostingut ferm.
Quan creix el neguit dintre meu,
el teu consol asserena la meva ànima.

¿Es pot associar amb tu un tribunal injust,
que dicta sentències contra la llei?
Atropellen la vida del just
i condemnen la sang innocent.
Però el Senyor és per a mi un baluard,
i el meu Déu la roca del meu refugi.

Farà caure damunt d’ells la seva iniquitat,
i els arrasarà amb la pròpia perversitat;
els destruirà el Senyor, Déu nostre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Rm 4, 24-25
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Sinó que també a nosaltres ens serà comptat,  els  qui
creiem en aquell qui ha fet ressuscitar d'entre els morts
Jesús, Senyor nostre, que fou lliurat pels nostres pecats
i ressuscitat per donar-nos la justificació. 
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1Jn 5, 5-6a

I, qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el Fill de
Déu? Ell, Jesucrist, és qui ha vingut a través de l'aigua i
la sang.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Ef 4, 23-24

I heu de donar lloc a una renovació espiritual del vostre
enteniment, i heu de revestir-vos de l'home nou, creat a
imatge de Déu, de rectitud i santedat autèntiques.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Oh Déu, cada any ens ompliu d'alegria, en la
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solemnitat de la resurrecció del Senyor; feu que, així
com  celebrem  ara  aquestes  festes,  puguem  també
celebrar-les en el goig etern. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIMECRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Entonem eterna lloança
a Jesús, el fill de Déu,
que nasqué humil i pobre
i visqué com un estel.
Ell morí en el Calvari,
per donar-nos dret al cel:
lloança sempre a Ell.

Glòria, glòria, al·leluia:
El Senyor ens ha salvat.
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“Tot aquell qui em segueixi,
vida eterna gaudirà”,
és la fidel promesa
que Jesús ens va donar.
No cerquem humanes glòries,
doncs, totes es marciran.
“Veniu” –ens diu– “ a mi”.

“Sóc camí, veritat, vida,
sóc el pa diví del cel.
Jo sóc l'aigua que us apaga
tota set i tot anhel.
Si voleu gaudir la joia,
en un món trist i confós,
torneu-vos tots a mi”.

“Estimeu-vos uns als altres,
com jo us he estimat,
com ovelles ben unides,
que sou tots del meu ramat.
Tots els que de debò creuen,
del pare són elegits:
ameu-vos com germans”. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

La nit serà tan clara com el dia, al·leluia.

Salm 139 (A)
També allà la teva mà m’abastaria
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Senyor, tu m’has sondejat i m’has conegut,
tu veus quan m’assec i quan m’aixeco,
coneixes el meu pensament de lluny estant.
Observes bé si camino o si m’aturo,
i tota la meva conducta t’és ben palesa.

Encara no tinc als llavis la paraula
que tu, Senyor, ja l’has entesa.
Per tots costats em tens ben estret,
i has posat sobre mi la teva mà.
Tan admirable coneixement em sobrepassa,
és tan sublim que no el puc entendre.

On podria allunyar-me del teu esperit,
on puc fugir de la teva presència?
Si pugés dalt del cel, tu hi ets:
si m’ajagués a l’abisme, ets allà.

Si prengués les ales de l’aurora,
i anés a viure als extrems de la mar,
també allà la teva mà m’abastaria,
i la teva dreta em retindria.

Si pensés, potser, amagar-me en la foscor,
i que es tornés nit la llum que m’envolta,
tampoc la foscor no m’ocultaria de tu,
i la nit et seria tan clara com el dia:
foscor i claror són iguals per a tu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

– 5·1·4·4 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – dimecres

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
La nit serà tan clara com el dia, al·leluia.

Antífona 2
Jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi,
al·leluia.

Salm 139 (B)
També allà la teva mà m’abastaria

Tu ets qui ha format les meves entranyes,
qui m’ha teixit en el ventre de la mare.
Et lloaré per tan grans meravelles;
ets prodigiós, les teves obres són formidables:
la meva ànima ho sap prou bé!

No t’era pas desconegut el meu cos
mentre era format en el misteri,
entreteixit en pregons subterranis.

Els teus ulls veieren les meves accions,
totes eren escrites al teu llibre.
Havies determinat tots els dies de la meva vida,
abans que cap d’ells existís.

Quan profunds són els teus pensaments, oh Déu!
Tots ells són incalculables!
Si em posava a comptar-los,
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són més que els grans de sorra;
i en acabar, encara estaria amb tu.

Oh Déu, extermina els malvats
i allunya de mi els homes sanguinaris,
els qui malparlen de tu insidiosament;
enemics teus que s’alcen en va.

¿Que no he d’odiar, Senyor, els qui t’odien,
i avorrir els qui es rebel·len contra tu?
Els detesto amb tota l’ànima,
els considero enemics meus.

Examina’m, oh Déu, per conèixer el meu cor,
posa’m a prova per conèixer els meus afanys,
mira si vaig per mal camí
i guia’m pel camí eternal!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi,
al·leluia.

Antífona 3

La  seva  glòria  cobreix  el  cel,  i  amb  la  seva  majestat
omple la terra, al·leluia.
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Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

que ens ha deslliurat del poder de les tenebres
i ens ha traslladat al Regne del Fill del seu amor,
en qui tenim la redempció,
la remissió dels pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
el primogènit de tota la creació,
perquè en ell foren creades totes les coses,
les del cel i les de la terra,
les visibles i les invisibles,
ja siguin trons o sobiranies, principats o potestats;

tot fou creat per ell i envers ell;
i ell és abans de totes les coses,
i totes les coses subsisteixen en ell.

Ell és el cap del cos de l'Església;
ell n'és l'origen,
el primer retornat d'entre els morts,
a fi que ell tingui en tot la primacia,

perquè Déu va voler que habités en ell
tota la plenitud,
i per mitjà seu reconciliar amb ell tot l'univers,
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pacificant amb la sang de la seva creu,
per mitjà d'ell,
tant les coses que són sobre la terra com les del cel.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

La  seva  glòria  cobreix  el  cel,  i  amb  la  seva  majestat
omple la terra, al·leluia.

LECTURA BREU: He 7, 24-27

Aquest,  en  canvi,  com  que  viu  per  sempre,  té  un
sacerdoci  permanent.  D'on  se  segueix  que  també  pot
salvar  definitivament  tots  els  qui  per  mitjà  d'ell
s'acosten a Déu, ja que viu intercedint sempre a favor
d'ells.  Aquest  és,  certament,  el  pontífex  que  ens
convenia:  sant,  innocent,  pur,  separat  dels  pecadors  i
enlairat més amunt dels cels; i aquest no té necessitat
d'oferir  sacrificis  periòdicament  -  com  fan  els  grans
sacerdots, primer pels seus propis pecats i després pels
del  poble  -,  perquè  això  ho  va  fer  d'una  vegada  per
sempre en oferir-se ell mateix.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)
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Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat
a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els
el donava, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.
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Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat
a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els
el donava, al·leluia.

PREGÀRIES

Implorem Crist, que ressuscità d'entre els morts i  està
assegut a la dreta del Pare, i diguem-li: Crist, que viviu
per sempre, escolteu-nos.

V. Recordeu-vos, Senyor, de tots els qui s'han consa-
grat al vostre servei, que siguin un exemple de vida
santa per al vostre poble.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

V. Infoneu als governants l'esperit de justícia i de pau,
perquè  els  homes  de  la  terra  puguem  viure  amb
concòrdia.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.
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V. Beneïu els  nostres  temps i  santifiqueu-nos,  doneu
fertilitat a la terra perquè s'alleugin els indigents.

R. Crist, que viviu per sempre, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  cada  any  ens  ompliu  d'alegria,  en  la

solemnitat de la resurrecció del Senyor; feu que, així
com  celebrem  ara  aquestes  festes,  puguem  també
celebrar-les  en  el  goig  etern. Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DIMECRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Déu, quan ja s'apaga
la llum en el capvespre,
a vós, que l'heu creada,
venim perquè som febles.

A dins del santuari,
davant vostra presència,
cerquem en vós la força,
l'empara i la clemència.

La vostra llum divina
dissipi les tenebres,
i en pau el cos reposi
durant la nit tranquil·la.

Que el cor, vetllant, estimi
el Crist, nostra gaubança,
i, junt amb el nou dia,
cantem vostra lloança.

Honor a vós, oh Pare,
amb Crist, que és font de vida,
i a l'Esperit d'amor
que amb foc ens purifica. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.

Salm 30, 1-6
Fes-me tu de roca inexpugnable

A tu, Senyor, m’acullo; que mai no em senti decebut;
allibera’m, per la teva justícia!
Acosta a mi la teva atenció, afanya’t a salvar-me!
Fes-me tu de roca inexpugnable,
i ciutadella de refugi, on em pugui salvar.

Tu ets la meva roca i el meu castell;
per amor del teu nom em guiaràs i em dirigiràs.
Treu-me del parany que m’han preparat,
que tu ets el meu protector.

A les teves mans encomano el meu esperit;
tu em vas redimir, Senyor, Déu de veritat!
Avorreixo els qui adoren ídols inútils;
jo confio en el Senyor. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Sigueu  el  meu  castell  inexpugnable,  la  meva  roca
salvadora.
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Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor! †

Salm 130
Escolta, Senyor, el meu clam

Des de les fondàries t’invoco, Senyor!
† Escolta, Senyor, el meu clam.

Tingues l’orella atenta
a la veu de les meves súpliques.

Si tinguessis en compte les culpes, Senyor,
qui podria restar dret?
Però el perdó el tens tu,
per tal d’infondre’ns reverència.

Espero en el Senyor; la meva ànima hi confia,
estic atent a la seva paraula.
Espera la meva ànima el meu Senyor,
més que la guàrdia la matinada.

Que els sentinelles esperin el matí,
però Israel espera en el Senyor,
que és en el Senyor on es troba la clemència,
i en ell hi ha abundosa redempció;
ell redimirà Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Des de les fondàries t’invoco, Senyor!

LECTURA BREU: Ef  4, 26-27

Si  us  indigneu,  mireu  de  no  pecar,  i  que  no  us  duri
l'enuig  fins  a  la  posta  de  sol;  no  doneu  facilitats  al
diable.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.
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CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem:  Senyor  Jesucrist,  vós  que  sou  benèvol  i
humil de cor, heu promès als qui us segueixen un jou
suau  i  una  càrrega  lleugera;  digneu-vos  a  acceptar
l'oració i les obres d'aquest dia que ens heu concedit;
doneu-nos un bon descans perquè demà siguem més
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diligents  en  el  vostre  servei.  Vós,  que  viviu  i  regneu
pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIJOUS

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
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que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 22)

La comunitat, la seva unitat, santedat i universalitat
Quan, sota l'acció de l'Esperit Sant, els homes s'uneixen
arreu amb Jesucrist i  entre ells,  arreu neix i  subsisteix
visiblement  la  comunitat  cristiana.  Aquesta  és  una
manera  del  poble  u,  sant  i  universal  de  Déu,  i  una
comunió d'homes i obres santes, pel fet que ella només
es  deixa  regir  per  Jesucrist,  en  qui  està  cimentada,
només vol viure en el desenvolupament del seu servei
d'agutzil , i només en la seva esperança, que és el seu
límit, reconeix també la seva meta.
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Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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SETMANES I A VII

DIJOUS

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Pel vostre nom, Senyor, guardeu-me la vida, al·leluia.

Salm 143
Segons la teva fidelitat, contesta’m

Senyor, escolta la meva pregària,
para atenció a la meva súplica,
segons la teva fidelitat,
contesta’m, per la teva equitat;
i no et posis a judicar el teu servent,
perquè davant teu no sortirà justificat
cap ésser vivent.

És que l’enemic em ve perseguint,
rebatent per terra la meva vida,
per recloure'm en les tenebres,
com els qui ja són morts de temps immemorial.
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Dintre meu em sento desanimat,
dins el pit es desconsola el meu cor.
Tot recordant els dies del temps ja passat,
meditant en tot el que tu has fet,
ponderant les obres de les teves mans,
estenc cap a tu els meus braços;
la meva ànima es deleix per tu,
com una terra assedegada.

Senyor, contesta’m aviat,
que em sento defallir;
no m’amaguis la teva mirada,
que vindria a ser com els qui baixen al fossar.

Fes-me sentir ben aviat la teva benevolència,
perquè en tu confio;
fes-me conèixer el camí que haig de seguir,
que a tu jo elevo la meva ànima.

Deslliura’m dels enemics, Senyor;
a tu m’acullo.
Ensenya’m a complir la teva voluntat,
perquè tu ets el meu Déu;
que el teu esperit em sigui propici,
que em condueixi per un camí recte.

Pel teu nom, Senyor, guarda’m la vida;
per la teva equitat, treu-me l’ànima de tribulació;
per la teva bondat, elimina els meus contraris
i extermina els qui em busquen la vida,
que jo sóc el teu servent.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Pel vostre nom, Senyor, guardeu-me la vida, al·leluia.

Antífona 2
Quan  us  tornaré  a  veure,  el  vostre  cor  s'alegrarà,
al·leluia.

Càntic (Is 66, 10-14)
Judici i deslliurança

Alegreu-vos amb Jerusalem i festegeu-la,
tots els qui l’estimeu;
ompliu-vos d’alegria,
tots els qui per ella dúieu dol,
per tal de ser alletats i saciats
del pit dels seus consols,
per tal que xucleu i us reconforteu
amb l’abundància de la seva glòria.

Perquè això diu el Senyor:
“Mireu, abocaré damunt d’ella el benestar,
com un riu, i, com una torrentada desbordant,
la glòria de les nacions;

sereu nodrits i us portaran a coll,
i sereu amanyagats sobre els genolls.
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Com una mare consola el seu fill,
així us consolaré jo a vosaltres,
i sereu consolats a Jerusalem.

Quan ho veureu, el vostre cor s’alegrarà,
els vostres ossos es revifaran com l’herba;
la mà del Senyor es manifestarà
a favor dels seus servents,
i la seva ira, contra els seus enemics.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Quan  us  tornaré  a  veure,  el  vostre  cor  s'alegrarà,
al·leluia.

Antífona 3
El  Senyor  reconstrueix  Jerusalem  i  conforta  els  cors
desfets, al·leluia.

Salm 147, 1-11
El Senyor reconstrueix Jerusalem

Lloeu el Senyor,
perquè és bo cantar salms al nostre Déu,
que és agradable una adient lloança.

El Senyor reconstrueix Jerusalem,
congrega els dispersats d’Israel;
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ell és qui guareix els de cor afligit
i els embena les ferides.

Ell determina el nombre dels estels,
els crida tots pel seu nom.
És gran el nostre Sobirà, i de magna potència;
la seva saviesa és infinita.
El Senyor sosté ferms els desvalguts,
i abaixa fins a terra els perversos.

