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INTRODUCCIÓ

Benvingut/da,
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Et fem a mans el que possiblement sigui la teva primera
Litúrgia de les Hores, amb la qual esperem que
descobreixis un petit però dolç plaer en la teva relació
amb Déu.
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És ben cert que Ell no necessita de tot això, àdhuc a tu
tampoc et cal per tenir una autèntica i profunda intimitat
en el seu tracte. És per això que, primer de tot, et diem
que aquesta litúrgia és només una eina i una orientació, i
que les seves indicacions són tan sols suggeriments, i que
per sobre d'ella tens tota la llibertat per fer i desfer i que
mai no et sentis obligat a res. De fet, t'animem -entre
altres coses- que de tant en tant vagis substituint els
himnes publicats que encapçalen tant les Laudes com les
Vespres, per cançons i altres himnes musicats que et
plaguin, amb l'ajut d'un reproductor d'àudio.
A nosaltres, membres de la comunitat que l'hem editada,
quan la resem ens plau posar-hi molta atenció i
dedicació en aquest instrument, tal i com el músic posa
tot l'esforç en tocar bé el seu i d'oferir una melodia al més
–i–
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perfecta possible. Així com el músic, on la tècnica no
assegura l'art, sabem que sense la litúrgia -des de la
senzillesa del diàleg personal i proper- entrem igualment
en comunió amb Ell, i que fins i tot a voltes la pròpia
litúrgia ens pot distraure del seu rostre, perquè tal com
diu el Salm 51: "les víctimes no et satisfan, si t'oferís un
holocaust, no me l'acceptaries. La víctima que ofereixo és
un cor penedit; un esperit penedit Tu, Déu meu, no el
menysprees". La litúrgia, al cap i a la fi, no és per
correspondre'l a Ell sinó per a auxili dels nostres sentits i
la nostra ànima; tan sols un signe extern, un mitjà i eina
envers una meta més sublim: tractar-lo, estimar-lo,
adorar-lo.
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Siguis de la denominació que siguis, com a cristià podràs
no només resar sinó també compartir amb altres
germans cristians, amb independència de llur
denominació, aquesta litúrgia, perquè ha estat
reconstruïda per mantenir només els punts en comú que
ens uneixen a tots els cristians, esdevenint així una
autèntica Litúrgia de les Hores ecumènica.
Cerca en el teu dia a dia un breu temps per dedicar-li a
Ell, al matí i al vespre, i gaudeix d'aquesta senzilla joia
mil·lenària de l'Església que representa el món de la
Litúrgia de les Hores. Quan la facis, cerca també - si t'és
possible- un espai i un ambient que et siguin propicis per
al silenci i el recolliment. I com no, que Déu et regali la
possibilitat de compartir-la amb d'altres germans.
Hem de remarcar que aquesta litúrgia és un document
d'iniciació i, per tant, una part petita i resumida d'una
– ii –

obra molt més extensa; si portes un temps fent-la i és el
teu desig, pots accedir al text complet i digitalitzat a
través del nostre espai web.
No et marquis regles ni normes d'obligació per iniciar-te
en aquest res, però sí que és bo de posar-te una alarma al
mòbil cinc minuts abans per recordar-te de fer-la, per
preparar el teu esperit i perquè no el facis esperar un cop
que Ell et convoqui a fer-la.

*

*
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Que la pau de Nostre Senyor Jesucrist sigui amb tu i amb
els teus.
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COM ES RESEN LES HORES

Signes externs
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HORARI
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Les Laudes es resen al matí, habitualment entre les 6:00 i
les 10:00 hores, i sovint un cop hom ha fet l'endreç
personal i abans d'esmorzar, per enfocar el dia que
comença envers el Senyor: oferir-li la nostra vida i
encomanar les nostres activitats a la seva cura.
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Les Vespres es resen al capvespre, en un marge entre les
18:00 i les 22:00 hores. També poden ser resades a l'hora
d'anar a dormir, però en la Litúrgia de les Hores aquest
no és un res específic per finalitzar el dia. Les Vespres ens
ajuden a recapitular i tancar la nostra activitat diària
més dedicada a la feina que ens ocupa i a les relacions
que hem tingut amb els germans que Déu ens ha posat
durant la jornada.
EN INICIAR LES HORES

Si no es fan soles, qui presideix la litúrgia ha d'indicar
amb puntualitat el seu inici. Les Hores s'inicien dempeus.
A les invocacions inicials, es fa el signe de la creu de front
a cor, i d'espatlla a espatlla.
–v–

HIMNE

L'himne el proclamen tots els presents 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. S'anima a substituir-los per
d'altres coneguts o nous, especialment si són musicats.
SALMÒDIA
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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.
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. Al qui presideix, i a tall
general, li corresponen les indicacions amb la lletra V.. A
la resta, i a tall general també, pertanyen les indicacions
amb la lletra R..
Després de cada salm, es deixen uns pocs 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.
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CÀNTIC EVANGÈLIC

El càntic evangèlic el reciten tots alhora.
PREGÀRIES

Les pregàries són introduïdes i enunciades per qui
presideix.
PARENOSTRE

al

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

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

*
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Signes interns
RECOLLIMENT
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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 germans presents, i a preparar-se
interiorment per celebrar una litúrgia pausada i sincera.

as

PERFECCIÓ
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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 on es troba la font reparadora per seguir treballant
i lluitant. Són també una ocasió de trobament i de
compartir aquesta regeneració amb els germans amb
qui compartim aquest temps.
*

*
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NOTES D'ESTIL

Criteris d'edició
D'AQUESTA EDICIÓ REDUÏDA

-M
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En aquesta edició divulgativa i iniciadora es presenta
exclusivament la primera setmana del cicle de IV
setmanes del temps ordinari, extreta de l'edició
complerta de la 'Litúrgia de les Hores Reformada', per ser
emprada cíclicament cada setmana.
HIMNES
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Els himnes 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.
CÀNTICS EVANGÈLICS I PARENOSTRE

S'ha mantingut la traducció de la litúrgia romana dels
càntics evangèlics (Càntic de Zacaries i Càntic de Maria) –
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 aquest ritus, i això permet
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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. En el cas del
Parenostre, no obstant, s'ha substituït el tractament
català del 'vós' majestàtic pel de la segona persona del
singular, per unificar amb la resta de textos.
PREGÀRIES
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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.

-M

ORACIONS FINALS DOMINICALS I ANTÍFONES DELS CÀNTICS EVANGÈLICS
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Les oracions finals dominicals 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 entre les
dedicades a diari i als diumenges. Totes dues han estat
reformulades per encabir ecumènicament la participació
de tot batejat en el sacerdoci universal de Jesucrist.
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TEXTOS BÍBLICS

Els textos bíblics anomenats com a Deuterocanònics han
estat substituïts per d'altres que es troben dins del cànon
hebreu, reconegut per totes les esglésies cristianes.
La resta de textos han estat extrets de la versió
anomenada 'Bíblia Evangèlica Catalana' (BEC), editada
per la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya.
*

*
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primeres vespres

DIUMENGES
Primeres Vespres

R.
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V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Tan sols en Tu reposo en confiança,
defensor ferm enmig del dur combat;
el teu poder em dóna l'esperança,
en Tu, Senyor, reposo confiat.
El teu poder em dóna l'esperança,
en Tu, Senyor, reposo confiat.
Surto en el Nom que em dóna la victòria.
Nom estimat, per sempre a Ell l'honor.
Sols Ell és digne de rebre la glòria,
Sols Ell és digne, per sempre, del meu cor.
– 1.1 –

temps ordinari – diumenges

Sols Ell és digne de rebre la glòria,
Rei i Senyor per sempre, del meu cor.
Confio en Tu en la meva feblesa,
la teva gràcia m'empeny endavant.
El teu poder, la més gran fortalesa;
descanso en Tu, no temo cap parany.
El teu poder, la més gran fortalesa;
descanso en Tu, no temo cap parany.

Antífona 1

EC

SALMÒDIA (a 2 cors)
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Quan els meus dies a la terra acabin,
portal de glòria jo traspassaré.
No hi ha més lluita: teva és la victòria
i la lloança als meus llavis tindré.
No hi ha més lluita: teva és la victòria
i la lloança als meus llavis tindré. Amén.

C

Que el meu prec, Senyor, pugi davant teu com l'encens.
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.
No permetis que el meu cor es decanti a res de mal,
– 1.2 –

primeres vespres

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.
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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.
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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

Que el meu prec, Senyor, pugi davant teu com l'encens.

– 1.3 –

temps ordinari – diumenges
Antífona 2

Tu ets el meu refugi, Senyor, la meva possessió en
aquesta vida.
Salm 142
Tu coneixes prou bé per on camino

vi
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al

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.
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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.

