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V/ Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R/ Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare, i al Fill…
Al·leluia.

Himne

1. Des del món us mirem, Mare nostra;
la pregària dels fills escolteu;
és la fe que demana pels homes
el perdó de Jesús mort en Creu.

2. El pecat ens ha dut lluny del Pare,
l’esperança del món s’ha enfosquit.
Que Jesús, l’home Déu i Fill vostre,
resplendeixi per tots en la nit.

3. Quan l’Amor era estrany a la terra,
ens donàreu a tots un Germà;
d’aquest Foc deu-nos, Mare, una espurna
que ens abrandi d’amor cristià.

Salmòdia

Antífona 1 He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.

Salm 40
Pregària d’un malalt

Feliç el qui s’interessa pel pobre desvalgut; 
en temps difícils el Senyor el salvarà, 

el guardarà i el farà viure feliç a la terra, 
no el deixarà a mercè dels enemics. 

El Senyor el sostindrà en el dolor, 
fins a treure’l del llit on jeia malalt.

Jo clamo: «Senyor, compadiu-vos de mi. 
He pecat contra vós, salveu-me la vida». 

Parlen de mi els meus enemics i em volen mal: 
«Quan es morirà! Que s’esborri el seu nom.»



Si algun en ve per visitar-me, fingeix, 
ve a buscar males notícies 
per divulgar-les a fora. 

Els qui m’odien murmuren entre ells, 
fan sobre meu presagis dolents: 

«El seu mal no té remei; 
ja és al llit, i no se n’alçarà.» 

Fins l’amic millor, en qui jo confiava, 
que menjava amb mi, compartint el meu pa, 
m’ha traït el primer. 

Però vós, Senyor, compadiu-vos de mi, 
restabliu-me, i jo faré justícia. 

En això he conegut que m’estimàveu: 
que el meu enemic no pot cantar victòria. 

Però a mi, em conserveu sense culpa 
i em mantindreu per sempre davant vostre. 

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel, 
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

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

Antífona 1 He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida. 

Antífona 2 El Senyor de l’univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de
Jacob.

Salm 45
Déu, refugi i fortalesa del seu poble

Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.

No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s’enfonsen dins el mar.

Ja poden bramular i escumejar les onades,
i al seu embat, estremir-se les muntanyes:

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



Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

Déu hi és al mig, es manté ferma.
Déu la defensa abans que apunti el dia;

si s’amotinen les nacions i es revolten els reis,
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà.

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

Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.

A tot arreu ha fet cessar els combats,
ha trencat els arcs i trossejat les llances,
ha tirat al foc els escuts.

Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu;
jo domino els pobles, domino el món.

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

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

Antífona 2 El Senyor de l’univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de
Jacob.

Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Càntic Ap 15, 3-4
Himne d’adoració

Senyor, Déu de l’univers,
les vostres obres són grans i admirables! 

Senyor, rei de tots els pobles, 
les vostres decisions són justes, no van mai errades. 

Qui no us respectarà! 
Qui no glorificarà el vostre nom! 

Perquè vós sou l’únic Sant, 
i ara que heu revelat la vostra justícia, 
totes les nacions vindran a adorar-vos.



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

Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Lectura bíblica

De la primera carta de sant Pau als cristians de Corint 4, 1-16

Siguem imitadors dels Apòstols com l’Apòstol ho és de Crist

Germans, que la gent no vegi en nosaltres més que uns servidors de Crist,
administradors del que Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors, l’únic que
n’esperem és que siguin fidels. A mi, el que menys em preocupa és que em judiqueu
vosaltres o qualsevol tribunal humà. Ni tan sols jo no em judico. La meva consciència no
m’acusa de res, però això no vol dir que jo sigui irreprensible. El meu jutge és el Senyor.
Per tant, no judiqueu res abans d’hora. Espereu que vingui el Senyor: ell farà llum sobre
tot allò que s’amaga en les tenebres, i farà conèixer les intencions de cada cor. Llavors,
l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu.

Germans, us he parlat de mi i d’Apol·ló perquè en això que us he dit de nosaltres
aprengueu, com diu el proverbi, a «no atribuir-vos més del que concedeix la Llei escrita.»
No presumiu posant-vos a favor de l’un i en contra de l’altre. ¿Què ens distingeix els uns
dels altres? ¿Què tenim que no ho hàgim rebut? I si ho hem rebut, ¿per què ens en gloriem
com si ho tinguéssim de nosaltres mateixos? Ja esteu satisfets. Ja sou rics. Sense
necessitat de nosaltres us sentiu reis. I tant de bo que ho fóssiu, que també nosaltres
podríem compartir la vostra reialesa! Però crec que a nosaltres, els apòstols, Déu ens ha
posat públicament al darrer lloc, com uns homes condemnats a morir a l’estadi; som un
espectacle per a tot el món, àngels i homes.