Canteu al Senyor en acció de gràcies,
entoneu salms al nostre Déu amb la cítara.
Ell cobreix el cel de nuvolades,
disposa la pluja a la terra
i fa germinar l’herba a les muntanyes.

Ell proveeix d’aliment el bestiar
i els pollets dels corbs quan criden.
No es complau en la força del cavall,
ni fa cas de les bones cames de l’home:
el Senyor es complau en els qui el veneren,
en els qui confien en el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
El  Senyor  reconstrueix  Jerusalem  i  conforta  els  cors
desfets, al·leluia.
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LECTURA BREU: Rm 8, 10-11
Però si Crist és en vosaltres, encara que el cos és mort
per  causa  del  pecat,  l'Esperit  es  viu  per  causa  de  la
justícia. I si l'Esperit del qui va ressuscitar Jesús d'entre
els  morts  habita  en  tots  vosaltres,  el  mateix  que  va
ressuscitar Jesucrist d'entre els morts vivificarà també
el  vostre  ésser  mortal  per  mitjà  del  seu  Esperit,  que
habita en vosaltres.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Jesús es presentà enmig d'ells i els digué: La pau sigui
amb vosaltres, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.
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Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Jesús es presentà enmig d'ells i els digué: La pau sigui
amb vosaltres, al·leluia.
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PREGÀRIES

Adorem Crist ressuscitat, que no s'allunya mai de la seva
Església, i adrecem-li aquesta súplica: Senyor, quedeu-
vos amb nosaltres.

V. Jesús,  Senyor,  triomfador  del  pecat  i  de  la  mort,
quedeu-vos  entre  nosaltres,  vós  que  viviu
eternament.

R. Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Veniu  a  nosaltres  amb  la  vostra  força  victoriosa  i
mostreu al nostre cor la benignitat de Déu.

R. Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Vós,  l'únic  capaç  de  renovar  i  de  reconciliar  els
homes, socorreu el nostre món tan disgregat.

R. Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

V. Confirmeu la  nostra  fe  en  la  suprema victòria  i  la
nostra esperança del vostre adveniment.

R. Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè Jesucrist ens ha fet  participar de la seva vida,
som fills de Déu; per això gosem dir:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
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així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  que  heu  unit  pobles  tan  diversos  en  la

confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts
baptismals  han  nascut  a  una nova  vida tinguin  una
sola  fe  i  una  mateixa  caritat.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIJOUS

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 153-160
Feliços els qui observen els seus preceptes

Mira la meva aflicció i allibera-me’n,
que jo no he oblidat la teva llei.

Advoca per la meva causa i vindica’m;
dóna’m vida, com vas prometre.

La teva salvació està allunyada dels pecadors,
perquè no es preocupen del teus decrets.

La teva compassió és immesurable, Senyor;
vivifica’m, segons els teus propòsits.

Els meus perseguidors i els meus adversaris són
nombrosos,

però jo de les teves ordenances no me’n desvio.

Veig els prevaricadors i em fastigueja,
perquè no es subjecten a la teva paraula.

Mira, Senyor, que aprecio els teus manaments;
vivifica’m, segons la teva bondat.
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El distintiu de la teva paraula és la veritat,
i són permanents tots els decrets de la teva justícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 128
Feliç tu, fidel del Senyor

Feliç tu, fidel del Senyor,
que segueixes els seus camins.

Quan mengis del treball de les teves mans
seràs feliç i tot t’anirà bé.
La teva muller serà com una parra fèrtil,
íntimament unida a la teva casa,

els teus fills seran com plançons d’olivera
al voltant de la teva taula.
És així com serà beneït
l’home devot del Senyor.

Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
i que puguis veure el benestar de Jerusalem
tots els dies de la teva vida!
Que puguis veure els fills dels teus fills!
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 129
El Senyor és just

Molt m’han combatut d’ençà de la meva jovenesa
–prou ho pot ben dir Israel–,
molt m’han combatut d’ençà de la meva jovenesa,
però res no pogueren contra mi.

Uns llauradors m’han llaurat l’esquena,
m’hi han obert solcs molt llargs.
El Senyor és just
i ha trencat els llibants dels malvats.

Que siguin avergonyits i reculin enrere
tots els qui odien Sió!
Que siguin com l’herba dels terrats,
que s’asseca abans d’espigar,

que no omple la mà del segador
ni fa braçat per al qui garbera;
ni diuen els qui passen:
“El Senyor us ha donat benedicció.
Us beneïm en nom del Senyor.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1C 12, 13

Perquè, també tots nosaltres, tant si som jueus com si
som grecs, igual esclaus que lliures, hem estat batejats
amb un sol Esperit, per a formar un sol cos, i tots hem
begut d'un sol Esperit.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Tt 3, 5-7

Ell  ens ha salvat,  no en virtut  de les bones obres que
hàgim pogut fer nosaltres, sinó per pura compassió; i ho
ha fet per mitjà del bany de la regeneració i la renovació
de l'Esperit Sant, que ell ha vessat abundosament sobre
nosaltres  per  mitjà  del  nostre  Salvador,  Jesucrist,  a  fi
que, un cop justificats per la seva gràcia, esdevinguem
hereus de la vida eterna que esperem.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Co 1, 12-14

Donant gràcies amb alegria al Pare, que ens ha fet aptes
per a participar de l'herència dels sants en la llum, que
ens  ha  deslliurat  del  poder  de  les  tenebres  i  ens  ha
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traslladat al Regne del Fill del seu amor, en qui tenim la
redempció, la remissió dels pecats.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració

V. Preguem: Oh Déu, que heu unit pobles tan diversos en
la  confessió  del  vostre  nom,  feu  que  els  qui  en  les
fonts baptismals han nascut a una nova vida tinguin
una  sola  fe  i  una  mateixa  caritat.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIJOUS

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Entonem eterna lloança
a Jesús, el fill de Déu,
que nasqué humil i pobre
i visqué com un estel.
Ell morí en el Calvari,
per donar-nos dret al cel:
lloança sempre a Ell.

Glòria, glòria, al·leluia:
El Senyor ens ha salvat.
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“Tot aquell qui em segueixi,
vida eterna gaudirà”,
és la fidel promesa
que Jesús ens va donar.
No cerquem humanes glòries,
doncs, totes es marciran.
“Veniu” –ens diu– “ a mi”.

“Sóc camí, veritat, vida,
sóc el pa diví del cel.
Jo sóc l'aigua que us apaga
tota set i tot anhel.
Si voleu gaudir la joia,
en un món trist i confós,
torneu-vos tots a mi”.

“Estimeu-vos uns als altres,
com jo us he estimat,
com ovelles ben unides,
que sou tots del meu ramat.
Tots els que de debò creuen,
del pare són elegits:
ameu-vos com germans”. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El Senyor és el meu refugi i el meu salvador, al·leluia.

Salm 144 (A)
El meu refugi i el meu llibertador
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Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
que ensinistra les meves mans per a la lluita,
els meus dits per a la batalla;
ell és per a mi amistat i baluard,
el meu refugi i el meu llibertador,
un escut amb el qual tinc protecció,
el qui ha sotmès els pobles al meu domini.

Senyor, què és l’home perquè el tinguis en compte,
el fill de l’home, perquè te n’ocupis?
L’home és com un sospir,
la seva vida és com l’ombra que se’n va.

Senyor, descorre la volta del cel i baixa,
toca les muntanyes i que treguin gran fumera;
llança els teus llamps i dispersa’ls,
dispara les teves sagetes i desbarata’ls.

Allarga la mà de dalt estant,
allibera’m i treu-me de l’aiguat turbulent,
del poder de gent estrangera,
la boca dels quals propaga falsedats
i la seva dreta és dreta de perjuri.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El Senyor és el meu refugi i el meu salvador, al·leluia.
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Antífona 2
Donem gràcies a Déu, que ens donà la victòria per nostre
Senyor Jesucrist, al·leluia.

Salm 144 (B)
El meu refugi i el meu llibertador

Oh Déu, jo vull cantar-te un càntic nou,
amb l’arpa decacorda acompanyaré els salms;
tu, que dones la victòria als reis
i deslliures David, el teu servent.

Salva’m de l’espasa maligna
i deslliura’m del poder de la gent estrangera,
la boca dels quals propaga falsedats
i la seva dreta és dreta de perjuri.

Els nostres fills són com els plançons
que creixen amb vigor jove;
les nostres filles, com pilastres ben polides,
com l’ornament d’un palau.

Les nostres sitges plenes a vessar de
tota mena de provisions;
els nostres ramats augmenten
a mils de milers per les nostres prades;
el nostre bestiar és fecund.

Que no hi hagi cap invasió ni cap fugida,
ni cap crit d’alarma pel carrer!

Feliç el poble el qual tot li va així!
Feliç el poble que té el Senyor per Déu!
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Donem gràcies a Déu, que ens donà la victòria per nostre
Senyor Jesucrist, al·leluia.

Antífona 3

Jesucrist és el mateix ahir, avui i pels segles, al·leluia.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
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i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Jesucrist és el mateix ahir, avui i pels segles, al·leluia.

LECTURA BREU: 1Pe 3, 18. 22

Que també Crist va morir una sola vegada pels pecats,
un innocent pels culpables, a fi de portar-vos a Déu; va
patir la mort en la carn, però va rebre la vida en l'esperit,
que està a la dreta de Déu d'ençà que va pujar al cel, i té
sota  la  seva  potestat  els  àngels,  les  autoritats  i  els
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poders.
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
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Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix, al·leluia.

PREGÀRIES

Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre
tots els qui han mort i han de ressuscitar. Lloem-lo amb
alegria i preguem-li: Crist, ressuscitat d'entre els morts,
escolteu-nos.

V. Recordeu-vos, Crist, de la vostra Església santa, que
edificàreu  sobre  el  fonament  dels  Apòstols  i
estenguéreu  per  tot  el  món,  i  beneïu  tots  els  qui
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creuen en vós.
R. Crist, ressuscitat d'entre els morts, escolteu-nos.

V. Crist,  metge  del  nostre  cos  i  de  la  nostra  ànima,
visiteu-nos i salveu-nos per la vostra misericòrdia.

R. Crist, ressuscitat d'entre els morts, escolteu-nos.

V. Alleugeu  i  envigoriu  els  malalts,  deslliureu-los  de
tots els sofriments.

R. Crist, ressuscitat d'entre els morts, escolteu-nos.

V. Ajudeu  els  qui  pateixen  angoixes  i  opressions,
compadiu-vos dels necessitats i no els deixeu.

R. Crist, ressuscitat d'entre els morts, escolteu-nos.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
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Oració
V. Oh  Déu,  que  heu  unit  pobles  tan  diversos  en  la

confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts
baptismals  han  nascut  a  una nova  vida tinguin  una
sola  fe  i  una  mateixa  caritat.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DIJOUS

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Oh Crist, llum en la fosca,
reflex etern del Pare,
imatge del seu rostre,
claror que no s'apaga.

De vós rebem l'ajuda
per vèncer el mal tothora.
Doneu-nos ara i sempre
repòs en la vostra pau.

Tots junts, donem lloança
al Pare que ens estima,
amb Crist, Salvador nostre,
i l'Esperit de vida. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

Salm 16
Tu ets el meu sobirà

Guarda’m, bon Déu, que en tu em refugio.
Dic al Senyor: “Tu ets el meu sobirà;
no hi ha fora de tu cap altra benaurança per a mi.”
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Als sants que hi ha a la terra:
que en sou d’admirables!;
us tinc el més gran afecte.

Criden la desgràcia els qui es consagren a altres déus;
no els portaré ofrena de sang,
ni posaré el seu nom als meus llavis.

El Senyor és la part del meu heretatge i de la meva copa.
Tu assegures la meva porció.
Les fites m’han correspost en terrenys deliciosos,
una propietat que m’encisa.

Beneeixo el Senyor, que m’aconsella;
fins a les nits alliçona la meva consciència.
M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Per això el meu cor s’alegra
i frueix la meva ànima,
fins el meu cos reposa confiat:
no deixaràs la meva ànima entre els morts,
ni voldràs que el teu servent vegi corrupció.

M’ensenyaràs el camí que duu a la vida:
la plenitud de goig amb la teva presència,
per sempre delícies al teu costat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
El meu cos reposa confiat.

LECTURA BREU: 1Te 5, 23

Que el  mateix  Déu de pau us santifiqui plenament en
tot, a fi que tot el vostre ésser, l'esperit, l'ànima i el cos,
es conservin irreprensibles per a la vinguda de nostre
Senyor Jesucrist.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
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nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent

se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Senyor, Déu nostre, doneu-nos un descans
que ens refaci després del treball de la jornada; així,
amb el vostre auxili, us servirem fidelment amb tot el
nostre cos i el nostre esperit. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIVENDRES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.

– 5·1·6·1 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – divendres

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,

– 5·1·6·1 / 2 –



CEC-M
as

vid
al

vigílies

que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 23)

El perdó dels pecats
Un  cristià  torna  la  vista  enrere  i  rep,  malgrat  el  seu
pecat, el testimoni de l'Esperit Sant i del sant baptisme
relatiu a la mort de Jesucrist i, per tant, relatiu a la seva
pròpia justificació.  La seva fe  en aquesta es  funda en
que Déu mateix, en haver ocupat en Jesucrist el lloc de
l'home, assumí incondicionalment la responsabilitat del
seu camí.
Breu silenci

V.  Així sigui.
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* * *
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SETMANES I A VII

DIVENDRES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1
Crist s'entregà per nosaltres com una víctima agradable
a Déu, al·leluia.

Salm 51
Renta’m ben bé de la meva maldat

Apiada’t de mi, oh Déu,
segons la teva misericòrdia;
segons la teva gran tendresa,
esborra les meves culpes.

Renta’m ben bé de la meva maldat,
i purifica’m del meu pecat.

Prou reconec les meves culpes,
i el meu pecat el tinc sempre davant meu.
Contra tu he pecat, especialment contra tu,
i he comès allò que és dolent als teus ulls;
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per això ets ben just en la teva sentència,
íntegre en el teu judici.

Tanmateix, ja vaig néixer dolent,
i la meva mare m’engendrà pecador.

Tanmateix, tu vols la sinceritat al fons del cor,
i en la interioritat m’has fet penetrar la saviesa.
Purifica’m amb hisop, i quedaré net,
renta’m, i quedaré més blanc que la neu.

Deixa’m sentir el goig i l’alegria,
i exultaran els ossos que vas esclafar.
Aparta la mirada dels meus pecats,
i esborra totes les meves culpes.

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur,
i renova dintre meu un esperit ben ferm.
No m’apartis de la teva presència,
ni retiris de mi el teu esperit sant.