C

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.
– 1.4 –

primeres 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

Tu ets el meu refugi, Senyor, la meva possessió en
aquesta vida.

Antífona 3
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al

Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat
per sempre.

as

Càntic (Fl 2, 6-11)
Tingueu els mateixos sentiments de Crist Jesús
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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
– 1.5 –

temps ordinari – diumenges

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
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Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat
per sempre.
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LECTURA BREU: Rm 11, 33-36
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Quina profunditat tenen la generositat, la saviesa i el
coneixement de Déu! Que en són d'inescrutables, les
seves decisions, i d'inexplorables, els seus camins! Qui
ha conegut mai la ment del Senyor? I qui ha estat mai el
seu conseller? O bé, qui s'ha avançat mai a deixar-li res
perquè li ho hagi de tornar? Ell és l'origen, el mitjà i el
terme de l'univers. A ell sigui la glòria pels segles. Amén.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
V.
R.

Les teves obres, Senyor, que en són, de
variades!
Les teves obres, Senyor, que en són, de
variades!
– 1.6 –

primeres vespres

V.
R.
V.
R.

Totes les has fetes amb saviesa.
Que en són, de variades!
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Les teves obres, Senyor, que en són, de
variades!

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

vi
d

al

El meu esperit celebra Déu que em salva.

as

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.

C

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.
– 1.7 –

temps ordinari – diumenges

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.

vi
d

Antífona

al

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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El meu esperit celebra Déu que em salva.

PREGÀRIES

C
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Glorifiquem el Pare i el Fill i l'Esperit Sant, que són l'únic
Déu, i diguem-li amb humilitat: Senyor, assisteix el teu
poble.
Senyor, Pare totpoderós, fes néixer la justícia a la
nostra terra, perquè el teu poble frueixi del do de la
pau.
R. Senyor, assisteix el teu poble.
V.

Obre a totes les nacions les portes del teu Regne,
perquè tots els pobles se salvin.
R. Senyor, assisteix el teu poble.
V.

– 1.8 –

primeres vespres
V. Manté els esposos en la teva pau, fes que acceptin la

teva voluntat, i que visquin sempre estimant-se.
R. Senyor, assisteix el teu poble.

Recompensa, Senyor, els nostres benefactors, i
dóna'ls la vida eterna.
R. Senyor, assisteix el teu poble.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.
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Ara, resem tots junts l'oració que Jesucrist, Senyor
nostre, ens va ensenyar:
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Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració

V.

Senyor, vetlla sempre bondadosament per la teva
família: protegeix-la i defensa-la, ja que només confia
en la teva gràcia. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu
Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.
– 1.9 –

temps ordinari – diumenges
R. Amén.

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

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

vi
d

V. Germans, anem-nos-en en pau.

as

R. Donem gràcies a Déu.

*
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V.

– 1.10 –

*

laudes

DIUMENGES
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

La creació arreu del món. Al·leluia!
Alci la veu amb càntic fort. Al·leluia!
I l'univers que és ben fidel. Al·leluia!
I les galàxies del cel. Al·leluia!
Tots lloeu-lo! Tots lloeu-lo! Al·leluia!
Tota la terra, amb fervor. Al·leluia!
Doni la vida per amor. Al·leluia!
I les muntanyes i les valls. Al·leluia!
Que floreixin durant tot l'any. Al·leluia!
Tots lloeu-lo! Tots lloeu-lo! Al·leluia!

– 2.1 –

temps ordinari – diumenges

Els homes, tots, de voluntat. Al·leluia!
Us cerquin amb humilitat. Al·leluia!
Que us rendeixin tot l'honor. Al·leluia!
I que s'uneixin amb l'amor. Al·leluia!
Tots lloeu-lo! Tots lloeu-lo! Al·leluia! Amén.
SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

Déu meu, de bon matí jo et cerco, per veure't gloriós i
poderós, al·leluia.

vi
d

al

Salm 63
L’ànima meva té set de Déu

-M

as

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.

C

EC

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.
– 2.2 –

laudes

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!

al

I el rei s’alegrarà en Déu;
se’n gloriaran tots els qui juren per ell
quan la boca dels mentiders serà closa.

as

vi
d

Glòria 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

C

EC

-M

Déu meu, de bon matí jo et cerco, per veure't gloriós i
poderós, al·leluia.

Antífona 2

El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer,
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.
– 2.3 –

temps ordinari – diumenges

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.

vi
d

al

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.

EC

-M

as

“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.

C

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
– 2.4 –

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

vi
d

al

El Senyor avançarà com un heroi i com un guerrer,
al·leluia.

Antífona 3

as

Que els fills de Sió s'alegrin del seu rei, al·leluia.

EC

-M

Salm 149
Canteu les seves lloances

C

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;

– 2.5 –

temps ordinari – diumenges

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.

al

Aquest honor és per a tots els seus fidels.
Al·leluia!

-M

as

vi
d

Glòria 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

EC

Que els fills de Sió s'alegrin del seu rei, al·leluia.

C

LECTURA BREU: Ap 7, 9-12

Després d'això, vaig veure una gran gentada que ningú
no hauria pogut comptar, de tota mena de nacionalitats
i de totes les races, pobles, i llengües, que estaven drets
davant el setial i davant l'Anyell, vestits de blanc i amb
palmes a les mans, i aclamaven fortament: "Hosanna al
nostre Déu, que seu al setial, i a l'Anyell!" I tots els
àngels que eren al voltant del setial, els ancians i els
quatre vivents, s'abocaren de cara a terra, davant el
setial, adorant Déu i dient: "Amén. Lloança, glòria,
– 2.6 –

laudes

saviesa, acció de gràcies, honor, potència i força al
nostre Déu pels segles dels segles! Amén."
Breu silenci

RESPONSORI BREU

R.
V.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Crist, Fill de Déu viu, apiada't de nosaltres.

-M

R.

Tu que seus a la dreta del Pare.
Apiada't de nosaltres.

al

V.

Crist, Fill de Déu viu, apiada't de nosaltres.
Crist, Fill de Déu viu, apiada't de nosaltres.

vi
d

R.

as

V.

EC

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

C

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,
– 2.7 –

temps ordinari – diumenges

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.

al

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

-M

as

vi
d

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

C

EC

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

Ha visitat el seu poble i l'ha redimit.

PREGÀRIES

– 2.8 –

laudes

Lloem Crist, el Senyor, que és el dia i el sol que tot ho
il·lumina i no té posta, i aclamem-lo: Senyor, tu ets la
nostra vida i la nostra salvació.
V. Creador dels altres, de la teva bondat rebem, agraïts,

el nou dia; commemorem la teva resurrecció.
R. Senyor, tu ets la nostra vida i la nostra salvació.

el teu Esperit Sant ens ensenyi a fer avui el que
t'agrada, que la teva saviesa ens condueixi sempre.
R. Senyor, tu ets la nostra vida i la nostra salvació.

al

V. Que

vi
d

Concedeix-nos la gràcia de celebrar amb goig
l'Eucaristia aquest diumenge, compartint la taula de
la teva Paraula i del teu Cos.
R. Senyor, tu ets la nostra vida i la nostra salvació.

-M

as

V.

C

EC

De tot cor et donem gràcies, Senyor, pels teus
innombrables beneficis.
R. Senyor, tu ets la nostra vida i la nostra salvació.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Preguem ara com Crist, el Senyor, ens va ensenyar:
Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
– 2.9 –

temps ordinari – diumenges

dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració
V. Oh Déu, tu ets infal·lible en els teus designis; aparta de

vi
d

al

nosaltres tot allò que ens perjudica i concedeix-nos el
que ens ha de ser profitós. Per nostre Senyor Jesucrist,
el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

as

R. Amén.

-M

CONCLUSIÓ

EC

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

C

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

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

*

*

– 2.10 –

*

segones vespres

DIUMENGES
Segones Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Tan sols en Tu reposo en confiança,
defensor ferm enmig del dur combat;
el teu poder em dóna l'esperança,
en Tu, Senyor, reposo confiat.
El teu poder em dóna l'esperança,
en Tu, Senyor, reposo confiat.
Surto en el Nom que em dóna la victòria.
Nom estimat, per sempre a Ell l'honor.
Sols Ell és digne de rebre la glòria,
Sols Ell és digne, per sempre, del meu cor.
– 3.1 –

temps ordinari – diumenges

Sols Ell és digne de rebre la glòria,
Rei i Senyor per sempre, del meu cor.
Confio en Tu en la meva feblesa,
la teva gràcia m'empeny endavant.
El teu poder, la més gran fortalesa;
descanso en Tu, no temo cap parany.
El teu poder, la més gran fortalesa;
descanso en Tu, no temo cap parany.

