
Vespres Presentació del Senyor 02.02.2017

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

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

Himne

Vós sou, Senyor, la llum del meu cor,
vós sou la meva força.
En vós, Senyor, jo trobo el meu bé,
vós m'ompliu de joia.

1. Jo penso en vós de dia i nit, oh Senyor!
car vós guieu mon esperit, oh Senyor!

2. No vull servir l'argent ni l'or, oh Senyor!
per sempre més us dono el cor, oh Senyor!

3. Havent posat els ulls en vós, oh Senyor!
caminaré amb el cor joiós, oh Senyor!

4. Faré cantant el meu camí, oh Senyor!
amb vós la mort no em pot ferir, oh Senyor!

5. A dalt del cel m'acollireu, oh Senyor!
i d'alegria m'omplireu, oh Senyor!

Salmòdia

Antífona 1 L’Esperit Sant havia promès a Simeó que no el deixaria morir sense
haver vist el Messies.

Salm 109
El Messies, rei i sacerdot

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



Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t’he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s’indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

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

Antífona 1 L’Esperit Sant havia promès a Simeó que no el deixaria morir sense
haver vist el Messies.

Antífona 2 Oferiren per ell en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins.

Salm 129

Des de l’abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.



Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l’amor fidel
i la redempció generosa.

És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

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

Antífona 2 Oferiren per ell en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins.

Antífona 3 Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots
els pobles.

Càntic Col 1, 12-20
Crist, engendrat abans de tota la creació, és la primícia dels qui retornen d’entre els

morts.

Donem gràcies al Pare, 
que ens ha fet dignes de tenir part 
en l’heretat del poble sant, 
en el Regne de la llum. 

Ell ens alliberà del poder de les tenebres
i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat, 
en qui tenim el nostre rescat,
el perdó dels nostres pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat totes les coses per ell,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobirans, governs i potestats.

Déu ha creat tot l’univers per ell i l’ha destinat a ell.
Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.

Ell és també el cap del cos, que és l’Església.
Ell n’és l’origen,
és la primícia dels qui retornen d’entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.



Déu volgué que residís en ell
la plenitud de tot el que existeix;
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l’univers 
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

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

Antífona 3 Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots
els pobles.

Lectura primera

Del llibre de l’Èxode 13, 1-3. 11-16
La presentació del primogènit

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès:

«Consagra’m els primers fills, el primer de cada mare dintre el poble d’Israel; tant els dels
homes com els dels animals són per a mi.»

Moisès digué al poble:

«Recordeu-vos d’aquest dia que vau sortir d’Egipte, lloc d’esclavatge: el Senyor us en va
alliberar amb el poder de la seva mà. I un cop el Senyor t’haurà introduït en el país de
Canaan, tal com et va jurar a tu i als teus pares, i seràs amo de la terra que t’haurà donat,
cedeix al Senyor els primogènits, tant dels homes com del bestiar: els mascles pertanyen
tots al Senyor. El primer nat d’ase podrà ser substituït per un anyell, però si no el rescates
ha de ser desnucat. Rescataràs també el primogènit dels teus fills.

Quan, temps a venir, el teu fill et pregunti la raó d’això, tu li explicaràs com el Senyor us
va arrencar, amb mà forta, de la casa d’esclavatge d’Egipte i com, en entestar-se el Faraó
a no deixar-vos sortir, el Senyor va fer morir tots els primogènits d’Egipte, els dels homes
i els del bestiar; és per això que ara sacrifiques al Senyor el primogènit dels animals, però
rescates el teu primer fill.

El record que el Senyor et va treure d’Egipte amb mà forta ha de ser com un distintiu en
la teva mà i l’has de dur com una marca davant els ulls.»

Responsori
R. Engalana les teves estances, Sió, i rep el Crist, el teu rei. * Adorem aquell que la seva
mare verge va adorar. 

V. Simeó prengué l’infant en braços i donà gràcies a Déu. * Adorem aquell que la seva
mare verge va adorar. 



Lectura segona

Dels sermons de sant Sofroni, bisbe
(Sermó 3 de Hypapante, 6. 7)

Cal que rebem la llum clara i eterna

Correguem tots a l’encontre del Senyor, tots els qui celebrem i venerem piadosament el
misteri, anem-hi tots amb ànim favorable. Que no hi hagi ningú que s’abstingui d’aquesta
trobada, que ningú digui que no vol portar aquesta llum.

Hi afegim també la lluïssor dels ciris, per demostrar la resplendor divina del qui ve i pel
qual tot es torna lluminós i, foragitada la tenebra, resplendeix per l’abundància de la llum
eterna. Aquesta llum —i això és el més important— manifesta l’esplendor d’ànima que
necessitem per trobar-nos amb Crist.