Retorna’m el goig del teu auxili,
i que un esperit benèvol m’afermi.
Ensenyaré els teus camins als esgarriats,
i tornaran a tu els pecadors.

Del delicte de sang, oh Déu, deslliura-me’n,
Déu de la meva salvació!
I la meva llengua aclamarà la teva justícia.
Senyor, obre els meus llavis,
i la meva boca divulgarà la teva lloança.
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Perquè no et pot satisfer un sacrifici;
ni que t’oferís un holocaust no l’acceptaries.
Els sacrificis a Déu són un esperit penedit;
un cor contret i humiliat, oh Déu, no el rebutges.

Per la teva bondat afavoreix Sió,
reconstrueix les muralles de Jerusalem.
Llavors agrairàs els sacrificis legítims,
l’holocaust i l’ofrena total;
llavors oferiran vedells damunt el teu altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Crist s'entregà per nosaltres com una víctima agradable
a Déu, al·leluia.

Antífona 2
Jerusalem,  ciutat  de  Déu,  refulgiràs  esplèndidament,
al·leluia.

Càntic (2Sa 23, 2-7)
Darrer càntic de David

L’Esperit del Senyor parla per mi,
tinc a la llengua la seva paraula.
El Déu d’Israel ha parlat,
la Roca d’Israel m’ha dit:
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‘Qui governi els homes amb justícia,
qui governi en el temor de Déu,
serà com la llum de l’aurora quan surt el sol
en un matí sense núvols,
fent brillar l’herba de la terra
després de la pluja.’

¿No és així la meva casa envers Déu?
Ell ha fet amb mi un pacte perpetu,
ben disposat i segur.
¿No és ell qui fa germinar la meva salvació
i totes les meves delícies?

Però pel que fa als descreguts,
seran rebutjats com l’argelaga,
que ningú no toca amb la mà;
i qui vol agafar-la
pren un ferro o el pal d’una llança.
Seran cremats al foc,
i consumits en el seu lloc!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Jerusalem,  ciutat  de  Déu,  refulgiràs  esplèndidament,
al·leluia.
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Antífona 3
Vaig veure baixar del cel la nova Jerusalem, al·leluia.

Salm 147, 12-20
El Senyor reconstrueix Jerusalem

Glorifica el Senyor, Jerusalem;
canta lloances al teu Déu, oh Sió,
que reforça els barrons de les teves portes
i ha beneït els teus fills dintre teu;
ell manté la pau en el teu terme,
i et satisfà amb la flor del blat.

Ell envia ordres a la terra,
ben de pressa hi corre la seva paraula.
Tira la neu igual que flocs de llana,
escampa el gebre com si fos cendra.

Llança el seu glaç com si fossin molles de pa;
qui pot resistir la seva fredor?
Però envia la seva paraula, i es fon;
fa bufar el seu vent, i s’escolen les aigües.

Ell ha fet conèixer les seves paraules a Jacob,
les seves lleis i decrets a Israel.
No ha obrat així amb cap altra gent
ni els ha fet conèixer els seus preceptes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 3
Vaig veure baixar del cel la nova Jerusalem, al·leluia.

LECTURA BREU: Act 5, 30-32

El  Déu  dels  nostres  pares  ha  ressuscitat  Jesús,  que
vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. Aquest,
Déu l'ha exalçat amb la seva dreta com a Cap i Salvador,
per  concedir  a  Israel  el  penediment  i  el  perdó  dels
pecats.  I  nosaltres  som  testimonis  d'aquests  fets,  i
també  ho  és  l'Esperit  Sant  que  Déu  ha  donat  als  qui
l'obeeixen."
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Era la tercera vegada que Jesús s'apareixia als deixebles
després de ressuscitar entre els morts, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
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Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona
Era la tercera vegada que Jesús s'apareixia als deixebles
després de ressuscitar entre els morts, al·leluia.

PREGÀRIES

Adrecem la nostra oració a Déu Pare, que ens ha donat
la vida nova per la resurrecció de Jesucrist, i diguem-li:
Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Vós, que heu manifestat en Crist el vostre pla etern
de salvació,  escolteu-nos,  Déu i  Pare  clement,  que
creàreu la terra i sou fidel de generació en generació.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Purifiqueu-nos amb l'esplendor de la vostra veritat i
feu que caminem en puresa de cor, perquè obrem el
que és just i plaent a vós.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, perquè,
lliures  del  pecat,  siguem  omplerts  de  les
benediccions del cel.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.

V. Vós, que donàreu als Apòstols la vostra pau, doneu-
nos-la també a nosaltres i a tots els habitants de la
terra.

R. Il·lumineu-nos amb la claror de Crist.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Amb el desig que la llum de Déu il·lumini tots els homes,
demanem al Pare que vingui a nosaltres el seu regne:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós que en el misteri pasqual

del  vostre  Fill  heu  segellat  el  pacte  de  reconciliació
amb els homes; feu que les nostres obres acreditin la
fe  que  professem. Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DIVENDRES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.

– 5·1·6·3 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

temps de pasqua – divendres

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 161-168
Feliços els qui observen els seus preceptes

Els prínceps m’han perseguit sense motiu,
però el meu cor té respecte per la teva paraula.

Tan content estic jo per la teva paraula
com el qui ha trobat una bona presa.

Avorreixo l’engany i el detesto,
però estimo la teva llei.

Set vegades al dia et dono lloança
per les teves justes decisions.

És molta la pau dels qui estimen la teva llei,
i no hi ha res que els faci caure.

Compto amb la teva salvació, Senyor,
i compleixo els teus manaments.

La meva ànima reté els teus preceptes,
i jo me’ls estimo molt.
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Tinc en compte els teus manaments i les teves
ensenyances,

perquè tota la meva conducta és davant teu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 133
Conviure els germans ben units

Mireu que n’és de bo i agradable
conviure els germans tan ben units!

És com un bàlsam sobre el cap;
s’escampa cap a la barba, la barba d’Aaron,
i degota fins al voraviu dels seus vestits.

És com la rosada de l’Hermon,
que s’estén fins a les altures de Sió.
Allà hi dispensa el Senyor la benedicció,
la vida per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 140
Preserva’m dels homes violents
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Deslliura’m, Senyor, de la gent dolenta;
preserva’m dels homes violents,
dels qui en el cor maquinen maldats,
cada dia provoquen baralles,
afuen la llengua com les serps,
sota el llavi porten verí d’escurçó.

Guarda’m, Senyor, de les urpes del malvat,
preserva’m dels homes violents,
dels qui es proposen fer-me la traveta.
Els superbs m’han posat un parany
i amb cordes han estès una xarxa,
vora el camí m’hi han preparat trampes.

Dic al Senyor: Tu ets el meu Déu.
Senyor, escolta el clam del meu prec.
Senyor, Sobirà meu, potent Salvador meu,
tu que em cobries el cap el dia del combat:
no satisfacis, Senyor, els propòsits dels malvats,
no afavoreixis el seus intents.

Alcen el cap els qui m’envolten:
que els el cobreixi la maledicció que han llançat!
Plouran damunt seu brases enceses,
seran abocats als abismes i no en sortiran.
No restarà en el país cap maleïdor,
la desgràcia perseguirà l’home violent a batzegades.

Jo sé que el Senyor prendrà la causa de l’afligit,
sostindrà el dret dels desvalguts.
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Sí, els justos donaran lloança al teu nom,
els íntegres viuran sota la teva mirada.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Act 2, 32. 36

Aquest  Jesús,  Déu l'ha ressuscitat,  i  tots  nosaltres  en
som  testimonis.  Per  tant,  sàpiga  de  cert  tota  la  casa
d'Israel  que  Déu  ha  fet  Senyor  i  Crist  aquest  mateix
Jesús que vosaltres vau crucificar.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Ga 3, 27-28

Tots els qui heu estat batejats en el Crist us heu revestit
del Crist. Ja no hi ha diferència entre jueu o grec, esclau
o lliure, home o dona, perquè tots vosaltres sou un de
sol en Crist Jesús.
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A NONA: 1C 5, 7-8

Netegeu-vos del llevat del passat, per tal que sigueu una
pasta  nova,  perquè  també  vosaltres  sou  sense  llevat,
atès que el Crist, la nostra pasqua, ja ha estat immolat.
Per tant, celebrem la festa, no amb llevat del passat, ni
amb llevat de malícia i dolenteria, sinó amb la sinceritat
i la veritat del pa sense ferment.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.

PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració

V.  Preguem:  Déu  omnipotent  i  etern,  vós  que  en  el
misteri pasqual del vostre Fill heu segellat el pacte de
reconciliació amb els homes; feu que les nostres obres
acreditin la fe que professem. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
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R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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SETMANES I A VII

DIVENDRES

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Entonem eterna lloança
a Jesús, el fill de Déu,
que nasqué humil i pobre
i visqué com un estel.
Ell morí en el Calvari,
per donar-nos dret al cel:
lloança sempre a Ell.

Glòria, glòria, al·leluia:
El Senyor ens ha salvat.
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“Tot aquell qui em segueixi,
vida eterna gaudirà”,
és la fidel promesa
que Jesús ens va donar.
No cerquem humanes glòries,
doncs, totes es marciran.
“Veniu” –ens diu– “ a mi”.

“Sóc camí, veritat, vida,
sóc el pa diví del cel.
Jo sóc l'aigua que us apaga
tota set i tot anhel.
Si voleu gaudir la joia,
en un món trist i confós,
torneu-vos tots a mi”.

“Estimeu-vos uns als altres,
com jo us he estimat,
com ovelles ben unides,
que sou tots del meu ramat.
Tots els que de debò creuen,
del pare són elegits:
ameu-vos com germans”. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Déu estima tant el  món que ha donat el  seu Fill  únic,
al·leluia.

Salm 145 (A)
Cada moment et beneiré
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T’exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el teu nom per sempre.
Cada moment et beneiré
i lloaré el teu nom sempre, perpètuament.

És gran el Senyor, i digne de tota lloança,
la seva grandesa és insondable.
D’una generació a l’altra celebren les teves obres
i divulguen els teus prodigis.

Que proclamin l’esplendor gloriós de la teva majestat,
i jo cantaré les teves meravelles.
Que expressin la prepotència dels teus prodigis,
i jo cantaré les teves grandeses.
Que evoquin el record de la teva immensa bondat
i aclamin la teva justícia.

Benigne i compassiu és el Senyor,
lent per a la ira i gran en bondat.
Bondadós és el Senyor per a tothom,
i la seva misericòrdia s’estén a tota la creació.

Que et glorifiquin, Senyor, totes les teves obres,
i que els teus fidels et beneeixin,
Que proclamin la glòria del teu regne,
i que manifestin el teu poder,

per a fer conèixer als mortals els teus prodigis
i el gloriós esplendor del teu regnat.
El teu regne és regne de tots els segles,
i el teu imperi és per a totes les generacions.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Déu estima tant el  món que ha donat el  seu Fill  únic,
al·leluia.

Antífona 2
Honor  i  glòria  al  Rei  de  l'univers,  immortal  i  invisible,
al·leluia.

Salm 145 (B)
Cada moment et beneiré

Fidel és el Senyor en totes les seves paraules,
i bondadós en totes les seves obres.
El Senyor sosté tots els qui podrien caure
i redreça tots els decaiguts.

Els ulls de tothom esperen en tu,
i al seu moment els dónes l’aliment;
tu obres la mà
i atipes de gust tot el que té vida.

Just és el Senyor en tots els seus camins,
i amorós en totes les seves obres.
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
de tots els qui l’invoquen de veritat.

Ell satisfà l’anhel dels seus fidels,
escolta el seu clam i els salva.
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El Senyor guarda tots els qui l’estimen,
però exterminarà tots els malvats.

Que la meva boca publiqui la lloança del Senyor,
i que tothom beneeixi el seu sant nom,
per sempre, perpètuament.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Honor  i  glòria  al  Rei  de  l'univers,  immortal  i  invisible,
al·leluia.

Antífona 3

Del  Senyor  em ve la  força i  el  triomf,  és  ell  qui  m'ha
salvat, al·leluia.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
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per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Del  Senyor  em ve la  força i  el  triomf,  és  ell  qui  m'ha
salvat, al·leluia.

LECTURA BREU: He 5, 8-10

Tot  i  que  era  Fill,  en  els  sofriments  va  aprendre
l'obediència,  i,  així  perfeccionat,  esdevingué  causa de
salvació eterna per a tots els qui l'obeeixen, proclamat
per Déu Sacerdot suprem a la "manera de Melquisedec".
Breu silenci

Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
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Aquell  deixeble  que  Jesús  estimava  diu  a  Pere;  És  el
Senyor, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona

Aquell  deixeble  que  Jesús  estimava  diu  a  Pere;  És  el
Senyor, al·leluia.

PREGÀRIES

Enaltim  Crist,  que  és  el  camí,  la  veritat  i  la  vida;
invoquem-lo així: Crist, Fill de Déu viu, beneïu el vostre
poble.

V. Us preguem, Crist, per tots els ministres de la vostra
Església, perquè s'alimentin i s'enforteixin amb el pa
de la vida que ells parteixen per als germans.

R. Crist, Fill de Déu viu, beneïu el vostre poble.

V. Us preguem per tot el poble cristià, perquè segueixi
dignament  la  seva  vocació  i  conservi  la  unitat  de
l'esperit en el vincle de la pau.

R. Crist, Fill de Déu viu, beneïu el vostre poble.

V. Us  preguem  pels  nostres  governants,  perquè
exerceixin el càrrec amb justícia i amb bondat, i regni
la concòrdia i la pau en tots els pobles.

R. Crist, Fill de Déu viu, beneïu el vostre poble.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre, que esteu en el cel:
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Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Déu omnipotent i etern, vós que en el misteri pasqual

del  vostre  Fill  heu  segellat  el  pacte  de  reconciliació
amb els homes; feu que les nostres obres acreditin la
fe  que  professem. Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el
vostre  Fill,  que  amb vós  viu  i  regna en  la  unitat  de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DIVENDRES

Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL

V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
R. Perquè hem pecat contra vós.

V. Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
R. I doneu-nos la vostra salvació.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
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ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ans que el dia les parpelles
de la llum hagi ja clos,
sigueu vós el sentinella
dels qui dormen en repòs.

Sigui llum el mirar vostre
en la fosca de la nit;
a l'abric de les mans vostres
s'abandona l'esperit.

Si algun mal el son enronda,
la mà vostra el vencerà;
de la nit, que és tendre i plora,
neixi fort un nou demà.

Concediu-nos, bondadós Pare,
i vós, Fill, que ens heu salvat,
que la fe, en la nit d'ara,
l'Esperit faci brillar. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Salm 88
Jo clamo davant teu nit i dia
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Senyor, Déu de la meva salvació,
jo clamo davant teu nit i dia;
que la meva pregària arribi a la teva presència,
para atenció al meu plany.