Antífona 1

EC

SALMÒDIA (a 2 cors)

-M

as

vi
d

al

Quan els meus dies a la terra acabin,
portal de glòria jo traspassaré.
No hi ha més lluita: teva és la victòria
i la lloança als meus llavis tindré.
No hi ha més lluita: teva és la victòria
i la lloança als meus llavis tindré. Amén.

C

El Senyor estendrà lluny des de Sió el poder del seu
ceptre, i regnarà per sempre més, 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.
– 3.2 –

segones vespres

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.”

vi
d

al

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.

-M

as

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

C

EC

Glòria 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 estendrà lluny des de Sió el poder del seu
ceptre, i regnarà per sempre més, al·leluia.

Antífona 2

Davant del Senyor s'estremí la terra, al·leluia.
Salm 114
Tremola, oh terra, davant del Senyor

– 3.3 –

temps ordinari – diumenges

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.

as

vi
d

al

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?

EC

-M

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.

C

Glòria 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

Davant del Senyor s'estremí la terra, al·leluia.

Antífona 3

El Senyor, el Déu de l'univers, és rei, al·leluia.

– 3.4 –

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

vi
d

al

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."

C

EC

-M

as

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:
– 3.5 –

temps ordinari – diumenges

"Al·leluia!
Que el Senyor, Déu nostre,
el Totpoderós, ja regna.

al

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."

-M

as

vi
d

Glòria 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

EC

El Senyor, el Déu de l'univers, és rei, al·leluia.

C

LECTURA BREU: 2C 1, 3-4

Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare
que és tot compassió i Déu que és tot consol. Ell ens
conforta enmig de totes les nostres dificultats, a fi que
nosaltres sapiguem confortar els qui passen qualsevol
aflicció, gràcies al fet que nosaltres mateixos hem
experimentat el consol de Déu.
Breu silenci

– 3.6 –

segones vespres
RESPONSORI BREU

R.
V.
R.
V.
R.

Ets beneït, Senyor, al firmament del cel.
Ets beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre a tu.
Al firmament del cel.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Ets beneït, Senyor, al firmament del cel.

al

V.

vi
d

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

as

Ha mirat la petitesa de la seva serventa.

-M

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

C

EC

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,
– 3.7 –

temps ordinari – diumenges

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.

vi
d

al

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

as

Antífona

PREGÀRIES

EC

-M

Ha mirat la petitesa de la seva serventa.

C

Adorem Crist, el Senyor. Ell és el nostre cap, i nosaltres,
els seus membres. Aclamem-lo, plens de joia, tot dient:
Que vingui a nosaltres el teu Regne.
Salvador nostre, que la teva Església sigui el senyal,
sempre més viu, de la unitat dels homes, i el
sagrament, sempre més eficaç, de salvació de tots
els pobles.
R. Que vingui a nosaltres el teu Regne.
V.

V. Assisteix sempre els pastors de l'Església en comunió

amb el teu poble, i atorga'ls els dons de la unitat, de
– 3.8 –

segones vespres

la caritat i de la pau.
R. Que vingui a nosaltres el teu Regne.
V. Que els cristians s'uneixin més infinitament a tu, que

n'ets el cap, i que siguin testimonis vius del teu
Regne.
R. Que vingui a nosaltres el teu Regne.
Concedeix al món, Senyor, la teva pau, perquè
floreixi arreu el benestar i la seguretat.
R. Que vingui a nosaltres el teu Regne.

vi
d

Aquí es poden afegir altres intencions.

al

V.

-M

as

Continuem la nostra pregària, demanant la vinguda del
Regne de Déu:

C

EC

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració

V.

Oh Déu, tu ens has convertit en fills de la llum per la
– 3.9 –

temps ordinari – diumenges

gràcia de l'adopció; no permetis que ens envoltin les
tenebres de l'error, ans mantingues-nos sempre en
l'esplendor de la veritat. Per nostre Senyor Jesucrist,
el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
R. Amén.

al

CONCLUSIÓ
V. El Senyor sigui amb tots nosaltres.

vi
d

R. Amb el nostre esperit.

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

EC

-M

as

V.

V. Germans, anem-nos-en en pau.

C

R. Donem gràcies a Déu.

*

*

– 3.10 –

*

laudes

DILLUNS
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 4.1 –

temps ordinari – dilluns

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.

C

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

A tu imploro, Senyor, escolta el meu clam a trenc d'alba.
Salm 5
A tu adreço la meva oració

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

– 4.2 –

laudes

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.

vi
d

al

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.

-M

as

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

C

EC

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.
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,
– 4.3 –

temps ordinari – dilluns

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

Antífona 2

al

A tu imploro, Senyor, escolta el meu clam a trenc d'alba.

vi
d

Déu nostre, lloem el teu nom gloriós.

as

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

EC

-M

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

C

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.
– 4.4 –

laudes

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

vi
d

Antífona 3

al

Déu nostre, lloem el teu nom gloriós.

as

Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.

-M

Salm 29
Doneu al Senyor glòria i honor

C

EC

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.
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.
– 4.5 –

temps ordinari – dilluns

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.

al

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

-M

as

vi
d

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!

C

EC

Glòria 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

Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.

LECTURA BREU: 2Te 3, 10-13

També, quan érem amb vosaltres, ja us donàvem
aquesta norma: qui no vulgui treballar, que no mengi.
Perquè sentim a dir que alguns de vosaltres viuen
desvagats i, a més de no treballar, es fiquen allà on no
els demanen. A tots aquests, doncs, els manem i els
– 4.6 –

laudes

aconsellem en el Senyor Jesucrist que treballin en pau
per guanyar-se el pa que mengin. I vosaltres, germans,
no us canseu de fer el bé.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

R.
V.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

EC

-M

R.

És l'únic que fa meravelles.
Sigui beneït el Senyor.

al

V.

Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.
Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

vi
d

R.

as

V.

C

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Beneït sigui el Senyor, 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.
– 4.7 –

temps ordinari – dilluns

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.

vi
d

al

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

EC

-M

as

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

C

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

Beneït sigui el Senyor, Déu nostre.

– 4.8 –

laudes
PREGÀRIES

Enaltim Crist, ple de gràcia i de l'Esperit Sant, i
supliquem-lo amb confiança: Senyor, dóna'ns el teu
Esperit Sant.
Concedeix-nos un bon dia, amb pau i sens pecat,
perquè al vespre et puguem lloar contents i amb el
cor pur.
R. Senyor, dóna'ns el teu Esperit Sant.
V.

Que la teva amabilitat reposi damunt nostre, dóna
encert a l'obra de les nostres mans.
R. Senyor, dóna'ns el teu Esperit Sant.
la claror de la teva mirada i protegeixnos avui amb la teva mà poderosa.
R. Senyor, dóna'ns el teu Esperit Sant.

EC

-M

V. Fes-nos veure

as

vi
d

al

V.

Mira amb benvolença els qui s'encomanen a les
nostres oracions; omple'ls de tot bé corporal i
espiritual.
R. Senyor, dóna'ns el teu Esperit Sant.

C

V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Perquè en Crist hem esdevingut veritablement fills de
Déu, gosem dir:
Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
– 4.9 –

temps ordinari – dilluns

Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.

al

Oració
V. Senyor, prevén els nostres actes amb la teva inspiració

-M

as

vi
d

i continua'ls amb la teva ajuda, a fi que totes les
nostres obres tinguin en tu el seu principi i per tu
arribin a la seva fi. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu
Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit
Sant, Déu, pels segles dels segles.

C

EC

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

– 4.10 –

*

vespres

DILLUNS
Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

C

HIMNE (tots)

Tinc en Tu ma gran riquesa,
ets mon Déu i Salvador;
res amb Tu és comparable,
gran en glòria i esplendor.
Que jo pugui sempre viure
ple del teu gran amor;
que jo pugui sempre viure
ben a prop del teu cor.

– 5.1 –

temps ordinari – dilluns

Ni descans, ni goig, ni festes
vinc ansiós a demanar;
treballar patint desitjo,
sols a prop de Tu estar.

as

vi
d

Obre Tu després les portes
de Salem, ciutat de bé,
on amb tots els sants i àngels
sempre més et lloaré. Amén.

al

Per la vall d'un món de fosques,
per la vida i per la mort,
condueix-me amb la presència,
de Jesús, mon sol conhort.

SALMÒDIA (a 2 cors)

-M

Antífona 1

EC

Des del cel el Senyor examina tots els homes.

C

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?