Perquè, tal com la Mare de Déu i Verge intacta tingué en els seus braços la llum veritable,
la qual fou de profit pels qui jeien en les tenebres, així nosaltres, il·lustrats per aquesta
llum, posseint en les nostres mans una llum evident per a tothom, apressem-nos a anar a
trobar el qui és llum veritable.

SÍ, la llum va venir al món i l’il·luminà, rodejat com estava de tenebres, ens visità el sol
que ve del cel, brillà pels qui seien en les tenebres. Això és el nostre misteri, i per això
avancem amb llànties, per això correm amb llums, tant per fer evident que ens ha brillat
la llum com per significar la nostra futura esplendor. En conseqüència, correguem tots
plegats, correguem a l’encontre de Déu.

Ha vingut aquella llum veritable que, en venir al món, il·lumina tots els homes. Oh
germans! Sentim-nos tots il·luminats, sentim-nos tots il·lustrats!

Que ningú de nosaltres no romangui sense ser iniciat per aquesta esplendor, que no resti
ningú que no l’abraci, tot persistint en la nit; avancem tots lluminosos, avancem tots junts
i plegats, i rebem la llum clara i eterna, acompanyant el vell Simeó, i, exultants amb ell,
cantem un himne d’acció de gràcies al Genitor i Pare de la llum, que ens va trametre la
llum veritable, va expulsar les tenebres i ens convertí a tots en lluminosos.

Perquè, per Crist, nosaltres vam veure la salvació de Déu, que ell disposà a la faç de tots
els pobles i que manifestà per glòria nostra, que som el nou Israel; per Crist, fórem
deslliurats en un instant del vell i negre pecat original, així com també dels lligams del
pecat actual; ja en fórem deslligats quan Simeó veié Crist.

També nosaltres, que per la fe abracem Crist que ens ve de Betlem, de pagans que érem
ens hem tornat poble de Déu (perquè Crist és la salvació que ens ve de Déu Pare), hem
vist amb els nostres ulls Déu encarnat, i espiritualment l’hem portat als nostres braços, ara
som l’Israel nou i celebrem anyalment l’aniversari per no oblidar Crist mai més.

Responsori
R. La glòria del Senyor entrà al temple per la porta que dóna a l’orient, * I la glòria del
Senyor omplia el lloc sant. 



V. Els pares de Jesús el portaren al temple. * I la glòria del Senyor omplia el lloc sant. 

Càntic de Maria

Antífona Avui la santa Verge Maria va presentar el nen Jesús al temple, i Simeó, ple
de l’Esperit Sant, el prengué en braços i beneí Déu. 

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

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

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

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

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

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

Antífona Avui la santa Verge Maria va presentar el nen Jesús al temple, i Simeó, ple
de l’Esperit Sant, el prengué en braços i beneí Déu. 

Pregàries

Adorem el nostre Salvador, que avui fou presentat al temple, i fem-li aquesta súplica:
Que els nostres ulls, Senyor, contemplin la vostra salvació.

Crist Salvador, llum que es revela a les nacions, il·lumineu als qui encara no us coneixen,
perquè creguin que vós sou el Déu veritable.



Redemptor nostre, glòria d’Israel, el vostre poble, feu brillar l’Església enmig dels
infidels.

Jesús, desitjat de tots els pobles, contemplat com Salvador per Simeó, el just, atraieu tots
els homes a la vostra salvació.

Senyor, en la vostra presentació, un ancià profetitzà que una espasa de dolor traspassaria
el cor de Maria; enfortiu ara els qui sofreixen en el vostre servei.

Oh Crist, felicitat dels sants, que us mostràreu a Simeó abans que morís i així acomplíreu
el seu desig, mostreu-vos als difunts que anhelen la vostra visió.

Demanem al Pare que la llum de Crist il∙lumini tots els homes; que vingui a nosaltres el
Regne: Pare nostre.

Oració

Déu omnipotent i etern, us preguem que així com avui el vostre Fill unigènit fou presentat
al temple amb una humanitat com la nostra, també nosaltres ens presentem davant
de vós amb el cor purificat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

El Senyor sigui amb vosaltres.
R /. I amb el vostre esperit.

Que la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardi els vostres cors i els
vostres pensaments en el coneixement i l’amor de Déu i del seu Fill, nostre Senyor
Jesucrist.

R /. Amén.

Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill ^ i Esperit Sant.
R /. Amén.

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

CANT FINAL - Ave de Lurdes 

De la glòria baixa la Mare de Déu:
Cantem-li tots l’Ave amb sonora veu. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).

O Lurdes, sortosa, flor del Pirineu,
que t’ha fet formosa la Mare de Déu! Ave, Ave, Ave, Maria! (2).



Ací Bernadeta la Verge veié
a dins de la Gruta damunt d’un roser. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).

Qui sou, Vós, Senyora? - Els diràs que jo
Sóc la Immaculada Pura Concepció. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).