Tinc l’ànima saturada d’adversitats,
i la meva vida s’acosta a les portes de la mort;
em veuen ja davallant a la fossa,
sóc com un home sense forces,
abandonat entre els difunts
com els cadàvers que jauen al sepulcre,
que no els recordes més,
que han estat arrencats de la teva atenció.

M’has posat al lloc més profund de la fossa
entre tenebres, en la foscor abismal.
Pesa damunt meu la teva indignació,
i m’enfonses amb totes les teves onades.

Has allunyat de mi els coneguts,
m’has tornat als seus ulls com un fastigós,
estic reclòs, sense poder sortir.
Els meus ulls s’han consumit per l’aflicció;
a tu clamo, Senyor, tots els dies,
i estenc les meves mans cap a tu.

¿És per als morts que faràs prodigis,
o s’alçaran els difunts per lloar- te?
¿Que potser es parla en el sepulcre de la teva bondat,
o de la teva fidelitat en la regió dels morts?
¿Que  seran  reconeguts  en  les  tenebres  els  teus
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prodigis,
i la teva justícia en la terra de l’oblit?

Però jo dirigeixo a tu el meu clam, Senyor,
i al matí la meva oració et ve a trobar.
Per què, Senyor, rebutges la meva persona
i em gires la cara?

Des de petit, estic afligit i sempre feble,
vinc suportant els teus terrors i defalleixo.
Van passant damunt meu les teves indignacions,
i em tenen acovardit els teus esglais.

M’envolten com l’aigua en tot moment,
m’ofeguen tots plegats.
Has allunyat de mi amics i companys,
la meva companya són les tenebres.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

LECTURA BREU: Jr 14, 9

Per  què  has  de  ser  com  un  home  esgotat,  com  un
lluitador que no pot donar ajut? Tanmateix, tu habites
enmig de nosaltres, oh Senyor, i el teu nom és invocat
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damunt nostre; no ens desemparis!
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
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llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES
Oració

V. Preguem: Concediu-nos, Déu omnipotent, que de tal
manera  ens  unim  al  vostre  Fill  mort  i  sepultat,  que
puguem ressuscitar a una nova vida amb ell. Que viu i
regna pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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SETMANES I A VII

DISSABTES

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

V.  Del Senyor és la terra i tot el que conté,
el món i els qui l’habiten.
Perquè dins els mars ell la va assentar,
i damunt els rius la sosté ferma.
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R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al lloc sant?
L’innocent de mans i net de cor,
que no es decanta a la dolenteria
ni jura falsament.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Rebrà benedicció del Senyor,
i justificació de Déu, el seu Salvador.
D’aquesta mena són els qui el busquen,
que enyoren la teva presència, Déu de Jacob.

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és, aquest Rei de la glòria?
El Senyor, fort i poderós,
el Senyor vencedor en el combat!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Alceu, portals, les vostres llindes,
i engrandiu-vos, portalades eternes,
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que ha d’entrar el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Qui és aquest Rei de glòria?
El Senyor de l’univers;
ell és el Rei de la glòria!

R. Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

MEDITACIONS SOBRE EL SÍMBOL DELS APÒSTOLS:
(Dogmatik im Grundriß. Karl Barth. C. 24)

La resurrecció de la carn i la vida eterna
Un cristià mira endavant i rep, malgrat la seva mort, el
testimoni  de  l'Esperit  Sant  i  del  Sant  Sopar  sobre  la
resurrecció de Jesucrist i, per tant, sobre la consumació
de  la  seva  pròpia  vida.  La  seva  fe  en  aquesta
consumació  es  fonamenta  en  el  fet  que,  en  poder
l'home ocupar en Jesucrist el lloc de Déu, se li atorga la
participació incondicional en la glòria divina.
Breu silenci

V.  Així sigui.
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* * *
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SETMANES I A VII

DISSABTES

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)

Vull ser lliure,
ara mateix, ara mateix.

I abans de ser un esclau,
enterreu-me sota el fang
i deixeu-me viure en pau
i llibertat.

Prou segregació,
ara mateix, ara mateix.
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No més guerres,
ara mateix, ara mateix.

Vull justícia,
ara mateix, ara mateix.

Prou segregació,
no més guerres:
Vull justícia,
ara mateix, ara mateix. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Que  en  són,  de  grans,  Senyor,  les  vostres  obres!,
al·leluia.

Salm 92
Bella cosa és lloar el Senyor

Bella cosa és lloar el Senyor
i cantar al teu nom, oh Altíssim,
proclamar al matí la teva bondat,
i la teva fidelitat cada nit,

al so de l’arpa decacorda i el llaüt,
amb l’acord suau de la cítara.
Ja que m’encises, Senyor, amb la teva obra,
exulto per les obres de les teves mans!

Són grandioses les teves gestes, Senyor!
Summament profunds els teus designis!
L’home estúpid no ho entén,
i el neci no comprèn aquestes coses.
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Si creixen els dolents com l’herba,
i prosperen tants de malfactors,
és per a ser destruïts a perpetuïtat.
Però tu, Senyor, ets excels eternament.

Heus aquí, Senyor,
que els teus enemics seran anihilats,
els malfactors seran tots dispersats.
Però a mi m’acreixes la força
com la força d’un brau,
i m’has ungit amb oli novell;

he pogut passejar la mirada
sobre els meus adversaris,
amb satisfacció he sentit parlar
d’aquells malvats que s’havien alçat contra mi.

El just florirà com la palmera,
creixerà com un cedre del Líban.
Plantats a la casa del Senyor,
floriran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
viuran forts i ufanosos,
per proclamar que el Senyor és recte.
És la meva Roca, i en ell no hi ha injustícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 1
Que  en  són,  de  grans,  Senyor,  les  vostres  obres!,
al·leluia.

Antífona 2
Vessaré sobre vosaltres una aigua pura, al·leluia.

Càntic (Ez 36, 24-28)
Oració de David

Perquè jo us prendré d’entre les nacions,
us recolliré d’entre tots els pobles
i us portaré a la vostra pròpia terra.

Després espargiré damunt vostre aigua clara,
i quedareu nets: us purificaré
de totes les vostres immundícies
i de totes les vostres idolatries.

Us donaré un cor nou
i posaré un esperit renovat dins de vosaltres;
trauré del vostre cos aquest cor de pedra
i us en donaré un cor de carn.

Infondré el meu Esperit en vosaltres
i faré que camineu en els meus manaments,
que guardeu les meves lleis,
i que les poseu en pràctica.
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Habitareu la terra que vaig donar als vostres pares;
sereu el meu poble,
i jo seré el vostre Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Vessaré sobre vosaltres una aigua pura, al·leluia.

Antífona 3
Tot és vostre, vosaltres sou de Crist, i  Crist és de Déu,
al·leluia.

Salm 8
És magnífic el teu nom

Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de magnífic, el teu nom arreu de la terra!

Has elevat la teva glòria per damunt del cel.
Pels llavis dels infants i dels nodrissons
has afermat el teu poder contra els adversaris,
per reprimir l’enemic i el venjatiu.

Quan miro el cel, obra dels teus dits,
la lluna i els estels que hi has fixat,
jo dic: “Què és l’home perquè te’n recordis,
o el fill de l’home perquè te’n preocupis?”
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Tot just l’has fet inferior als àngels,
i l’has coronat de glòria i esplendor.
L’has fet amo de les obres de les teves mans,
tot ho has posat sota els seus peus:

remades d’ovelles i de bous,
i fins i tot els animals feréstecs,
els ocells del cel i els peixos de la mar;
tot el que segueix els camins de l’oceà.

Senyor, sobirà nostre, que n’és de magnífic,
el teu nom arreu de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Tot és vostre, vosaltres sou de Crist, i  Crist és de Déu,
al·leluia.

LECTURA BREU: Rm 14, 7-9

Ningú de nosaltres no viu per a si mateix, com ningú no
mor per a si  mateix;  si vivim, vivim per al Senyor. Així
que, tant si vivim com si morim, som del Senyor. Ja que
per això el Crist va morir i va retornar a la vida, per tenir
senyoria sobre els morts i els vius.

Breu silenci
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Antífona (tots, enlloc del responsori breu)

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor: alegrem-nos i
celebrem-ho, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
El diumenge, de bon matí, Jesús ressuscitat s'aparegué
primer a Maria Magdalena, que ell havia alliberat de set
dimonis, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.
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I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
El diumenge, de bon matí, Jesús ressuscitat s'aparegué
primer a Maria Magdalena, que ell havia alliberat de set
dimonis, al·leluia.

PREGÀRIES

Preguem amb joia Crist, el nostre pa de la vida, que al
darrer dia ressuscitarà els qui ens alimentem de la seva
Paraula i del seu Cos. Demanem-li: Senyor, doneu-nos el
goig i la pau.

V.  Fill de Déu, ressuscitat d'entre els morts, Senyor de
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la vida, beneïu-nos i santifiqueu-nos, a nosaltres i a
tots els nostres germans.

R. Senyor, doneu-nos el goig i la pau.

V. Vós, que doneu la pau i el goig a tots els qui creuen
en vós, feu que caminem com a fills de la llum i ens
alegrem de la vostra victòria.

R. Senyor, doneu-nos el goig i la pau.

V. Augmenteu  la  fe  a  la  vostra  Església  que  encara
peregrina  a  la  terra,  perquè  doni  testimoni  de  la
vostra resurrecció a tots els homes.

R. Senyor, doneu-nos el goig i la pau.

V. Vós, que per tants sofriments heu entrat a la glòria
del Pare, convertiu el dolor dels tristos en alegria.

R. Senyor, doneu-nos el goig i la pau.

Aquí es poden afegir altres intencions.

En  acabar  la  nostra  pregària,  diguem  les  paraules  de
Jesús, el nostre mestre:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
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així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració
V. Oh  Déu,  que  amb  l'abundor  de  la  vostra  gràcia

multipliqueu  els  pobles  que  creuen  en  vós,  mireu
benignament els vostres elegits que pel baptisme han
renascut  a  una  nova  vida  i  revestiu-los  de  la
immortalitat.  Per  nostre  Senyor  Jesucrist,  el  vostre
Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi † i ens guardi de tot mal,
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SETMANES I A VII

DISSABTES

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)
Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.
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No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)
Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.

De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
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prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)
Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.

Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

Salm 119 , 169-176
Feliços els qui observen els seus preceptes

Que el meu clam arribi davant teu, Senyor;
fes-me entenimentat, tal com vas prometre.

Que la meva súplica entri davant teu;
allibera’m, tal com vas prometre.

Que un himne esclati dels meus llavis,
perquè m’has ensenyat els teus estatuts.

La meva llengua repetirà els teus preceptes,
perquè tots els teus manaments són justos.

Que la teva mà estigui a punt per ajudar-me,
ja que els teus decrets em són preferits.

Sospiro pel teu auxili, Senyor,
i la teva llei és la meva delícia.

Que visqui la meva ànima per poder-te lloar,
i que la teva equitat m’empari.
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Vaig esgarriat com una ovella perduda; vine a buscar el
teu servidor,

que no he abandonat els teus manaments.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 45 (A)
El teu tron és per sempre més

El cor em bull ple de belles paraules:
vaig a recitar al rei el meu poema,
la meva llengua és com la ploma d’un àgil escrivà.

Tu ets el més formós de tots els homes,
els teus llavis exhalen gràcia.
Per això Déu t’ha beneït des de sempre:

per cenyir-te l’espasa al costat,
valent, amb la teva glòria i esclat,
i avançar majestuós, cavalcant
per la causa de la veritat, l’equitat i la justícia;
i la teva dreta es destacarà amb prodigis.

Les teves sagetes agudes
desbarataran els pobles,
cauran al cor dels enemics del rei.

El teu tron, oh Déu, és per sempre més;
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un ceptre d’equitat és el teu ceptre reial;
tu estimes la justícia i avorreixes la maldat.

Per això t’ha ungit Déu, el teu Déu,
amb oli d’alegria, d’entremig dels teus companys.
Mirra, àloes i càssia perfumen els teus vestits,
dins els palaus de marfil t’alegren les arpes.

Hi ha princeses entre les dames d’honor,
tens la reina a la dreta amb brocats d’or d’Ofir.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 45 (B)
El teu tron és per sempre més

Escolta, filla, i posa atenció:
oblida el teu poble i la llar paterna,
i el rei s’encisarà amb la teva bellesa.

Ell és el teu Senyor i l’has d’obeir.
La ciutat de Tir vindrà amb presents,
els pobles més rics buscaran el teu favor.

Tota esplèndida entra la filla del rei,
revestida amb brocats d’or.
Vestida amb brodats és presentada al rei,
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seguida de donzelles, amigues seves,
que et són presentades a tu.
Conduïdes entre cants d’alegria,
fan l’entrada al palau del rei.

El lloc dels teus pares l’ocuparan els teus fills,
els designaràs prínceps per tot el país.

Faré recordar el teu nom
per les generacions futures,
perquè els pobles t'exalcin per sempre més. 

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Crist ha ressuscitat d'entre els morts i ja no mor
més, al·leluia.
Sexta: Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres
pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.
Nona: Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu les coses del
cel, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Rm 5, 10-11

 Si quan érem enemics vam ser reconciliats amb Déu per
la  mort  del  seu Fill,  amb  molta més raó,  una  vegada
reconciliats,  serem  salvats  per  la  seva  vida.  I  no
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solament  això,  sinó que  també  ens  sentim joiosos  en
Déu pel nostre Senyor Jesucrist, pel qual hem rebut la
reconciliació.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: 1C 15, 20-22

Però el fet és que Crist ha ressuscitat d'entre els morts,
com a primícia d'aquells que són morts. Ja que la mort
vingué per un home, també per un home ha vingut la
resurrecció dels morts.  Així  com en Adam tots moren,
també en Crist tots reviuran.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 2C 5, 14-15

I és que l'amor de Crist ens obliga a reconèixer, de fet,
que si un va morir per tots vol dir que tots han mort; i va
morir per tots, per tal que els qui viuen ja no visquin per
a  ells  mateixos,  sinó  per  a  aquell  qui  ha  mort  i  ha
ressuscitat per tots.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

V. Avui  és  el  dia  en  què  ha  obrat  el  Senyor,
al·leluia.

R. Alegrem-nos i celebrem-ho, al·leluia.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Oh  Déu,  que  amb  l'abundor  de  la  vostra

gràcia  multipliqueu  els  pobles  que  creuen  en  vós,
mireu  benignament  els  vostres  elegits  que  pel
baptisme han renascut a una nova vida i revestiu-los
de la immortalitat. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
A la llum, a la llum,
a trobar-nos amb Jesús.
Del meu cor ell és l'anhel:
Oh, quin goig pujar al cel,
amb un cant de gratitud!