– 5.2 –

vespres

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.

vi
d

al

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

-M

as

Glòria 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

C

EC

Des del cel el Senyor examina tots els homes.

Antífona 2

Feliços els nets de cor perquè veuran Déu.
Salm 15
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.
– 5.3 –

temps ordinari – dilluns

No escampa calúmnies amb la llengua,
mai no llastima 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.

al

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.

as

vi
d

Glòria 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

EC

-M

Feliços els nets de cor perquè veuran Déu.

Antífona 3

C

Déu ens elegí en el seu Fill, i ens destinà a ser fills seus.
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.
– 5.4 –

vespres

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;

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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:

C

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 ens elegí en el seu Fill, i ens destinà a ser fills seus.

LECTURA BREU: Col 1, 9b-11

No hem deixat de pregar per vosaltres i de demanar que
– 5.5 –

temps ordinari – dilluns

sigueu plens del coneixement de la seva voluntat, amb
saviesa i enteniment espiritual, a fi que tingueu un
comportament digne del Senyor, que el satisfaci
plenament, fructificant en tota bona activitat i
progressant en el coneixement de Déu; enfortits en tota
virtut, segons el seu poder gloriós, enterament pacients
i constants.
Breu silenci

R.
V.

vi
d

Glòria i lloança per sempre a tu.
Salva'm la vida.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
He pecat contra tu, salva'm la vida.

C

R.

as

V.

He pecat contra tu, salva'm la vida.
He pecat contra tu, salva'm la vida.

-M

R.

EC

V.

al

RESPONSORI BREU

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

La meva ànima magnifica el Senyor, perquè Déu ha
mirat la meva petitesa.
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.
– 5.6 –

vespres

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.

as

vi
d

al

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.

EC

-M

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.

C

Glòria 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 meva ànima magnifica el Senyor, perquè Déu ha
mirat la meva petitesa.

PREGÀRIES

Déu va establir amb el seu poble una aliança eterna i
– 5.7 –

temps ordinari – dilluns

mai no deixa d'afavorir-lo. Donem-li, doncs, gràcies i
adrecem-li amb confiança aquesta súplica: Beneeix el
teu poble, Senyor.
V. Salva, Senyor, el teu poble, i beneeix la teva heretat.
R. Beneeix el teu poble, Senyor.
V. Aplega en la unitat tots els qui es glorien del nom de

cristians, perquè el món cregui en Crist, el teu enviat.

al

R. Beneeix el teu poble, Senyor.

Dóna la teva gràcia als nostres amics i coneguts,
perquè escampin la bona olor de Crist.
R. Beneeix el teu poble, Senyor.

as

vi
d

V.

Manifesta el teu amor als agonitzants, fes que els
seus ulls vegin la teva salvació.
R. Beneeix el teu poble, Senyor.

EC

-M

V.

C

Aquí es poden afegir altres intencions.

Resem ara tots junts la pregària que el mateix Jesús ens
va ensenyar:
Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
– 5.8 –

vespres

I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració

Que et glorifiqui, Senyor, la confessió que som
servidors teus, i ja que per a la nostra salvació vas
mirar la petitesa de la Verge Maria, fes que assolim la
plenitud de la redempció. Per nostre Senyor Jesucrist,
el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

vi
d

al

V.

EC

CONCLUSIÓ

-M

as

R. Amén

V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

C

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

– 5.9 –

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

temps ordinari – dilluns

– 5.10 –

laudes

DIMARTS
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 6.1 –

temps ordinari – dimarts

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.

C

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

L'home que té el cor sincer i les mans sense culpa pujarà
a la muntanya del Senyor.
Salm 24
Engrandiu-vos, portalades eternes

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.

– 6.2 –

laudes

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.

al

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.

as

vi
d

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

EC

-M

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

C

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

– 6.3 –

temps ordinari – dimarts
Antífona 1

L'home que té el cor sincer i les mans sense culpa pujarà
a la muntanya del Senyor.

Antífona 2

Reconeixem, Senyor, la nostra impietat.
Càntic (Jr 14, 17-21)
Súplica del profeta a favor del poble

-M

as

vi
d

al

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.

C

EC

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.
– 6.4 –

laudes

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!

Antífona 2

al

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

as

vi
d

Reconeixem, Senyor, la nostra impietat.

Antífona 3

EC

-M

Fareu bé, homes rectes, de lloar el Senyor.

C

Salm 33
La paraula del Senyor és sincera

Alegreu-vos, oh justos, en el Senyor,
als homes rectes els escau fer-li lloança.
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.
– 6.5 –

temps ordinari – dimarts

És 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.

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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.

C

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
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.

– 6.6 –

laudes

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.

vi
d

al

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.

-M

as

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

C

EC

Glòria 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

Fareu bé, homes rectes, de lloar el Senyor.

LECTURA BREU: Rm 3, 11-14

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
– 6.7 –

temps ordinari – dimarts

llum. 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

RESPONSORI BREU

R.
V.

al

vi
d

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Tu ets , Déu meu, el penyal on m'emparo.

C

R.

Tu, la roca i muralla que em deslliura.
El penyal on m'emparo.

as

V.

Tu ets, Déu meu, el penyal on m'emparo.
Tu ets, Déu meu, el penyal on m'emparo.

-M

R.

EC

V.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

El Senyor ha fet que s'aixequi un salvador poderós, com
ho havia anunciat per boca dels seus profetes.
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,
– 6.8 –

laudes

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,

vi
d

al

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

-M

as

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

C

EC

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.

– 6.9 –

temps ordinari – dimarts
Antífona

El Senyor ha fet que s'aixequi un salvador poderós, com
ho havia anunciat per boca dels seus profetes.

PREGÀRIES

al

Germans estimats, nosaltres, que hem seguit la crida de
Déu, tenim en Jesús el gran sacerdot que presenta la
nostra professió de fe. Elevem-li, doncs, aquesta
aclamació: Senyor Déu nostre i Salvador nostre!
Rei omnipotent, que pel baptisme ens conferires un
sacerdoci reial, concedeix-nos que et puguem oferir
sempre el sacrifici de lloança.
R. Senyor Déu nostre i Salvador nostre!

-M

as

vi
d

V.

Fes que complim, Senyor, els teus manaments,
perquè tu estiguis amb nosaltres i nosaltres en tu,
per l'Esperit Sant.
R. Senyor Déu nostre i Salvador nostre!

C

EC

V.

V. Dóna'ns,

Senyor, la teva saviesa eterna, perquè avui
ens acompanyi i dirigeixi les nostres obres.
R. Senyor Déu nostre i Salvador nostre!
V. Fes que avui alegrem els qui conviuen amb nosaltres

i que no entristim mai ningú.
R. Senyor Déu nostre i Salvador nostre!
Aquí es poden afegir altres intencions.

– 6.10 –

laudes

Units a Jesucrist, preguem ara al Pare amb l'oració dels
fills de Déu:

Oració

-M

escolta de bon grat la pregària que et fem en
començar aquest dia; tu, que ens estimes com a fills,
aclareix la foscor del nostre cor, perquè cap desig
tenebrós no domini els que la gràcia celestial ha
renovat. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que
amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

C

EC

V. Senyor,

as

vi
d

al

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.

R. Amén.

CONCLUSIÓ
V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
– 6.11 –

temps ordinari – dimarts
R. Amén.

*

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

*

– 6.12 –

vespres

DIMARTS
Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

C

HIMNE (tots)

Tinc en Tu ma gran riquesa,
ets mon Déu i Salvador;
res amb Tu és comparable,
gran en glòria i esplendor.
Que jo pugui sempre viure
ple del teu gran amor;
que jo pugui sempre viure
ben a prop del teu cor.

– 7.1 –

temps ordinari – dimarts

Ni descans, ni goig, ni festes
vinc ansiós a demanar;
treballar patint desitjo,
sols a prop de Tu estar.

Antífona 1

-M

SALMÒDIA (a 2 cors)

as

vi
d

Obre Tu després les portes
de Salem, ciutat de bé,
on amb tots els sants i àngels
sempre més et lloaré. Amén.

al

Per la vall d'un món de fosques,
per la vida i per la mort,
condueix-me amb la presència,
de Jesús, mon sol conhort.

EC

El Senyor ha donat la victòria al seu Ungit.

C

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.

– 7.2 –

vespres

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.

vi
d

al

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

-M

as

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

C

EC

Glòria 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 ha donat la victòria al seu Ungit.

Antífona 2

Cantarem celebrant la teva gesta.
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!
– 7.3 –

temps ordinari – dimarts

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.

as

vi
d

al

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.

-M

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

C

EC

Glòria 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

Cantarem celebrant la teva gesta.