Nosaltres, per amor de Crist, hem perdut el seny, mentre que vosaltres sou
assenyats per gràcia de Crist; nosaltres som febles, mentre que vosaltres sou forts;
vosaltres, benvistos, i nosaltres, deshonorats. Fins al moment present hem passat fam i set,
anem mal vestits, ens bufetegen, vivim errant d’un lloc a un altre, cansats de treballar amb
les nostres mans. Si ens insulten, beneïm; si ens persegueixen, ho suportem; si malparlen
de nosaltres, contestem amb bones paraules. Fins ara hem estat com les escombraries del
món, la desferra dels homes.

No us escric tot això per avergonyir-vos: sou els meus fills estimats, i per això us
he volgut amonestar.

En la vostra vida de cristians, podríeu tenir tutors a milers, però no teniu molts
pares: sóc jo qui, en anunciar-vos l’Evangeli, us vaig engendrar en Jesucrist. Us prego,
doncs: feu-vos imitadors meus.



Lectura espiritual

De les homilies de sant Gregori el Gran, papa, sobre els evangelis 
(Homilia 26, 7-9)

Senyor meu i Déu meu!

Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Hi
mancà només aquest deixeble; i quan regressà oí el que havia succeït, però es negà a
creure el que oïa. El Senyor acudí per segona vegada, oferí al seu deixeble que palpés el
seu costat, li mostrà la mà i, tot ensenyant-li les cicatrius de les seves ferides, li guarí la
ferida de la seva infidelitat. Germans caríssims, ¿què és el que advertiu aquí? ¿Us sembla
que ocorregué per casualitat que aquell deixeble escollit, primer no hi fos i que, després,
acudís i escoltés i que, en escoltar, dubtés i que, en el seu dubte, palpés i que, palpant,
cregués?

No, això no s’esdevingué per atzar, sinó que és un do de Déu. Perquè la bondat
divina actuà de tan admirable manera, que, quan Tomàs, dubtós, tocava en el seu Mestre
les ferides de la carn, guaria en nosaltres les ferides de la infidelitat. A nosaltres ens
aprofità més, per la fe, la infidelitat de Tomàs que no la fe dels restants deixebles que
creien, ja que, mentre el deixeble toca i és reduït així a la fe, el nostre enteniment,
foragitat ja tot dubte, és afermat en ella. D’aquesta manera, el deixeble, vacil·lant i per
això palpant, es converteix en testimoni verídic de la resurrecció.

Sí, palpà i exclamà: «Senyor meu i Déu meu.» Jesús li diu: «¿Perquè m’has vist,
Tomàs, has cregut?» Quan l’apòstol Pau diu: Creure és posseir anticipadament els béns
que esperem, és conèixer per endavant allò que encara no veiem, es veu ben clarament
que la fe és garantia d’aquelles coses que no podem veure. Perquè de les coses vistes no
hi ha fe, ans coneixement. Aleshores, ¿per què, quan Tomàs veu i palpa, li és dit: Perquè
m’has vist has cregut? Una cosa és la que veu i una altra la que creu. Certament, la
divinitat no pogué ser vista per l’home. En conseqüència, Tomàs va veure l’home i va
confessar Déu tot dient: Senyor meu i Déu meu. Va veure i va creure, va considerar que
es tractava d’un home autèntic, i en ell aclamà Déu, que no podia veure.

Omple de joia el que segueix: Feliços els qui creuran sense haver vist. Aquesta
sentència es refereix específicament a nosaltres, que no hem vist Crist encarnat, però que
el tenim en el pensament. Però es refereix a nosaltres només si, per mitjà de les obres, som
conseqüents amb la nostra fe. Perquè és autèntica la fe d’aquell que en les seves obres
practica el que creu. D’aquells que tenen una fe només de nom diu sant Pau: Confessen
que han conegut Déu, però ho neguen amb les obres. I diu l’apòstol Jaume: També es
morta la fe sense les obres.

Responsori breu
 
R / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
V/ Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
R / Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
V/ Al·leluia, al·leluia.
R / Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
V / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.



Càntic de Maria

Ant. Tots unànimement assistien a la pregària, amb Maria, la Mare de Jesús,
al·leluia. 

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra el 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…

Ant. Tots unànimement assistien a la pregària, amb Maria, la Mare de Jesús,
al·leluia. 

Pregàries

Beneït sigui Déu, que veu els desitjos dels necessitats i omple de béns els pobres.
Demanem-li amb confiança:

Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

Senyor, Pare nostre compassiu, us preguem pels membres de l’Església que sofreixen,
recordeu-vos de Jesús, el seu cap, que morint en creu oferí per ells el sacrifici del
Divendres Sant.

Allibereu els captius, torneu la vista als cecs, ajudeu les viudes i els orfes.



Revestiu els fidels amb les vostres armes, perquè puguin resistir els atacs del Maligne. 

Sigueu misericordiós amb nosaltres a l’hora de la nostra mort, manteniu-nos fidels tota
la vida i feu que morim en la vostra pau. 

Conduïu els difunts a la llum que vós habiteu perquè frueixin per sempre de la claror de
la vostra mirada.

Perquè Déu ha vessat en els nostres cors l’Esperit de fills, gosem dir:

Pare nostre.

Oració

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l’esperit; i,
per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida
present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per nostre Senyor Jesucrist.

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).