Aviat, aviat,
ja serem alliberats.
I veurem els redimits
de Jesús, i amb ells units
cantarem la gran bondat.
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Dolç el so, dolç el so,
cantarem tots la cançó.
Si avui jo tingués ales,
volaria, ara mateix,
vers el temple de Sió.

Què serà, què serà,
el trobar-nos tots allà?
¿I mirar els carrers d'or,
i les places, palaus, cor...?
Quina joia ens omplirà!

Quin gran bé, quin gran bé,
oh, Salem, quan et veuré.
Tes fonts, l'Arbre de la Vida,
i Jesús... santa harmonia.
Quina joia quan l'hauré! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

He sortit del Pare per venir al món; ara deixo el món i
me'n vaig al Pare, al·leluia.

Salm 113
Beneït sigui el nom del Senyor

Lloeu, servents del Senyor,
lloeu el nom del Senyor!
Beneït sigui el nom del Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Des de la sortida fins a la posta del sol,
sigui lloat el nom del Senyor.
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El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, Déu nostre,
que té en les altures la seva estada,
que es rebaixa per mirar,
el cel i la terra?

Ell aixeca de la pols l’indefens,
fa alçar el pobre de la immundícia
per fer-lo seure entre els prínceps,
amb els nobles del seu poble.
Que instaura en família la que era estèril,
la fa mare amb el goig dels fills.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
He sortit del Pare per venir al món; ara deixo el món i
me'n vaig al Pare, al·leluia.

Antífona 2
Jesús,  el  Senyor, després de parlar als seus deixebles,
fou endut al cel i s'assegué a la dreta de Déu, al·leluia.

Salm 117
Aclameu-lo tots els pobles
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Lloeu el Senyor, totes les nacions;
aclameu-lo, tots els pobles!
Perquè ens cobreix la seva amorositat
i la fidelitat del Senyor és perpètua.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Jesús,  el  Senyor, després de parlar als seus deixebles,
fou endut al cel i s'assegué a la dreta de Déu, al·leluia.

Antífona 3
Ningú  no  ha  pujat  mai  al  cel  fora  d'aquell  que  n'ha
baixat, el Fill de l'home, que és al cel, al·leluia.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,

– 5·2·1·1 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

primeres vespres

el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Ningú  no  ha  pujat  mai  al  cel  fora  d'aquell  que  n'ha
baixat, el Fill de l'home, que és al cel, al·leluia.
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LECTURA BREU: Ef 2, 4-6

Però Déu, que és ric en misericòrdia, de tant com ens va
estimar en el seu amor, quan nosaltres érem morts per
les nostres culpes, ens donà vida amb Crist - que és per
gràcia que heu estat salvats -; amb ell ens va ressuscitar
i amb ell ens va fer seure dalt del cel, en Crist Jesús,
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Déu  puja  enmig  d'aclamacions,  al·leluia,
al·leluia.

R. Déu  puja  enmig  d'aclamacions,  al·leluia,
al·leluia.

V. Al so dels corns puja el Senyor.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Déu  puja  enmig  d'aclamacions,  al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Pare, he fet conèixer el vostre nom als homes que vós
m'heu donat; jo prego ara per ells, no pel món. Jo vinc a
vós, al·leluia.
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Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona

– 5·2·1·1 / 7 –



CEC-M
as

vid
al

diumenge VII de pasqua – l'ascensió del senyor

Pare, he fet conèixer el vostre nom als homes que vós
m'heu donat; jo prego ara per ells, no pel món. Jo vinc a
vós, al·leluia.

PREGÀRIES

Amb un gran goig a l'ànima, aclamem Crist, assegut a la
dreta del Pare, i diguem-li: Oh Crist, vós sou el rei de la
glòria.

V. Rei de la glòria, que enlairàreu al cel el nostre cos
moridor per glorificar-lo, allibereu-nos del vell llevat
de les culpes i retorneu-nos la dignitat primera.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Vós, que vinguéreu a nosaltres pel camí de l'amor,
feu que pel mateix camí tornem a vós.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Crist,  que prometéreu que atrauríeu tothom cap a
vós, no permeteu que ningú de nosaltres se separi
del vostre cos, que és l'Església.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Que allà on vós heu pujat primer i ple de glòria, us
acompanyin  els  nostres  pensaments  i  els  nostres
cors.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.
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Aquí es poden afegir altres intencions.

Plens  de  fe,  invoquem  tots  junts  el  Pare  amb  les
paraules del nostre Salvador:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Déu  totpoderós,  concediu-nos  el  do  d'una  alegria
santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè
l'Ascensió de Crist,  el  vostre Fill,  és  també  la nostra
elevació i a la glòria on ha arribat el cap també el cos
té  l'esperança  d'arribar-hi.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *

– 5·2·1·1 / 10 –



CEC-M
as

vid
al

primeres completes

diumenge VII de pasqua

L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.
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R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
La fi ens arriba de la jornada
fet és l'examen sobre l'amor;
que Déu el Pare, amb llum d'estelada,
vetllant ens guardi amb el seu favor.

Quan els grills cantin i, amb l'au nocturna,
portin el ritme dintre la nit,
que els cors no apaguin del foc l'espurna
i als braços dormin de l'Infinit.

Al Crist, unint-nos, fem-li lloança,
mercès donem-li pel do de dalt;
que d'ell ens brolli nova esperança
quan torni el dia amb llum matinal. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.
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Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

– 5·2·1·2 / 3 –



CEC-M
as

vid
al

diumenge VII de pasqua – l'ascensió del senyor

Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
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Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I
aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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diumenge VII de pasqua

L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

SALM INVITATORI
Antífona

Al·leluia, veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que puja
al cel, al·leluia.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R.  Al·leluia,  veniu,  adorem el  Crist,  Senyor nostre,  que
puja al cel, al·leluia.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R.  Al·leluia,  veniu,  adorem el  Crist,  Senyor nostre,  que
puja al cel, al·leluia.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R.  Al·leluia,  veniu,  adorem el  Crist,  Senyor nostre,  que
puja al cel, al·leluia.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R.  Al·leluia,  veniu,  adorem el  Crist,  Senyor nostre,  que
puja al cel, al·leluia.
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V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R.  Al·leluia,  veniu,  adorem el  Crist,  Senyor nostre,  que
puja al cel, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Al·leluia, veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que puja
al cel, al·leluia.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
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seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Mil veus per celebrar Jesús,
nostre llibertador;
la glòria de sa majestat,
el triomf del seu amor.

El sant nom del Senyor Jesús
treu fora tot temor.
En la tristor ell dóna llum,
perdó al pecador.
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Ell parla i, escoltant sa veu,
el mort de nou viurà;
s'alegrarà el trist de cor,
el pobre pau tindrà. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Homes  de  Galilea,  ¿per  què  us  esteu  mirant  el  cel?
Aquest Jesús, que ha estat endut d'entre vosaltres cap
al cel, tornarà, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.

Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
Com de medul·la i greixor es satisfarà la meva ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.
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La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Homes  de  Galilea,  ¿per  què  us  esteu  mirant  el  cel?
Aquest Jesús, que ha estat endut d'entre vosaltres cap
al cel, tornarà, al·leluia.

Antífona 2
Enaltiu el Rei dels reis, canteu a Déu un himne, al·leluia.

Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.
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Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.

Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits

– 5·2·1·4 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Enaltiu el Rei dels reis, canteu a Déu un himne, al·leluia.

Antífona 3
Davant  d'ells  s'enlairà  i  un  núvol  se  l'endugué  al  cel,
al·leluia.

Salm 149
Canteu les seves lloances

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.

Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
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duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Davant  d'ells  s'enlairà  i  un  núvol  se  l'endugué  al  cel,
al·leluia.

LECTURA BREU: He 10, 12-14

Ell,  en canvi,  després d'oferir  un sacrifici definitiu pels
pecats,  s'ha  assegut  per  sempre  a  la  dreta  de  Déu,  i
espera des d'ara que els seus enemics siguin posats per
escambell dels seus peus. Perquè només amb una sola
ofrena  ha  deixat,  per  sempre  més,  perfectament
conclusa la seva obra en aquells qui va santificant.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.
R. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.

V. S'endugué un seguici de captius.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist pujà cel amunt, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare; al meu
Déu, que és també el vostre Déu, al·leluia.

Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,
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prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare; al meu
Déu, que és també el vostre Déu, al·leluia.

PREGÀRIES

Exultem de joia i invoquem el Senyor que, enlairat de la
terra,  atreu  totes  les  coses  envers  ell.  Repetim-li:  Oh
Crist, vós sou el rei de la glòria.
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V. Jesús, Senyor, rei de la glòria, que després d'haver-
vos ofert un sol cop com a víctima pels pecats heu
pujat victoriós a la dreta del Pare, acabeu la vostra
obra per sempre en aquells que santifiqueu.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Sacerdot etern i  mitjancer de la nova aliança,  que
viviu  intercedint  sempre  per  nosaltres,  salveu  el
vostre poble que us suplica.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Vós, que us presentàreu realment viu després de la
vostra passió i  mort  i  us  apareguéreu als  Apòstols
durant quaranta dies, confirmeu avui la nostra fe.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Vós, que avui prometéreu l'Esperit Sant als Apòstols
perquè fossin testimonis vostres d'un cap de terra a
l'altre, refermeu el nostre testimoniatge amb la força
de l'Esperit Sant.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Plens de fe, invoquem tots junt el Pare amb les paraules
del nostre Salvador:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
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El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Déu  totpoderós,  concediu-nos  el  do  d'una  alegria
santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè
l'Ascensió de Crist,  el  vostre Fill,  és  també  la nostra
elevació i a la glòria on ha arribat el cap també el cos
té  l'esperança  d'arribar-hi.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
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R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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diumenge VII de pasqua

L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)

Vencerem nosaltres,
algun dia vencerem.
Des del fons de la nit...

El cor m'ha dit,
que algun dia vencerem.

Amb les mans ben juntes,
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amb les mans de tots farem,
un camí dins la nit.

No implorem la vida,
perquè és nostra i la volem;
des del fons de la nit. Amén.

HIMNE PER A SEXTA (tots)

Mon cor joiós, ple d'esperança,
s'eleva a Tu, oh redemptor!
Clement escolta el qui s'atansa,
un pobre humà, un pecador.
En Tu sols tinc la confiança
i en Tu està el meu goig millor.

Abans ja l'ànima moria
en el pecat, lluny de la creu.
Mes jo et reclamo, avui en dia,
conec la força de ta veu,
i sento al cor com la flama pia,
d'amor per tu i tes lleis, bon Déu.

Cap al teu cel, en la carrera,
jo em veig concórrer cada pas.
Del teu esperit la font propera,
refresc em dóna si estic las,
i en perill, tinc la recera
en la potència del teu braç.
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De dia, marxo a la llum pura;
de nit, reposo en el teu si.
En el matí veig com fulgura
el teu esguard en el camí,
i al vespre, Pare meu, amb cura,
prepares Tu el demà per mi. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)

Jo lloo a Jesucrist,
exalto sa virtut;
doncs, és del Pare l'únic
que dóna al món salut.
El vostre sacrifici
ofert un cop per mi,
m'ha tret totes les culpes
i obert el meu camí.

Sou digne vós, Senyor,
de glòria i honor,
ja que em salveu de la mort,
morint per mi d'amor.
Avui la vida eterna,
gaudeixo per la fe;
per vós el goig sens límit,
un jorn feliç tindré.

Sou llum en la foscor,
conhort en la dolor,
la calma en la tempesta,
del mal el protector.
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Jo sols en vós vull creure,
a vós tan sols servir,
per vós tan sols vull viure,
per vós tan sols morir. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona

Tèrcia: Heu pujat al cel amb glòria i majestat, al·leluia.
Sexta: He sortit  del  Pare per venir al  món;  ara deixo el
món i me'n vaig al Pare, al·leluia.
Nona: Alçà les mans i els beneí,  i  era portat cap al  cel,
al·leluia.

Salm 8
És magnífic el teu nom

Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de magnífic, el teu nom arreu de la terra!
Has elevat la teva glòria per damunt del cel.

Pels llavis dels infants i dels nodrissons
has afermat el teu poder contra els adversaris,
per reprimir l’enemic i el venjatiu.

Quan miro el cel, obra dels teus dits,
la lluna i els estels que hi has fixat,
jo dic: “Què és l’home perquè te’n recordis,
o el fill de l’home perquè te’n preocupis?”

Tot just l’has fet inferior als àngels,
i l’has coronat de glòria i esplendor.
L’has fet amo de les obres de les teves mans,
tot ho has posat sota els seus peus:
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ramades d’ovelles i de bous,
i fins i tot els animals feréstecs,
els ocells del cel i els peixos de la mar;
tot el que segueix els camins de l’oceà.

Senyor, sobirà nostre, que n’és de magnífic,
el teu nom arreu de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 19 (A)
El cel explica la glòria de Déu

El cel explica la glòria de Déu,
i el firmament declara
el que les seves mans han creat.
L’un jorn ho deixa dit a l’altre jorn,
i les nits s’ho revelen l’una a l’altra.

No s’expressa, no són paraules,
no és un so que es pugui sentir.
Per tota la terra s’escampa la seva crida
i fins al límit del món s’estén el seu llenguatge.

I allà hi aixecà un pavelló per al sol;
ell en surt com un espòs de la seva cambra,
radiant com un atleta a fer la cursa;
en l’un extrem del cel té l’eixida,
i fa el circuit fins a l’altre extrem:
res no s’escapa del seu escalf.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 19 (B)
El cel explica la glòria de Déu

La llei del Senyor és perfecta,
reconforta l’ànima;
el testimoni del Senyor és ferm,
fa savi el senzill.

Els manaments del Senyor són rectes,
alegren el cor;
el precepte del Senyor és clar,
il·lumina els ulls.

El temor del Senyor és pur,
és perpetu;
els decrets del Senyor són veritat,
tots ells són justos;

són més desitjables que l’or,
més que l’or fi en abundor;
i més dolços que la mel
i que el regalim de la bresca.

Encara que el teu servent s’hi esforci,
i en observar-los hi posi gran constància,
qui s’adona de les pròpies errades?
Perdona’m les faltes inconscients,
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i preserva’m també de la supèrbia;
que no em domini!,
llavors seré irreprensible
i net d’una greu culpa.