Antífona 3

Has fet de nosaltres, Senyor, una casa reial i uns
sacerdots dedicats al nostre Déu.
Càntic (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
L'Anyell rep el rotlle segellat
– 7.4 –

vespres

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.

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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.

C

Glòria 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

Has fet de nosaltres, Senyor, una casa reial i uns
sacerdots dedicats al nostre Déu.

LECTURA BREU: 1Jn 3, 1-2

Mireu quina prova d'amor tan gran ens ha donat el Pare:
que siguem declarats fills de Déu. I ben cert que ho som!
– 7.5 –

temps ordinari – dimarts

Per això el món no ens reconeix, perquè no l'ha
reconegut a ell. Sí, estimats, ara som fills de Déu, però
encara no s'ha manifestat el que serem. Sabem que,
quan ell es manifestarà, serem semblants a ell, ja que el
veurem tal com és.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

R.
V.

al

vi
d

La teva fidelitat es manté pels segles.
Persistirà com el cel.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
La teva paraula, Senyor, és eterna, persistirà
com el cel.

C

R.

as

V.

-M

R.

La teva paraula, Senyor, és eterna, persistirà
com el cel.
La teva paraula, Senyor, és eterna, persistirà
com el cel.

EC

V.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

El meu esperit celebra el Senyor, que és el Déu que em
salva.
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.
– 7.6 –

vespres

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.

as

vi
d

al

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.

EC

-M

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.

C

Glòria 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 meu esperit celebra el Senyor, que és el Déu que em
salva.

PREGÀRIES

– 7.7 –

temps ordinari – dimarts

Jesucrist, el Senyor, ens ha redimit i ens ha fet poble
seu, i viu enmig nostre. Adrecem-nos a ell, tot dient: Et
beneïm, Senyor, escolta'ns.
Jesucrist, rei i senyor dels pobles, ajuda'ls, assisteix
els seus governants, perquè tots busquin conjuntament el bé comú segons la teva Llei.
R. Et beneïm, Senyor, escolta'ns.
V.

V. Tu, que has fet captiva la nostra captivitat, restitueix

vi
d

al

la llibertat de fills als germans que viuen captius en
el cos o en l'esperit.
R. Et beneïm, Senyor, escolta'ns.

as

V. Que els nostres joves s'esforcin a viure irreprotxables

EC

-M

davant teu i segueixin amb decisió la teva crida.
R. Et beneïm, Senyor, escolta'ns.
Fes que els infants imitin els teus exemples i que
sempre creixin en saviesa i en gràcia.
R. Et beneïm, Senyor, escolta'ns.

C

V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Acabem la nostra oració demanant que el Regne de Déu
vingui a nosaltres:
Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
– 7.8 –

vespres

així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració
V. Et donem gràcies, Senyor Déu omnipotent, perquè ens

as

vi
d

al

has concedit d'arribar a aquesta hora foscant, i et
preguem humilment que l'ofrena del capvespre sigui
per a tu un sacrifici agradable. Per nostre Senyor
Jesucrist, el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat
de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

EC

-M

R. Amén.

C

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

– 7.9 –

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

temps ordinari – dimarts

– 7.10 –

laudes

DIMECRES
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 8.1 –

temps ordinari – dimecres

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.
SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

C

Veurem la llum en la teva llum.

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.
Tan cregut està de si mateix
que no troba detestable la seva culpa.

– 8.2 –

laudes

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.

al

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.

-M

as

vi
d

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.

C

EC

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.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.
– 8.3 –

temps ordinari – dimecres
Antífona 1

Veurem la llum en la teva llum.

Antífona 2

Ets gran, Senyor, i és admirable el teu poder.
Càntic (1Cr 29, 10b-13)
Oració de David

vi
d

al

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

as

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

EC

-M

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!

C

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.
– 8.4 –

laudes
Antífona 2

Ets gran, Senyor, i és admirable el teu poder.

Antífona 3

Aclameu Déu amb entusiasme.

Salm 47
Aclameu Déu amb crits de joia

as

vi
d

al

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

EC

-M

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.

C

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.

– 8.5 –

temps ordinari – dimecres

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

vi
d

al

Aclameu Déu amb entusiasme.

as

LECTURA BREU: Jm 1, 5-6

C

Breu silenci

EC

-M

Si a algun de vosaltres li manca saviesa, que la demani a
Déu, que a tots en dóna generosament sense fer-ne
retret, i li serà donada. Però que demani amb fe, sense
dubtar gens, perquè els qui dubten són com l'onatge del
mar embravit i sacsejat quan hi bufa el vent.

RESPONSORI BREU
V.
R.
V.
R.

Déu meu, inclina el meu cor a la teva llei.
Déu meu, inclina el meu cor a la teva llei.
El teu camí em donarà vida.
Inclina el meu cor a la teva llei.

– 8.6 –

laudes
V.
R.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Déu meu, inclina el meu cor a la teva llei.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Sigues misericordiós amb nosaltres, Senyor, recorda la
teva aliança santa.
Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

-M

as

vi
d

al

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.

C

EC

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.
– 8.7 –

temps ordinari – dimecres

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.

vi
d

al

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

as

Antífona

C

PREGÀRIES

EC

-M

Sigues misericordiós amb nosaltres, Senyor, recorda la
teva aliança santa.

Donem gràcies a Crist i lloem-lo sempre, perquè no
s'avergonyeixi d'anomenar germans els homes que
santifica. Preguem-li, doncs: Santifica, Senyor, els teus
germans.
Et consagrem amb puresa de cor el començament
del dia en honor de la teva resurrecció; emplena'nsel d'obres santes i agradables a tu.
R. Santifica, Senyor, els teus germans.
V.

– 8.8 –

laudes

Tu, Senyor, que has renovat el dia, senyal del teu
amor, per a la nostra joia i salvació, renova'ns cada
dia per a glòria teva.
R. Santifica, Senyor, els teus germans.
V.

Ensenya'ns de descobrir-te avui present en tots els
homes, i de trobar-te sobretot en els pobres i afligits.
R. Santifica, Senyor, els teus germans.
V.

Concedeix-nos un dia de pau amb tothom, sense
tornar mai mal per mal a ningú.
R. Santifica, Senyor, els teus germans.

vi
d

al

V.

as

Aquí es poden afegir altres intencions.

-M

Resumim les lloances i peticions de la nostra celebració,
repetint les paraules que ens va ensenyar Crist:

C

EC

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.

– 8.9 –

temps ordinari – dimecres
Oració
V.

Escolta'ns, oh Déu, salvador nostre, i fes que,
il·luminats per la teva llum, obrem segons la veritat,
perquè, ja que hem nascut de tu com a fills de la llum,
siguem també els teuss testimonis davant de tots els
homes. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que
amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

vi
d

al

R. Amén.

as

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

EC

C

R. Amén.

-M

i ens dugui a la vida eterna.

*

*

– 8.10 –

*

vespres

DIMECRES
Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

C

HIMNE (tots)

Tinc en Tu ma gran riquesa,
ets mon Déu i Salvador;
res amb Tu és comparable,
gran en glòria i esplendor.
Que jo pugui sempre viure
ple del teu gran amor;
que jo pugui sempre viure
ben a prop del teu cor.

– 9.1 –

temps ordinari – dimecres

Ni descans, ni goig, ni festes
vinc ansiós a demanar;
treballar patint desitjo,
sols a prop de Tu estar.

as

vi
d

Obre Tu després les portes
de Salem, ciutat de bé,
on amb tots els sants i àngels
sempre més et lloaré. Amén.

al

Per la vall d'un món de fosques,
per la vida i per la mort,
condueix-me amb la presència,
de Jesús, mon sol conhort.

SALMÒDIA (a 2 cors)

-M

Antífona 1

EC

El Senyor és la meva llum i la meva salvació: de qui haig
de tenir por? †

C

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.
– 9.2 –

vespres

Ni que un exèrcit acampés contra mi,
el meu cor no tindria cap temença;
ni que esclati una guerra contra meu,
em mantindré confiat.

al

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.

-M

as

vi
d

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.

C

EC

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 és la meva llum i la meva salvació: de qui haig
de tenir por?

– 9.3 –

temps ordinari – dimecres
Antífona 2

Vull arribar davant teu, Senyor, no t'amaguis.
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.

as

vi
d

al

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!

C

EC

-M

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!
– 9.4 –

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

Vull arribar davant teu, Senyor, no t'amaguis.

Antífona 3

vi
d

al

Engendrat abans de tota la creació, és en tot el primer.

as

Càntic (Col 1, 12-20)
Acció de gràcies i pregària

EC

-M

Donant gràcies amb alegria al Pare,
que ens ha fet aptes per a participar
de l'herència dels sants en la llum,

C

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;

– 9.5 –

temps ordinari – dimecres

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,

-M

as

vi
d

al

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.