Siguin ben acollides les paraules de la meva boca,
i els sentiments del meu cor davant teu,
Senyor, defensor meu i redemptor meu!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: Heu pujat al cel amb glòria i majestat, al·leluia.
Sexta: He sortit  del  Pare per venir al  món;  ara deixo el
món i me'n vaig al Pare, al·leluia.
Nona: Alçà les mans i els beneí,  i  era portat cap al  cel,
al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: Ap 1, 17-18

En veure'l, vaig caure als seus peus com mort, però ell
em va posar al damunt la seva mà dreta i em digué: "No
tinguis por, jo sóc el primer i el darrer, i el qui viu; era
mort, però adona't que ara visc pels segles dels segles i
tinc les claus de la mort i del seu domini.
Breu silenci
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LECTURA BREU PER A SEXTA: He 8, 1b-3a

Tenim un  pontífex  tan  eminent  que  s'ha assegut  a  la
dreta  del  tron  de  la  Majestat  en  el  cel,  ministre  del
santuari i del veritable tabernacle, erigit pel Senyor i no
pas per cap home. Perquè tot pontífex és constituït amb
la funció d'oferir dons i sacrificis.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: Co 3, 1-2

Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu
les coses de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de
Déu. Tingueu el pensament en les coses de dalt i no en
les de la terra.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. Que els vostres cors s'asserenin, al·leluia.
R. Perquè me'n vaig al Pare, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. El Senyor té el tron al cel, al·leluia.
R. El Senyor governa l'univers, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Enaltiu el Rei dels reis, al·leluia.
R. Canteu a Déu un himne, al·leluia.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem: Déu totpoderós, concediu-nos el do d'una

alegria santa i el goig d'una fervent acció de gràcies,
perquè l'Ascensió de Crist, el vostre Fill,  és també la
nostra elevació i a la glòria on ha arribat el cap també
el  cos  té  l'esperança  d'arribar-hi.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
A la llum, a la llum,
a trobar-nos amb Jesús.
Del meu cor ell és l'anhel:
Oh, quin goig pujar al cel,
amb un cant de gratitud!

Aviat, aviat,
ja serem alliberats.
I veurem els redimits
de Jesús, i amb ells units
cantarem la gran bondat.
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Dolç el so, dolç el so,
cantarem tots la cançó.
Si avui jo tingués ales,
volaria, ara mateix,
vers el temple de Sió.

Què serà, què serà,
el trobar-nos tots allà?
¿I mirar els carrers d'or,
i les places, palaus, cor...?
Quina joia ens omplirà!

Quin gran bé, quin gran bé,
oh, Salem, quan et veuré.
Tes fonts, l'Arbre de la Vida,
i Jesús... santa harmonia.
Quina joia quan l'hauré! Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare, al·leluia.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
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el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.

El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Se'n pujà al cel i seu a la dreta del Pare, al·leluia.

Antífona 2
Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels corns puja el
Senyor, al·leluia.
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Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

Aplaudiu, pobles d’arreu del món,
aclameu Déu amb crits de joia,
que el Senyor Altíssim és terrible,
rei suprem de tot el món.

Ha subjectat els pobles al nostre domini,
i ha posat les nacions als nostres peus;
ell ens escull la seva heretat,
orgull de Jacob, el seu estimat.

Déu s’eleva enmig d’aclamacions,
puja el Senyor al so de trompeta.

Exalceu el nostre Déu, exalceu-lo!
Canteu salms al nostre rei, canteu!
Ja que Déu és rei de tot el món,
canteu cançons d’afirmació.

Déu regna sobre les nacions,
Déu s’asseu sobre el seu sant setial.

Els prínceps de les nacions s’uneixen
al poble del Déu d’Abraham,
perquè són de Déu els poderosos de la terra;
ell és l’excels sobirà!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.
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Antífona 2
Déu puja enmig d'aclamacions, al so dels corns puja el
Senyor, al·leluia.

Antífona 3
Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell,
al·leluia.

Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

Les nacions estaven furioses,
però ha arribat el teu furor
i el moment de jutjar els morts,
de recompensar els teus servents, els profetes,
el poble sant i els qui veneren el teu nom,
tant petits com grans,
i de destruir els qui destrueixen la terra."

Ara s'ha consumat la salvació,
la força i el regnat del nostre Déu,
i la potestat del seu Crist,
perquè ha estat expulsat
l'acusador dels nostres germans,
el qui els acusava nit i dia davant del nostre Déu.
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Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i amb el testimoniatge que han donat,
sense apreciar tant la pròpia vida
com perquè els deturés la por de morir.

Per això congratuleu-vos,
oh cel i els qui hi feu estada.
Ai de la terra i del mar,
perquè ha baixat el diable contra vosaltres,
ple de furor, sabent que li queda poc temps!"

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Ara el Fill de l'home és glorificat, i Déu és glorificat en ell,
al·leluia.

LECTURA BREU: 1Pe 3, 18. 22

Que també Crist va morir una sola vegada pels pecats,
un innocent pels culpables, a fi de portar-vos a Déu; va
patir la mort en la carn, però va rebre la vida en l'esperit.
Que està a la dreta de Déu d'ençà que va pujar al cel, i té
sota  la  seva  potestat  els  àngels,  les  autoritats  i  els
poders.
Breu silenci
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RESPONSORI BREU

V. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare,
al·leluia, al·leluia.

R. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare,
al·leluia, al·leluia.

V. Al meu Déu, que és també el vostre Déu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare,

al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Oh Rei de la glòria, Senyor de l'univers, que avui pujàreu
gloriós  més  enllà  del  cel,  no  ens  deixeu  orfes,  Déu
nostre!  Envieu-nos  l'Esperit  de  la  veritat,  promès  pel
Pare, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
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El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Oh Rei de la glòria, Senyor de l'univers, que avui pujàreu
gloriós  més  enllà  del  cel,  no  ens  deixeu  orfes,  Déu
nostre!  Envieu-nos  l'Esperit  de  la  veritat,  promès  pel
Pare, al·leluia.

PREGÀRIES

Amb un gran goig a l'ànima, aclamem Crist, assegut a la
dreta del Pare, i diguem-li: Oh Crist, vós sou el rei de la
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glòria.

V. Rei de la glòria, que enlairàreu al cel el nostre cos
moridor per glorificar-lo, allibereu-nos del vell llevat
de les culpes i retorneu-nos la dignitat primera.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Vós, que vinguéreu a nosaltres pel camí de l'amor,
feu que pel mateix camí tornem a vós.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Crist,  que prometéreu que atrauríeu tothom cap a
vós, no permeteu que ningú de nosaltres se separi
del vostre cos, que és l'Església.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

V. Que allà on vós heu pujat primer i ple de glòria, us
acompanyin  els  nostres  pensaments  i  els  nostres
cors.

R. Oh Crist, vós sou el rei de la glòria.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Plens  de  fe,  invoquem  tots  junts  el  Pare  amb  les
paraules del nostre Salvador:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
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El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Déu  totpoderós,  concediu-nos  el  do  d'una  alegria
santa i el goig d'una fervent acció de gràcies, perquè
l'Ascensió de Crist,  el  vostre Fill,  és  també  la nostra
elevació i a la glòria on ha arribat el cap també el cos
té  l'esperança  d'arribar-hi.  Per  nostre  Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.
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V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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L'ASCENSIÓ DEL SENYOR

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ja vora teu estic per fi,
després d'un llarg viatge
per valls d'esglai, cims de sofrir
tempestes i onatge.
Aquí em sento com reclòs
en la tebior d'un dolç repòs,
on reneix mon coratge.

Demano sols poder estar
al peu del clar estable
i, des de lluny, Jesús mirar
ton rostre adorable.
Passeu avant encens i or!
Jo tinc només, per tot tresor,
un cor ben miserable.

Ja de tornar-me'n no tinc por:
Jesús en mi naixia,
i me l'emporto dins el cor,
per ser-ne amo i guia.
Per sempre més, arreu tindré
mon dolç repòs, tant com voldré,
que Ell tot mon ser prenia. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.
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No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
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front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.
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Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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DIA DE PENTECOSTA

Primeres Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
El cos, l'ànima meva,
tot l'esperit i el cor,
us dono a vós, ofrena
de plena submissió.

Avui jo em consagro
al Crist, en son altar:
davalli el foc, us prego,
segell de santedat.

Sóc vostre ja, per sempre,
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comprat amb el gran preu.
La vostra sang em renta
fins del pecat més greu.

Que l'Esperit Santíssim,
promesa del meu Déu,
m'uneixi a vós, puríssim,
etern salvador meu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

El dia de la Pentecosta es trobaven reunits tots junts en
el mateix lloc, al·leluia.

Salm 113
Beneït sigui el nom del Senyor

Lloeu, servents del Senyor,
lloeu el nom del Senyor!
Beneït sigui el nom del Senyor,
des d’ara i per sempre més.
Des de la sortida fins a la posta del sol,
sigui lloat el nom del Senyor.

El Senyor és excels per damunt de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.
Qui és com el Senyor, Déu nostre,
que té en les altures la seva estada,
que es rebaixa per mirar,
el cel i la terra?
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Ell aixeca de la pols l’indefens,
fa alçar el pobre de la immundícia
per fer-lo seure entre els prínceps,
amb els nobles del seu poble.
Que instaura en família la que era estèril,
la fa mare amb el goig dels fills.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
El dia de la Pentecosta es trobaven reunits tots junts en
el mateix lloc, al·leluia.

Antífona 2
Se'ls aparegueren com unes llengües de foc, i l'Esperit
Sant es posà sobre cadascun d'ells, al·leluia.

Salm 147, 1-11
El Senyor reconstrueix Jerusalem

Lloeu el Senyor,
perquè és bo cantar salms al nostre Déu,
que és agradable una adient lloança.

El Senyor reconstrueix Jerusalem,
congrega els dispersats d’Israel;
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ell és qui guareix els de cor afligit
i els embena les ferides.

Ell determina el nombre dels estels,
els crida tots pel seu nom.
És gran el nostre Sobirà, i de magna potència;
la seva saviesa és infinita.
El Senyor sosté ferms els desvalguts,
i abaixa fins a terra els perversos.

Canteu al Senyor en acció de gràcies,
entoneu salms al nostre Déu amb la cítara.
Ell cobreix el cel de nuvolades,
disposa la pluja a la terra
i fa germinar l’herba a les muntanyes.

Ell proveeix d’aliment el bestiar
i els pollets dels corbs quan criden.
No es complau en la força del cavall,
ni fa cas de les bones cames de l’home:
el Senyor es complau en els qui el veneren,
en els qui confien en el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Se'ls aparegueren com unes llengües de foc, i l'Esperit
Sant es posà sobre cadascun d'ells, al·leluia.
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Antífona 3
L'Esperit,  que  procedeix  del  Pare,  em  glorificarà,
al·leluia.

Càntic (Ap 15, 3b-4)
El regne ha passat a ser del Senyor

Grans i magnífiques són les teves obres,
Senyor, Déu Totpoderós;
justos i fidels són els teus camins,
Rei de les nacions.

Qui no t'honorarà, Senyor,
i no glorificarà el teu nom?
Perquè només tu ets sant,
per tant totes les nacions vindran
i es prosternaran davant teu,
perquè s'ha manifestat la justícia dels teus actes."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
L'Esperit,  que  procedeix  del  Pare,  em  glorificarà,
al·leluia.

LECTURA BREU: Rm 8, 11

I  si  l'Esperit  del  qui  va  ressuscitar  Jesús  d'entre  els
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morts  habita  en  tots  vosaltres,  el  mateix  que  va
ressuscitar Jesucrist d'entre els morts vivificarà també
el  vostre  ésser  mortal  per  mitjà  del  seu  Esperit,  que
habita en vosaltres.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

V. Us guiarà cap al coneixement de la veritat.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Veniu, Esperit Sant, ompliu els cors dels vostres fidels,
enceneu-hi el  foc del vostre amor, vós que parlant en
tots  els  llenguatges  heu  congregat  els  pobles  en  la
unitat de la fe, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
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Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Veniu, Esperit Sant, ompliu els cors dels vostres fidels,
enceneu-hi el  foc del vostre amor, vós que parlant en
tots  els  llenguatges  heu  congregat  els  pobles  en  la
unitat de la fe, al·leluia.
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PREGÀRIES

Celebrem Déu amb totes  les  nostres  forces.  Ell,  en  la
diada de Pentecosta, vessà l'Esperit Sant en el cor dels
Apòstols;  demanem  al  Pare  amb  devoció  i  alegria:
Envieu el vostre Esperit i renoveu la terra.

V. Vós, que al principi creàreu el cel i la terra, i quan es
complí  el  temps  uníreu  en  Crist  totes  les  coses,
renoveu i salveu sempre el món per mitjà de l'Esperit
Sant.

R. Envieu el vostre Esperit i renoveu la terra.

V. Vós, que alenàreu la vida en el primer pare Adam,
envieu el  vostre Esperit  a l'Església,  perquè per ell
visqui, es rejoveneixi i vivifiqui la terra.

R. Envieu el vostre Esperit i renoveu la terra.

V. Il·lumineu tots els  homes amb la llum de l'Esperit
Sant,  dissipeu  les  tenebres  del  nostre  temps,  i
convertiu els odis en amor, els dolors en alegria, les
guerres en la pau tan desitjada.

R. Envieu el vostre Esperit i renoveu la terra.

V. Regueu la humanitat amb l'aigua del vostre Esperit
Sant,  que  brolla  del  Cor  de  Jesucrist,  perquè  no
quedi en la terra cap espina de maldat.

R. Envieu el vostre Esperit i renoveu la terra.

Aquí es poden afegir altres intencions.
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Preguem ara el Pare amb les paraules que l'Esperit del
Senyor ressuscitat posa als nostres llavis:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Déu  omnipotent  i  etern,  vós  heu  volgut  que
celebréssim  el  misteri  pasqual,  en  el  cicle  sagrat
d'aquests  cinquanta  dies;  feu  que,  enmig  de  la
dispersió dels pobles, les llengües dividides s'ajuntin
per do del cel en l'única confessió del vostre nom. Per
nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu
i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
dels segles.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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DIA DE PENTECOSTA

Primeres Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

V. Vós, que heu estat enviat per confortar els cors
penedits:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist, tingueu pietat.

– 5·2·2·2 / 1 –



CEC-M
as

vid
al

diumenge després de l'ascensió – dia de pentecosta

R. Crist, tingueu pietat.

V. Vós, que seieu a la dreta del Pare, intercedint
per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat.

R. Senyor, tingueu pietat.

V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
La fi ens arriba de la jornada
fet és l'examen sobre l'amor;
que Déu el Pare, amb llum d'estelada,
vetllant ens guardi amb el seu favor.

Quan els grills cantin i, amb l'au nocturna,
portin el ritme dintre la nit,
que els cors no apaguin del foc l'espurna
i als braços dormin de l'Infinit.

Al Crist, unint-nos, fem-li lloança,
mercès donem-li pel do de dalt;
que d'ell ens brolli nova esperança
quan torni el dia amb llum matinal. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.
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Salm 4
Escolta la meva pregària

Quan jo clamo, escolta’m, oh Déu, justícia meva;
en tota mena d’angoixa tu m’has donat una sortida,
compadeix-te de mi i escolta la meva pregària.

Oh mortals! ¿Estareu sempre endurits de cor,
estimant la vanitat i rebuscant en la incertesa?

Sapigueu que el Senyor
vol afavorir el seu servent;
el Senyor m’escolta quan l’invoco.

Si us enutgeu, mireu de no pecar;
mediteu interiorment en el repòs, i aquieteu-vos.
Ofreneu sacrificis de justícia,
i confieu en el Senyor.

Són molts que diuen: “Qui ens durà el benestar?”
Gira cap a nosaltres, oh Senyor,
la claror del teu rostre.
Poses en el meu cor molta més alegria
que la joia d’ells en l’abundor del blat i del vi.

M’adormo en pau
tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor,
em fas viure confiat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
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Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Compadiu-me Senyor, i escolteu el meu prec.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

Salm 134 (Càntic dels pelegrinatges)
Alceu les mans vers el Santuari 

Sí! Beneïu el Senyor,
tots els servents del Senyor,
els qui passeu la nit a la casa del Senyor.

Alceu les mans vers el santuari,
i beneïu el Senyor.
Que et beneeixi el Senyor des de Sió,
el creador del cel i de la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Beneïu el Senyor, els qui us quedeu de nit a casa seva.

LECTURA BREU: Dt 6, 4-7
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Escolta, Israel: El Senyor, el nostre Déu, el Senyor Etern,
és únic. Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu
cor, amb tota la teva ànima i amb totes les teves forces. I
aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor;  les  inculcaràs  als  teus  fills,  les  explicaràs  a  casa
teva,  anant  pel  camí,  quan  vagis  a  dormir  i  quan  et
llevis.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.
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Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.
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CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.

* * *
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diumenge després de l'ascensió

DIA DE PENTECOSTA

Vigílies

INVITATORI

V. Obriu-me els llavis, † Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

SALM INVITATORI
Antífona

Al·leluia, l'Esperit del Senyor omple tota la terra: veniu,
adorem-lo, al·leluia.

Salm 95
Veniu, postrem-nos i adorem

V.  Veniu, cantem joiosos al Senyor,
aclamem la roca de la nostra salvació;
presentem-nos davant d’ell amb accions de gràcies,
aclamem-lo amb els nostres cants.
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R.  Al·leluia,  l'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra:
veniu, adorem-lo, al·leluia.

V.  Perquè el Senyor és Déu suprem
i gran Rei sobre tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra,
i són seus els cims de les muntanyes;
seva és la mar, ja que ell l’ha feta,
i la terra ferma, que ha format la seva mà.

R.  Al·leluia,  l'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra:
veniu, adorem-lo, al·leluia.

V.  Veniu, postrem-nos i adorem,
agenollem-nos davant del Senyor, el nostre creador.
Perquè ell és el nostre Déu,
i nosaltres el poble de la seva devesa
i ovelles que ell pastura.

R.  Al·leluia,  l'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra:
veniu, adorem-lo, al·leluia.

V.  Ah! Si avui escoltéssiu la seva veu:
“No enduriu el vostre cor com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan em provocaren els vostres pares;
em van provar, tot i havent vist la meva obra.”

R.  Al·leluia,  l'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra:
veniu, adorem-lo, al·leluia.
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V.  Durant quaranta anys em vaig fastiguejar
amb una tal generació,
i vaig dir: “És un poble de cor extraviat
que desconeix els meus designis.”
Per això, en la meva indignació vaig jurar:
“No entraran al meu repòs!”

R.  Al·leluia,  l'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra:
veniu, adorem-lo, al·leluia.

V.  Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R.  Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Al·leluia, l'Esperit del Senyor omple tota la terra: veniu,
adorem-lo, al·leluia.

SÍMBOL DELS APÒSTOLS (tots)

Crec en Déu Pare totpoderós,
Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic Fill seu, Senyor nostre,
qui és concebut per l'Esperit Sant,
nascut de Maria Verge,
patit sota Ponç Pilat,
crucificat, mort i sepultat,
davallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts,
ascendí als cels,
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seu a la dreta de Déu Pare totpoderós,
i d’on vindrà a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant,
en la santa Església catòlica,
en la comunió dels sants,
en la remissió dels pecats,
en la resurrecció de la carn;
en la vida eterna. Amén.
Breu silenci

V.  Així sigui.

* * *
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diumenge després de l'ascensió

DIA DE PENTECOSTA

Laudes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
Veniu, Esperit creador,
i visiteu els nostres cors,
ompliu de gràcia del cel
els éssers que vós heu creat.

Vós, que us dieu Consolador
i sou el do del Déu excels,
font viva, foc i caritat,
vós, unció espiritual.
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Il·lumineu-nos els sentits,
ompliu d'amor els nostres cors,
doneu fermesa al feble de cos,
amb vostra força divinal.

Llanceu ben lluny nostre enemic,
doneu-nos promptament la pau;
si vós guieu nostres camins,
tots els perills evitarem.

Feu-nos conèixer el Pare sant
i contemplar el seu únic Fill
i creure en vós, Sant Esperit,
Amor del Pare i del seu Verb. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

Què n'és, de bo i de suau, Senyor, el vostre Esperit en
nosaltres!, al·leluia.

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós.
L’ànima meva té set de tu,
per tu té ànsia el meu cos,
en una terra àrida, exhausta, sense aigua.

Així t’he contemplat en el santuari,
presenciant el teu poder i la teva glòria.
Que el teu amor és millor que la vida;
per això els meus llavis et lloaran.
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Així pugui beneir-te mentre visqui,
i alçar les mans invocant el teu nom.
Com de medul·la i greixor es satisfarà la meva ànima,
i amb goig als llavis et lloarà la meva boca.

Fins quan sóc al llit em recordo de tu,
en tu medito en les vetlles de la nit,
perquè tu has estat el meu auxili,
a l’ombra de les teves ales em sento joiós.

La meva ànima està unida a tu,
la teva dreta em sosté.
Però els qui cerquen arruïnar la meva vida
aniran a les fondàries de la terra;
seran destruïts a tall d’espasa,
esdevindran la presa dels xacals!

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
Què n'és, de bo i de suau, Senyor, el vostre Esperit en
nosaltres!, al·leluia.

Antífona 2
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Els qui navegueu per la mar i els de les costes llunyanes,
canteu himnes a Déu, al·leluia.

Càntic (Is 42, 10-17)
Himne de victòria

Canteu al Senyor un càntic nou;
la seva lloança, des dels extrems de la terra,
vosaltres, els qui navegueu per la mar
i els qui hi viviu,
els de les costes llunyanes i els seus habitants.

Que alcin aclamacions l’estepa i les seves viles,
els campaments on habita Quedar.
Que cridin de joia els residents de Sela;
que el seu clam ressoni
des del cim de les muntanyes.

Que donin glòria al Senyor i proclamin
les seves lloances entre les terres llunyanes.
El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer
els excitarà el coratge;
alçarà la veu, llançarà el crit de guerra,
mostrarà la seva força contra els enemics.

“He callat durant massa temps,
m’estava quiet i em contenia,
però ara em queixaré com una dona que va de part,
gemegaré i esbufegaré alhora.

Assolaré muntanyes i turons,
agostaré totes les seves plantes
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convertiré els rius en terra ferma
i deixaré secs els estanys.

Guiaré els cecs per camins que no coneixien,
els conduiré per viaranys que no sabien;
canviaré al seu davant les tenebres en llum
i el terreny escabrós en planura.

Tot això dic que faré,
i no deixaré de complir-ho.
Tornaran enrere i seran avergonyits
els qui confien en els ídols,
els qui diuen a les estàtues:
Vosaltres sou els nostres déus!”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Els qui navegueu per la mar i els de les costes llunyanes,
canteu himnes a Déu, al·leluia.

Antífona 3
Els  Apòstols  proclamaven  en  diverses  llengües  les
grandeses de Déu, al·leluia.

Salm 149
Canteu les seves lloances
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Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances en l’assemblea dels fidels.
Que s’alegri Israel pel seu Creador,
els fills de Sió exultin pel seu Rei.

Que lloïn el seu nom amb dansa,
i amb tamborins i cítares li cantin salms,
perquè el Senyor es complau en el seu poble
i corona els humils amb la salvació.

Exultin de glòria els fidels,
clamin joiosos en la intimitat;
duguin als seus llavis les lloances,
l’espasa de dos talls a la mà,

per prendre represàlies contra les nacions,
i càstig per als pobles;
per lligar amb cadenes els seus reis,
i amb grillons de ferro els seus nobles,
per executar en ells la sentència escrita.

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Els  Apòstols  proclamaven  en  diverses  llengües  les
grandeses de Déu, al·leluia.
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LECTURA BREU: Act 5, 30-32

El  Déu  dels  nostres  pares  ha  ressuscitat  Jesús,  que
vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. Aquest,
Déu l'ha exalçat amb la seva dreta com a Cap i Salvador,
per  concedir  a  Israel  el  penediment  i  el  perdó  dels
pecats.  I  nosaltres  som  testimonis  d'aquests  fets,  i
també  ho  és  l'Esperit  Sant  que  Déu  ha  donat  als  qui
l'obeeixen.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant , al·leluia,
al·leluia.

R. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant , al·leluia,
al·leluia.

V. I  començaren  a  expressar-se  en  diversos
llenguatges. al·leluia, al·leluia.

R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant , al·leluia,

al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Rebeu l'Esperit Sant: als qui perdonareu els pecats, els
quedaran perdonats, al·leluia.
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Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa,
que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte
amb santedat i justícia tota la vida.

I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats,
per l'amor entranyable del nostre Déu.

Perquè ens estima, ens visitarà un sol, que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos per camins de pau.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Rebeu l'Esperit Sant: als qui perdonareu els pecats, els
quedaran perdonats, al·leluia.

PREGÀRIES

Implorem  amb  esperança  ferma  nostre  Senyor
Jesucrist, que per mitjà de l'Esperit Sant ha congregat la
seva Església, i diguem-li: Senyor, renoveu la vida sobre
la terra.

V. Jesús,  Senyor,  que,  enlairat  en  la  creu,  obríreu la
font de les aigües vives en el vostre pit, envieu-nos el
vostre Esperit vivificador.

R. Senyor, renoveu la vida sobre la terra.

V. Vós, que donàreu als deixebles el Do del Pare, quan
fóreu glorificat  a  la dreta de Déu,  envieu el  vostre
Esperit perquè creï un món nou.

R. Senyor, renoveu la vida sobre la terra.

V. Vós,  que  conferíreu  als  Apòstols  el  poder  de
perdonar  els  pecats  en  l'Esperit  Sant,  destruïu  el
pecat en el món.

R. Senyor, renoveu la vida sobre la terra.

V. Vós,  que  prometéreu  l'Esperit  Sant  perquè  ens
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ensenyés la veritat sencera i ens recordés la vostra
paraula, envieu l'Esperit que il·lumina la nostra fe.

R. Senyor, renoveu la vida sobre la terra.

V. Vós,  que  prometéreu que  enviaríeu  l'Esperit  de la
veritat  que  donés  testimoni  de  vós,  envieu-nos
l'Esperit, que ens faci testimonis fidels.

R. Senyor, renoveu la vida sobre la terra.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Preguem ara el Pare amb les paraules que l'Esperit
 del Senyor ressuscitat posa als nostres llavis:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem
santifiqueu  tota  l'Església,  enmig  dels  pobles  i
nacions; vesseu arreu de la terra els dons de l'Esperit
Sant i repetiu en els cors dels qui creuen en vós allò
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que  la  vostra  bondat  divina  va  obrar  als  mateixos
inicis de la predicació de l'Evangeli. Per nostre Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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diumenge després de l'ascensió

DIA DE PENTECOSTA

Hora d'entre dia
TÈRCIA, SEXTA, NONA

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE PER A TÈRCIA (tots)

Donem l'honor al Pare
que tant ens estimà!
Lloem el Fill que encara
els homes vol salvar.
I tots cantem amb l'ànima
de Déu l'Esperit Sant.
Donem l'honor i força
al Déu del cel, cantant. Amén.
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HIMNE PER A SEXTA (tots)

Us preguem, Senyor, baixeu!
Vós que als núvols habiteu.
Amb la vostra majestat,
no oblideu el que heu creat.

Per l'alè de l'esperit,
us voleu fer tan petit
i en un ventre virginal,
Déu etern, fer-vos mortal.

Lloança al Pare Eternal,
al Crist Senyor immortal,
i a l'Esperit Sant, Senyor,
que ens dóna el Crist Salvador. Amén.

HIMNE PER A NONA (tots)

Veniu, veniu, Sant Esperit,
i visiteu els vostres fills,
i ompliu de tots els vostres dons,
els cors que vós haveu creat.

Porteu la pau al nostre món
i feu-nos sempre ser germans,
i així guiats pel vostre amor,
ens salvarem de tots els mals. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona
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Tèrcia: L'Esperit  Sant,  venint  del  cel,  penetrà
invisiblement en el cor dels Apòstols, al·leluia.
Sexta: Augmenteu-nos la fe,  Senyor,  i  manteniu encesa
sempre en nosaltres la llum de l'Esperit Sant, al·leluia.
Nona: No sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà
en vosaltres l'Esperit del vostre Pare, al·leluia.

Salm 118 (A)
És etern el seu amor

Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Que digui, doncs, Israel:
És etern el seu amor!

Que diguin també els de la casa d’Aaron:
És etern el seu amor!
Que diguin igualment els qui honren el Senyor:
És etern el seu amor!

Enmig de l’angoixa vaig invocar el Senyor,
el Senyor em contestà amb l’alliberament.
El Senyor està a favor meu, no tindré por;
què pot fer-me un mortal?
El Senyor està a favor meu, emparant-me,
i jo puc desafiar els qui m’avorreixen.

Val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els homes;
val més emparar-se en el Senyor
que confiar en els poderosos.
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Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (B)
És etern el seu amor

Totes les nacions m’han rodejat,
però en nom del Senyor les he desbaratades;
m’han assetjat i envoltat,
però en nom del Senyor les he desbaratades.
M’envoltaven com un eixam d’abelles,
s’extingiren com un foc d’argelagues:
en nom del Senyor les he desbaratades.

Tu m’empenyies per fer-me caure,
però el Senyor m’ha sostingut.
El Senyor és la meva força i el motiu de la meva

lloança,
perquè m’ha estat la salvació.

Crit de joia i de victòria, a les tendes dels justos:
“La dreta del Senyor ha fet proeses,
la dreta del Senyor és sublim,
la dreta del Senyor ha fet proeses.”