C

EC

Glòria 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

Engendrat abans de tota la creació, és en tot el primer.

LECTURA BREU: Jm 1, 22-25

Però cal que sigueu practicants de la paraula i no us
limiteu només a escoltar-la, que us enganyaríeu a
vosaltres mateixos. Perquè si algú escolta la paraula i no
la practica, s'assembla a un home que examina en un
– 9.6 –

vespres

mirall la cara que fa: es mira a si mateix, se'n va i
després ja no pensa més com era. En canvi, el qui
s'emmiralla en la llei perfecta, la de la llibertat, i és
conseqüent, no com un oient oblidadís, sinó que la posa
per obra, aquest serà feliç practicant-la.
Breu silenci

RESPONSORI BREU

R.
V.

al

No em comptis entre els pecadors.
I compadeix-te de mi.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Allibera'm, Senyor, i compadeix-te de mi.

EC

R.

vi
d

V.

as

R.

Allibera'm, Senyor, i compadeix-te de mi.
Allibera'm, Senyor, i compadeix-te de mi.

-M

V.

C

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

El Totpoderós obra en mi meravelles, i el seu nom és
sant.
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.

– 9.7 –

temps ordinari – dimecres

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

as

vi
d

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.

al

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

EC

-M

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.

C

Glòria 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 Totpoderós obra en mi meravelles, i el seu nom és
sant.

– 9.8 –

vespres
PREGÀRIES

Glorifiquem sempre el nom del Senyor, que estima tant
el seu poble escollit. Que pugi a ell la nostra oració:
Mostra'ns, Senyor, la teva caritat.
Recorda't de la teva Església, Senyor: guarda-la de
tot mal, fes-la perfecta en l'amor.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva caritat.
V.

Fes que tots els pobles et coneguin a tu, l'únic Déu
veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva caritat.

vi
d

al

V.

Concedeix als nostres familiars benestar i prosperitat en tot, benedicció i vida per sempre.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva caritat.

-M

as

V.

C

EC

Alleugereix els afeixugats pel treball i el sofriment,
vindica els qui són menyspreats en la seva dignitat
humana.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva caritat.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Refermem ara les nostres lloances i peticions amb
l'oració del Senyor:
Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
– 9.9 –

temps ordinari – dimecres

Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració
V. Escolta, Senyor, la nostra pregària i protegeix-nos nit

-M

as

vi
d

al

i
dia, perquè, ja que per la teva ordenació provident
estem subjectes a les contínues variacions de la vida,
puguem recolzar-nos sempre en la teva fermesa
incommovible. Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill,
que amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.

C

EC

R. Amén.

CONCLUSIÓ

V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

– 9.10 –

*

laudes

DIJOUS
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 10·1 –

temps ordinari – dijous

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.
SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

C

Desvetlleu-vos, arpa i lira meva; vull desvetllar l'aurora.
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.
– 10·2 –

laudes

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.

al

Eleva’t, oh Déu, per damunt del cel,
que la teva glòria s’estengui arreu de la terra!

-M

as

vi
d

Han parat un llaç als meus passos
per abatre la meva ànima;
han cavat una fossa davant meu,
però hi han caigut dins.

C

EC

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!

– 10·3 –

temps ordinari – dijous

Glòria 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-vos, arpa i lira meva; vull desvetllar l'aurora.

Antífona 2

as

vi
d

Càntic (Jr 31, 10-14)
Sió i les nacions

al

Diu el Senyor: L'abundor de casa meva saciarà el meu
poble.

C

EC

-M

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;
– 10·4 –

laudes

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

as

vi
d

al

Diu el Senyor: L'abundor de casa meva saciarà el meu
poble.

Antífona 3

EC

-M

Gran és el Senyor i digne de tota lloança. †

C

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,
– 10·5 –

temps ordinari – dijous

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.

vi
d

al

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!

EC

-M

as

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.

C

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.
– 10·6 –

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 3

Gran és el Senyor i digne de tota lloança.

LECTURA BREU: Is 66, 1-2

-M

EC

Breu silenci

as

vi
d

al

Això diu el Senyor: “El cel és el meu tron, i la terra,
l’escambell dels meus peus! Quina casa podríeu
construir-me? Quin lloc triaríeu per al meu repòs? Totes
aquestes coses les ha fet la meva mà, i així han rebut
existència, diu el Senyor. Posaré atenció en el pobre i
humil d’esperit, que tremola davant la meva paraula.

V.
R.
V.
R.
V.
R.

C

RESPONSORI BREU

Clamo amb tot el cor: Senyor, escolta'm.
Clamo amb tot el cor: Senyor, escolta'm.
Vull complir els teus decrets.
Senyor, escolta'm.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Clamo amb tot el cor: Senyor, escolta'm.

– 10·7 –

temps ordinari – dijous
CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

Antífona

Donem culte al Senyor amb santedat, i ell ens guardarà
dels enemics.
Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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,

C

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.

– 10·8 –

laudes

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

vi
d

al

Donem culte al Senyor amb santedat, i ell ens guardarà
dels enemics.

as

PREGÀRIES

EC

-M

Donem gràcies a Crist, que ens concedeix la llum
d'aquest nou dia, i diguem-li: Senyor, beneeix-nos i
santifica'ns.
Tu t'oferires com a víctima pels nostres pecats: rep
les obres i els propòsits d'aquest dia que comença.
R. Senyor, beneeix-nos i santifica'ns.

C

V.

V. Tu alegres els nostres ulls amb el do de la llum nova:

brilla en el nostre cor com l'estel del matí.
R. Senyor, beneeix-nos i santifica'ns.

Concedeix-nos un esperit magnànim amb tothom,
perquè siguem imitadors teus.
R. Senyor, beneeix-nos i santifica'ns.
V.

– 10·9 –

temps ordinari – dijous

Fes-nos experimentar, Senyor, la teva misericòrdia,
que el teu goig sigui la nostra fortalesa.
R. Senyor, beneeix-nos i santifica'ns.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Cloguem la nostra pregària amb les paraules que
Jesucrist ens va ensenyar:

C

EC

-M

as

vi
d

al

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
V.

Oració

Déu totpoderós i etern, nosaltres et supliquem, al
matí, migdia i vespre, que apartis dels nostres cors les
tenebres del pecat i que ens guiïs a la llum veritable,
que és Crist, el teu Fill, que amb tu viu i regna en la
unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

– 10·10 –

laudes
CONCLUSIÓ
V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

*

– 10·11 –

C

EC

-M

as

vi
d

al

temps ordinari – dijous

– 10·12 –

vespres

DIJOUS
Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

C

HIMNE (tots)

Tinc en Tu ma gran riquesa,
ets mon Déu i Salvador;
res amb Tu és comparable,
gran en glòria i esplendor.
Que jo pugui sempre viure
ple del teu gran amor;
que jo pugui sempre viure
ben a prop del teu cor.

– 11.1 –

temps ordinari – dijous

Ni descans, ni goig, ni festes
vinc ansiós a demanar;
treballar patint desitjo,
sols a prop de Tu estar.

Antífona 1

-M

SALMÒDIA (a 2 cors)

as

vi
d

Obre Tu després les portes
de Salem, ciutat de bé,
on amb tots els sants i àngels
sempre més et lloaré. Amén.

al

Per la vall d'un món de fosques,
per la vida i per la mort,
condueix-me amb la presència,
de Jesús, mon sol conhort.

EC

Vaig cridar auxili i em vas guarir; Senyor, Déu meu, jo et
lloaré per sempre.

C

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.
– 11.2 –

vespres

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.

al

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.

-M

as

vi
d

A tu, Senyor, jo invoco,
i al meu Déu imploro:
Quin profit tens en la meva mort,
si baixo a la fossa?

C

EC

¿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.

– 11.3 –

temps ordinari – dijous
Antífona 1

Vaig cridar auxili i em vas guarir; Senyor, Déu meu, jo et
lloaré per sempre.

Antífona 2

Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa.
Salm 32
Feliç aquell qui té la culpa esborrada

as

vi
d

al

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.

C

EC

-M

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.
– 11.4 –

vespres

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,
t’aconsellaré
i mantindré els meus ulls damunt teu.

as

vi
d

al

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.”

EC

-M

El descregut està ple de penes,
però el qui confia en el Senyor
estarà rodejat per la bondat.

C

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

Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa.

– 11.5 –

temps ordinari – dijous
Antífona 3

El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i
tots els pobles li retran homenatge.
Càntic (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El regne ha passat a ser del Senyor

al

Gràcies, Senyor Déu Totpoderós,
el qui és i el qui era,
perquè has assumit el teu gran poder
i has començat a regnar.