No moriré, sinó que viuré
per testimoniar les gestes del Senyor;
el Senyor m’ha corregit amb duresa,
però no m’ha lliurat a la mort.

– 5·2·2·5 / 4 –



CEC-M
as

vid
al

hora d'entre dia – tèrcia, sexta, nona

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Salm 118 (C)
És etern el seu amor

Obriu-me les portes de la justícia,
hi entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquesta és la porta del Senyor,
per ella entraran els justos.
Et donaré gràcies perquè m’has escoltat
i has estat la meva salvació.

La pedra que rebutjaren els constructors
s’ha convertit en la clau de l’arc.
És el Senyor qui ha fet això,
ha estat un prodigi als nostres ulls.

Aquesta és la diada que el Senyor ha preparat,
exultem i alegrem-nos-en!
Oh Senyor! Salva’ns ara, et prego.
Oh Senyor! Dóna’ns prosperitat, si et plau.

Beneït el qui ve en nom del Senyor!
Des de la casa del Senyor us beneïm!
El Senyor és Déu, i ell ens il·lumina!

Iniciem la cerimònia amb rams,
fins als corns de l’altar.
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Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies;
Déu meu, t’exalçaré!
Lloeu el Senyor, perquè és bondadós:
És etern el seu amor!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Tèrcia: L'Esperit  Sant,  venint  del  cel,  penetrà
invisiblement en el cor dels Apòstols, al·leluia.
Sexta: Augmenteu-nos la fe,  Senyor,  i  manteniu encesa
sempre en nosaltres la llum de l'Esperit Sant, al·leluia.
Nona: No sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà
en vosaltres l'Esperit del vostre Pare, al·leluia.

LECTURA BREU PER A TÈRCIA: 1C 12, 13

Perquè, també tots nosaltres, tant si som jueus com si
som grecs, igual esclaus que lliures, hem estat batejats
amb un sol Esperit, per a formar un sol cos, i tots hem
begut d'un sol Esperit.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A SEXTA: Tt 3, 5-7

Ell  ens ha salvat,  no en virtut  de les bones obres que
hàgim pogut fer nosaltres, sinó per pura compassió; i ho
ha fet per mitjà del bany de la regeneració i la renovació
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de l'Esperit Sant, que ell ha vessat abundosament sobre
nosaltres  per  mitjà  del  nostre  Salvador,  Jesucrist,  a  fi
que, un cop justificats per la seva gràcia, esdevinguem
hereus de la vida eterna que esperem.
Breu silenci

LECTURA BREU PER A NONA: 2C 1, 21-22

És  Déu  qui  ens  referma  en  Crist  juntament  amb
vosaltres. És Déu qui ens ha escollit, qui ens ha marcat
amb el  seu segell  i  ha posat,  endemés, en els  nostres
cors la garantia de l'Esperit.
Breu silenci

RESPONSORI BREU PER A TÈRCIA

V. L'Esperit Sant, al·leluia.
R. Us guiarà al coneixement de la veritat, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A SEXTA

V. L'Esperit Sant us recordarà, al·leluia.
R. Tot el que jo us he dit, al·leluia.

RESPONSORI BREU PER A NONA

V. Els Apòstols proclamaven en diverses llengües,
al·leluia.

R. Les grandeses de Déu, al·leluia.
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PREGÀRIA PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA

Oració
V. Preguem:  Que  irradiï  damunt  nostre  l'esclat  de  la

vostra  glòria,  Senyor,  i  que  Crist,  llum  de  la  vostra
llum, afermi els cors dels renascuts per la gràcia, amb
la  il·luminació  de  l'Esperit  Sant.  Per  Crist  Senyor
nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Beneïm el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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DIA DE PENTECOSTA

Segones Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

HIMNE (tots)
El cos, l'ànima meva,
tot l'esperit i el cor,
us dono a vós, ofrena
de plena submissió.

Avui jo em consagro
al Crist, en son altar:
davalli el foc, us prego,
segell de santedat.
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Sóc vostre ja, per sempre,
comprat amb el gran preu.
La vostra sang em renta
fins del pecat més greu.

Que l'Esperit Santíssim,
promesa del meu Déu,
m'uneixi a vós, puríssim,
etern salvador meu. Amén.

SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

L'Esperit del Senyor omple tota la terra, al·leluia.

Salm 110
“Seu a la meva dreta”

Oracle del Senyor al meu Senyor:
“Seu a la meva dreta,
i espera que faci dels teus enemics
l’escambell dels teus peus.”

El Senyor estendrà, des de Sió,
el ceptre del teu poder.
Tu domines al bell mig dels teus enemics.

El teu poble ve a tu voluntariós
el dia de formar en les teves forces,
amb els paraments sagrats, des d’abans de l’alba;
i la teva joventut ve a tu com la rosada.
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El Senyor ho ha jurat i no es retractarà:
“Tu ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.”

El Senyor és al teu costat:
esclafarà els reis el dia del seu furor;
sentencia les nacions, amuntega cadàvers,
segarà caps per l’extensa terra.

Pel camí beurà del torrent,
per això redreçarà el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
L'Esperit del Senyor omple tota la terra, al·leluia.

Antífona 2
Desplegueu aquell poder amb què vau intervenir a favor
nostre, des del vostre temple de Jerusalem, al·leluia.

Salm 114
Tremola, oh terra, davant del Senyor

Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte,
la casa de Jacob d’entre un poble estrany,
Judà esdevingué el seu santuari,
la terra d’Israel, la seva propietat.
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El mar, en veure’ls, s’apartà,
el riu Jordà se’n tornà enrere;
les muntanyes saltironaven com moltons,
i els turons, com si fossin anyells.

Què tenies, oh mar, que fugies?
I tu, Jordà, que et feies enrere?
Vosaltres, muntanyes, per què saltàveu com moltons,
i vosaltres, turons, com si fóssiu anyells?

Tremola, oh terra, davant del Senyor,
a la presència del Déu de Jacob!
Ell converteix el rocam en llacuna,
i el penyal en dolls d’aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2
Desplegueu aquell poder amb què vau intervenir a favor
nostre, des del vostre temple de Jerusalem, al·leluia.

Antífona 3
Tots quedaren plens de l'Esperit Sant, al·leluia.

Càntic (Ap 19, 1-8)
El cant de victòria i les noces de l'Anyell

Després d'això vaig sentir al cel
una cridòria com d'una gran gentada que clamava:
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"Al·leluia!
La victòria, la glòria i el poder
són del nostre Déu,
perquè jutja amb justícia i rectitud;
ha condemnat la gran prostituta,
que corrompia la terra amb la seva prostitució,
i ha vindicat la sang dels seus servidors,
que la seva mà havia vessat."

I repetien: "Al·leluia!
La seva fumarada anirà pujant
pels segles dels segles."
I els vint-i-quatre ancians,
amb els quatre vivents,
es prosternaren per adorar Déu,
assegut al setial, dient:
"Amén. Al·leluia!"

I del setial va sortir una veu que deia:
"Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents,
tots els qui el venereu, petits i grans."
Tot d'una vaig sentir
com la veu d'una gran gentada,
com el brogit de grans onades,
com el retruny de trons violents que deien:
"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.
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Alegrem-nos-en i exultem,
donem-li glòria,
perquè han arribat les noces de l'Anyell.
La seva esposa ja s'ha engalanat,
l'han vestida de lli blanc i resplendent;
perquè el lli simbolitza
les bones accions del poble sant."

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3
Tots quedaren plens de l'Esperit Sant, al·leluia.

LECTURA BREU: Ef 4, 3-6

Disposats  a  conservar  la  unitat  de  l'Esperit  amb  els
lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com també
és una de sola l'esperança a què heu estat cridats; un sol
Senyor, una sola fe, un sol baptisme; un sol Déu i Pare
de tots, que és damunt de tots, que actua per mitjà de
tots i és en tots.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. L'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra,
al·leluia, al·leluia.
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R. L'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra,
al·leluia, al·leluia.

V. Té l'univers a les mans i entén el llenguatge.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. L'Esperit  del  Senyor  omple  tota  la  terra,

al·leluia, al·leluia.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona
Avui s'han complert els dies de la Pentecosta, al·leluia;
avui, l'Esperit Sant s'aparegué als deixebles en forma de
llengües de foc, els donà els carismes i els envià per tot
el  món  perquè  prediquessin  i  testifiquessin:  Els  qui
creuran i es faran batejar se salvaran, al·leluia.

Càntic de Maria – Magnificat (Lc 1, 46-55)

La meva ànima magnifica el Senyor,
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
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i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli,
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Avui s'han complert els dies de la Pentecosta, al·leluia;
avui, l'Esperit Sant s'aparegué als deixebles en forma de
llengües de foc, els donà els carismes i els envià per tot
el  món  perquè  prediquessin  i  testifiquessin:  Els  qui
creuran i es faran batejar se salvaran, al·leluia.

PREGÀRIES

Adrecem,  exultants  d'alegria,  la  nostra  oració  a  Déu
Pare, que ha reunit per Crist la seva Església, i diguem-li:
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Envieu a l'Església el vostre Esperit Sant.

V. Vós,  que  voleu  unir  tots  els  cristians  en  un  sol
baptisme en l'Esperit, atorgueu un sol cor i una sola
ànima als vostres creients.

R. Envieu a l'Església el vostre Esperit Sant.

V. Vós, que volguéreu que tota la terra fos plena del
vostre  Esperit,  feu que  tots  els  homes  edifiquin  el
món en la pau i en la justícia.

R. Envieu a l'Església el vostre Esperit Sant.

V. Pare  de  tots  els  homes,  Déu  i  Senyor  nostre,  que
voleu  congregar  en  una  sola  fe  els  vostres  fills
dispersos,  il·lumineu  tot  el  món  amb  la  gràcia  de
l'Esperit Sant.

R. Envieu a l'Església el vostre Esperit Sant.

V. Vós, que per l'Esperit renoveu totes les coses, guariu
els malalts, consoleu els afligits, doneu a tothom la
salvació.

R. Envieu a l'Església el vostre Esperit Sant.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Preguem ara el Pare amb les paraules que l'Esperit del
Senyor ressuscitat posa als nostres llavis:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.
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Faci's la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Oració

V. Oh Déu, vós per mitjà del misteri que avui celebrem
santifiqueu  tota  l'Església,  enmig  dels  pobles  i
nacions; vesseu arreu de la terra els dons de l'Esperit
Sant i repetiu en els cors dels qui creuen en vós allò
que  la  vostra  bondat  divina  va  obrar  als  mateixos
inicis de la predicació de l'Evangeli. Per nostre Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.
R. Amb el nostre esperit.

V. Que  la  pau  de  Déu,  que  sobrepassa  el  que  podem
entendre,  guardi  els  nostres  cors  i  els  nostres
pensaments en el coneixement i l'amor de Déu i del seu
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Fill, nostre Senyor Jesucrist.
R. Amén.

V. Que ens beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill † i Esperit
Sant.
R. Amén.

V. Germans, anem-nos-en en pau, al·leluia, al·leluia.
R. Donem gràcies a Déu, al·leluia, al·leluia.

* * *
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diumenge després de l'ascensió

DIA DE PENTECOSTA

Segones Completes

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, † Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

ACTE PENITENCIAL
V.  Germans,  en  acabar  aquest  dia  que  Déu  ens  ha
concedit, reconeguem els nostres pecats.
Breu silenci

(tots)
Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat,
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.

Per això us demano, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
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V. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.

R. Amén.

HIMNE (tots)
Ja vora teu estic per fi,
després d'un llarg viatge
per valls d'esglai, cims de sofrir
tempestes i onatge.
Aquí em sento com reclòs
en la tebior d'un dolç repòs,
on reneix mon coratge.

Demano sols poder estar
al peu del clar estable
i, des de lluny, Jesús mirar
ton rostre adorable.
Passeu avant encens i or!
Jo tinc només, per tot tresor,
un cor ben miserable.

Ja de tornar-me'n no tinc por:
Jesús en mi naixia,
i me l'emporto dins el cor,
per ser-ne amo i guia.
Per sempre més, arreu tindré
mon dolç repòs, tant com voldré,
que Ell tot mon ser prenia. Amén.
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SALMÒDIA (a 2 cors)
Antífona 1

T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

Salm 91
El meu Déu, en qui confio

Qui habita a l’empara de l’Altíssim,
i reposa a l’ombra de l’Omnipotent,
diu al Senyor: Refugi i castell meu,
el meu Déu, en qui confio!

Ell et lliurarà del llaç del caçador
i de tribulació desgraciada;
t’abriga amb les seves plomes
i et cobreixes sota les seves ales:
la seva fidelitat t’és per escut i defensa.

No has de témer la basarda de la nit,
ni la sageta que vola de dia,
ni la pesta que s’infiltra a les fosques
o la plaga que devasta a migdia.

Ni que caiguin vora teu un miler,
o deu mil al teu costat,
a tu res no et tocarà.
Només obrint els ulls
veuràs la paga dels dolents.
Quan dius: “Tu ets, Senyor, el meu refugi”,
fas de l’Altíssim el teu acull.
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No et vindrà cap mal,
ni cap desgràcia s’atansarà a la teva tenda,
perquè ha manat als seus àngels
que et guardin en tots els teus camins;

et portaran damunt els palmells
perquè el teu peu no ensopegui en les pedres;
caminaràs damunt l’àspid i l’escurçó,
trepitjaràs el lleó i el drac.

“Ja que posa en mi el seu afecte, jo el salvaré,
el protegiré perquè reconeix el meu nom.
Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré;

seré amb ell en la tribulació,
el salvaré i l’honoraré;
el satisfaré de dies perdurables,
i fruirà de la meva salvació.”

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1
T'abrigarà sota les seves ales, no et farà por la basarda
de la nit.

LECTURA BREU: Ap 22, 4-5

El  veuran  cara  a  cara i  portaran  el  seu  nom  escrit  al
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front. Ja mai més no hi haurà nit, ni els caldrà més la
llum artificial ni la natural del sol, perquè el Senyor Déu
els il·luminarà; i regnaran pels segles dels segles.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu
esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu

esperit.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

Càntic de Simeó (Lc 2, 29-32)

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.
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Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona
Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la
nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el
nostre descans.

PREGÀRIES

Oració
V. Preguem: Visiteu, Senyor, aquesta casa i allunyeu-ne

tots els enganys de l'enemic; que els vostres àngels hi
facin estada i ens hi guardin en la pau, i que tinguem
sempre damunt nostre la vostra benedicció. Per Crist
Senyor nostre.

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que  el  Senyor  totpoderós  ens  concedeixi  una  nit
tranquil·la i una fi benaurada.

R. Amén.
* * *
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