EC

-M

as

vi
d

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."

C

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.
– 11.6 –

vespres

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

-M

LECTURA BREU: 1Pe 1, 6-9

as

vi
d

al

El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i
tots els pobles li retran homenatge.

C

EC

Per això esteu contents, malgrat que encara hàgiu de
ser afligits un quant temps per diverses proves, a fi que
el metall pur de la vostra fe, molt més valuosa que l'or
destructible, tot i que és provat al foc, resulti un motiu
de lloança, glòria i honor en la manifestació de
Jesucrist, a qui estimeu sense haver-lo vist, en qui,
sense veure'l encara, però creient en ell, us alegreu amb
un goig inefable i esplèndid, perquè teniu segur el
resultat de la fe, la vostra salvació.
Breu silenci

RESPONSORI BREU
V.
R.

El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat.
El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat.
– 11.7 –

temps ordinari – dijous

V.
R.
V.
R.

I amb la mel abundant de les roques.
Amb la flor del blat.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

vi
d

al

El Senyor derroca els poderosos del soli i exalça els
humils.

as

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

EC

-M

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

C

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,
– 11.8 –

vespres

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.

vi
d

al

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

as

Antífona

C

PREGÀRIES

EC

-M

El Senyor derroca els poderosos del soli i exalça els
humils.

Déu és el nostre auxili, en ell es fonamenta tota la nostra
esperança. Lloem-lo i diguem-li amb devoció: Senyor,
mira els teus fills.
Senyor, Déu nostre, que has establert una aliança
eterna amb el vostre poble, fes que proclamem
sempre les teves meravelles.
R. Senyor, mira els teus fills.
V.

V.

Que tots els pastors siguin perfectes en la caritat,
que els fidels es mantinguin sempre en la unitat de
– 11.9 –

temps ordinari – dijous

l'esperit amb el vincle de la pau.
R. Senyor, mira els teus fills.

Que construïm sempre amb tu en el món la ciutat
terrenal, perquè no treballin en va els qui l'edifiquen.
R. Senyor, mira els teus fills.
V.

Envia treballadors als teus sembrats, perquè sigui
santificat el teu nom en tot el món.
R. Senyor, mira els teus fills.

vi
d

Aquí es poden afegir altres intencions.

al

V.

as

Amb la mateixa confiança que tenen els fills envers el
seu pare, dirigim-nos nosaltres a Déu, tot dient:

C

EC

-M

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
V. Oh

Oració

Déu, que il·lumines la nit i després de les tenebres
fas radiar novament la llum, guarda'ns aquesta nit
– 11.10 –

vespres

dels paranys de l'enemic i concedeix-nos que, en
clarejar el nou dia, puguem tornar a donar-te gràcies,
reunits a la teva presència. Per nostre Senyor
Jesucrist, el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat
de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
R. Amén.
CONCLUSIÓ

† i ens guardi de tot mal,

vi
d

i ens dugui a la vida eterna.

al

V. Que el Senyor ens beneeixi

*

C

EC

-M

*

as

R. Amén.

– 11.11 –

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

temps ordinari – dijous

– 11.12 –

laudes

DIVENDRES
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 12.1 –

temps ordinari – divendres

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.
SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

C

Acceptaràs, Senyor, els sacrificis sobre el teu altar.
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.

– 12.2 –

laudes

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.

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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.

C

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!
– 12.3 –

temps ordinari – divendres

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.

as

vi
d

al

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.

EC

-M

Glòria 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

C

Acceptaràs, Senyor, els sacrificis sobre el teu altar.

Antífona 2

Tota la descendència d'Israel se sent triomfant i gloriosa
gràcies al Senyor.
Càntic (Is 45, 15-25)
Israel salvat pel Senyor

Realment, tu ets un Déu amagat,
Déu d’Israel, salvador!
– 12.4 –

laudes

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.

-M

as

vi
d

al

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:

C

EC

“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.
– 12.5 –

temps ordinari – divendres

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?

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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.

C

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.

– 12.6 –

laudes
Antífona 2

Tota la descendència d'Israel se sent triomfant i gloriosa
gràcies al Senyor.

Antífona 3

Entreu amb crits d'alegria a la presència del Senyor.
Salm 100
Serviu el Senyor amb alegria

as

vi
d

al

Aclameu el Senyor tota la terra,
serviu el Senyor amb alegria,
veniu joiosos a la seva presència!

EC

-M

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.

C

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.

– 12.7 –

temps ordinari – divendres
Antífona 3

Entreu amb crits d'alegria a la presència del Senyor.

LECTURA BREU: Ef 4, 29-32

as

vi
d

al

Que no surtin mai de la vostra boca paraules ofensives;
si de cas, aquelles que tinguin una utilitat edificadora
davant d'una necessitat i facin bé als qui les escolten.
No contristeu l'Esperit Sant de Déu, amb el qual heu
estat marcats per al dia de la redempció. 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.

EC

-M

Breu silenci

V.
R.
V.
R.
V.
R.

C

RESPONSORI BREU

Que pugui escoltar el teu amor a punta de dia.
Que pugui escoltar el teu amor a punta de dia.
Fes-me conèixer el camí que he de seguir.
A punta de dia.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Que pugui escoltar el teu amor a punta de dia.

– 12.8 –

laudes
CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)
Antífona

El Senyor ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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,

C

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.

– 12.9 –

temps ordinari – divendres

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

vi
d

al

El Senyor ha visitat el seu poble i l'ha redimit.

as

PREGÀRIES

EC

-M

Adorem Crist, que per la santa creu va salvar els homes,
i demanem-li amb amor: Senyor, tingues pietat.
V. Crist, que ets el nostre sol i el nostre dia, il·lumina'ns,

C

contén les nostres males inclinacions des del
començament del dia.
R. Senyor, tingues pietat.
V. Guarda'ns

els nostres pensaments, paraules i obres,
perquè avui et puguem complaure en tot.
R. Senyor, tingues pietat.
V. Aparta els teus ulls dels nostres pecats, esborra totes

les nostres culpes.
R. Senyor, tingues pietat.

– 12.10 –

laudes

Per la teva creu i per la teva resurrecció, omple'ns
del consol de l'Esperit Sant.
R. Senyor, tingues pietat.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

Demanem ara amb confiança a Déu que no permeti que
caiguem a la temptació:

C

EC

-M

as

vi
d

al

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
V.

Oració

Oh Déu, que dissipes les tenebres de la nostra
ignorància amb la llum de la teva Paraula,
augmenta'ns la fe que hem rebut de tu, a fi que cap
temptació no pugui ofegar el foc que la teva gràcia ha
encès en els nostres cors. Per nostre Senyor Jesucrist,
el teu Fill, que amb tu viu i regna en la unitat de
l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

– 12.11 –

temps ordinari – divendres
CONCLUSIÓ
V. Que el Senyor ens beneeixi

† i ens guardi de tot mal,

i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

*

*

C

EC

-M

as

vi
d

al

*

– 12.12 –

vespres

DIVENDRES
Vespres

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

C

HIMNE (tots)

Tinc en Tu ma gran riquesa,
ets mon Déu i Salvador;
res amb Tu és comparable,
gran en glòria i esplendor.
Que jo pugui sempre viure
ple del teu gran amor;
que jo pugui sempre viure
ben a prop del teu cor.

– 13.1 –

temps ordinari – divendres

Ni descans, ni goig, ni festes
vinc ansiós a demanar;
treballar patint desitjo,
sols a prop de Tu estar.

-M

SALMÒDIA (a 2 cors)

as

vi
d

Obre Tu després les portes
de Salem, ciutat de bé,
on amb tots els sants i àngels
sempre més et lloaré. Amén.

al

Per la vall d'un món de fosques,
per la vida i per la mort,
condueix-me amb la presència,
de Jesús, mon sol conhort.

Antífona 1

EC

He pecat contra tu, Senyor: salva'm la vida.

C

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.

– 13.2 –

vespres

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?”

al

I si algú ve a veure’m, parla equívocament,
recull dintre seu tot el que és negatiu,
i quan és a fora ho xerra.

-M

as

vi
d

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.”

C

EC

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.

– 13.3 –

temps ordinari – divendres

Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.
Antífona 1

He pecat contra tu, Senyor: salva'm la vida.

Antífona 2

El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra
muralla és el Déu de Jacob.

vi
d

al

Salm 46
Déu és el nostre refugi i fortalesa

EC

-M

as

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.

C

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.

– 13.4 –

vespres

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.

al

El Senyor de l’univers és amb nosaltres,
el nostre refugi és el Déu de Jacob.

-M

as

vi
d

Glòria 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

C

EC

El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra
muralla és el Déu de Jacob.

Antífona 3

Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-te 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.
– 13.5 –

temps ordinari – divendres

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."

Antífona 3

al

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

LECTURA BREU: Rm 15, 1-3

as

vi
d

Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-te homenatge.

C

EC

-M

Nosaltres, com a forts, hem de suportar les debilitats
dels febles, i no desinteressar-nos-en per comoditat
pròpia. Que cadascú procuri de complaure el proïsme,
pel seu bé, en mires d'edificació. 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

RESPONSORI BREU
V.
R.

Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva
sang.
Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva
sang.
– 13.6 –

vespres
V.
R.
V.
R.

Ha fet de nosaltres una casa reial, uns sacerdots
dedicats a Déu.
I ens ha rentat amb la seva sang.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva
sang.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

al

Antífona

vi
d

El Senyor ha protegit els seus servents, s'ha recordat del
seu amor.

as

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

EC

-M

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

C

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,
– 13.7 –

temps ordinari – divendres

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.

vi
d

al

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

as

Antífona

C

PREGÀRIES

EC

-M

El Senyor ha protegit els seus servents, s'ha recordat del
seu amor.

Beneït sigui Déu, que veu els desitjos dels necessitats i
omple de béns els pobres. Demanem-li amb confiança:
Mostra'ns, Senyor, la teva misericòrdia.
Senyor, Pare nostre compassiu, et preguem pels
membres de l'Església que sofreixen, recorda't de
Jesús, el seu cap, que morint en creu t'oferí per ells
el sacrifici del Divendres Sant.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva misericòrdia.
V.

– 13.8 –

vespres
V. Allibera

els captius, torna la vista als cecs, ajuda les
viudes i els orfes.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva misericòrdia.
Revesteix els fidels amb les teves armes, perquè
puguin resistir els atacs del Maligne.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva misericòrdia.
V.

Sigues misericordiós amb nosaltres a l'hora de la
nostra mort, mantén-nos fidels tota la vida i fes que
morim en la teva pau.
R. Mostra'ns, Senyor, la teva misericòrdia.

vi
d

al

V.

as

Aquí es poden afegir altres intencions.

EC

-M

Cloguem ara la nostra pregària demanant a Déu que
perdoni les nostres culpes i ens ajudi a perdonar els
nostres deutors:

C

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.

– 13.9 –

temps ordinari – divendres
Oració

V.

Concedeix, Senyor, als teus servents que, instruïts
amb els exemples de la passió, estiguem sempre a
punt per portar el jou suavíssim del teu Fill. Ell, que
amb tu viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

R. Amén.

† i ens guardi de tot mal,

vi
d

V. Que el Senyor ens beneeixi

al

CONCLUSIÓ

as

i ens dugui a la vida eterna.

-M

R. Amén.

*

C

EC

*

– 13.10 –

*

laudes

DISSABTES
Laudes

R.

vi
d

as

V.

Sigues amb nosaltres, † Déu nostre.
Senyor, vine a ajudar-nos.

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

-M

R.

EC

V.

al

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE (tots)

C

Sempre feliç, perquè Jesús em guia.
Sempre feliç, seguiré el Senyor.
Jesús, qui és la llum d'eterna vida,
del qui no res podrà prendre'm l'amor.
No tindré por a l'enemic, no:
perquè Jesús és l'amic meu.
Sempre feliç, Jesús em guarda.
Sempre feliç, m'ha d'estimar.
Sempre feliç, enmig de la batalla;
lluitaré brau, amb l'impuls del seu braç.
– 14.1 –

temps ordinari – dissabtes

Sempre feliç, jo sé que m'acompanya,
i tinc segur el cel que ell va guanyar.
Meva serà la gran victòria,
per ell serà meva la glòria.
Sempre feliç, cantant la història,
del seu amor que ens va salvar.

vi
d

al

Sempre feliç. Quan arribi la glòria
ell m'ha de dir: Vine aquí, servent meu.
Aquí als meus peus, doncs, jo el teu front corono,
com bon soldat, lluitador i fidel.

EC

-M

as

Àngels a mils diran: Victòria...!
I al rei Jesús, palmes de glòria
oferiran, mentre la història
ressonarà per l'ample cel. Amén.

C

SALMÒDIA (a 2 cors)

Antífona 1

Els meus ulls es desvetllen per tu quan encara no és de
dia.
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.
– 14.2 –

laudes

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.

al

Són a prop els qui van darrere la maldat;
estan lluny de la teva llei.

as

vi
d

Tu ets a la vora, Senyor,
i tots els teus manaments són veritat.

EC

-M

Fa molt de temps que tinc per sabut que els teus
preceptes
els has establert a perpetuïtat.

C

Glòria 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 meus ulls es desvetllen per tu quan encara no és de
dia.

Antífona 2

Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha
salvat.
– 14.3 –

temps ordinari – dissabtes
Càntic (Ex 15, 1-18)
Càntic triomfal de Moisès

vi
d

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”.

al

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:

C

EC

-M

as

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.

– 14.4 –

laudes

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.

as

vi
d

al

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.

EC

-M

Amb la teva misericòrdia has conduït
el poble que vas redimir,
amb el teu poder l’has guiat al teu santuari.

C

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.

– 14.5 –

temps ordinari – dissabtes

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.

vi
d

Antífona 2

al

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

-M

as

Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha
salvat.

EC

Antífona 3

Lloeu el Senyor, totes les nacions. †

C

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.
– 14.6 –

laudes
Antífona 3

Lloeu el Senyor, totes les nacions.

LECTURA BREU: 2Pe 1, 10-11

Per això, germans, poseu cada cop més interès a
consolidar la vostra vocació i elecció; i si ho feu així, no
fallareu mai. Que així us serà oberta àmpliament
l'entrada al Regne etern del nostre Senyor i Salvador
Jesucrist.

as

vi
d

al

Breu silenci

V.
R.
V.
R.

EC

R.

Imploro auxili, Senyor, i et dic: Tu ets el meu
refugi.
Imploro auxili, Senyor, i et dic: Tu ets el meu
refugi.

C

V.

-M

RESPONSORI BREU

Tu ets la meva possessió en aquesta vida.
Tu ets el meu refugi.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Imploro auxili, Senyor, i et dic: Tu ets el meu
refugi.

CÀNTIC EVANGÈLIC (tots)

– 14.7 –

temps ordinari – dissabtes

Antífona

Il·lumina, Senyor, els qui viuen a la fosca, a les ombres
de la mort.
Càntic de Zacaries (Lc 1, 68-79)

vi
d

al

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.

EC

-M

as

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,

C

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.

– 14.8 –

laudes

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

as
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al

Il·lumina, Senyor, els qui viuen a la fosca, a les ombres
de la mort.

-M

PREGÀRIES

C

EC

Crist volgué assemblar-se en tot als germans, per poder
ser davant de Déu el pontífex misericordiós i fidel.
Beneïm-lo i presentem-li aquesta súplica: Obre'ns,
Senyor, els tresors del teu amor.
Crist, sol de justícia, que ens il·luminares en el
baptisme, et consagrem aquest dia que comença.
R. Obre'ns, Senyor, els tresors del teu amor.
V.

V. Et

volem beneir en cada instant d'aquest dia, volem
lloar el teu nom en tot el que farem.
R. Obre'ns, Senyor, els tresors del teu amor.
V. Tu, que tingueres una mare com Maria, tan dòcil a la

teva paraula, fes-nos dòcils avui als teus ensenya– 14.9 –

temps ordinari – dissabtes

ments.
R. Obre'ns, Senyor, els tresors del teu amor.

Concedeix als pelegrins en un món que passa
l'esperança del món definitiu, perquè l'assaborim
des d'ara, per la fe, l'esperança i la caritat.
R. Obre'ns, Senyor, els tresors del teu amor.
V.

Aquí es poden afegir altres intencions.

vi
d

al

Amb la joia que ens dóna saber que som fills de Déu,
diguem amb confiança:

C

EC

-M

as

Pare nostre, que estàs en el cel:
Sigui santificat el teu nom.
Vingui a nosaltres el teu Regne.
Faci's la teva voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
dóna'ns, Senyor, el dia d'avui.
I perdona'ns les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permetis que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans deslliura'ns de qualsevol mal.
Oració

V.

Senyor, que la resplendor del teu Fill ressuscitat
il·lumini els nostres cors, per no caure a les tenebres i
poder arribar a la claror que mai no s'apaga. Per
nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, que amb tu viu i
regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles
– 14.10 –

laudes

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 ordinari – dissabtes
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