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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

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l’Egipte enrera,
fent camí, l’horitzó verge al davant:
llibertat, que és tot festa en l’assemblea,
terra nova, que el poble va creant.

Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d’enyorar...
Car seguir l’Esperit, vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa, el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes treuran brots.

I Jesús ens dirà: "convé que sigui",
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari
i la vida de tots tindrà aquest preu.

Salmòdia

Antífona 1 T’he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d’un
cap a l’altre de la terra.

Salm 71 - I

Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.



Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres;
que desfaci els opressors.

Que duri com el sol i com la lluna,
segles i més segles.
Que faci el bé com la pluja a l’herbei,
com els ruixats assaonen la terra.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys i abundi la pau.
Que domini des d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins a l’extrem del país.

Els adversaris li faran homenatge,
els enemics s’abaixaran fins a la pols.
Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d’Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.

Li faran homenatge tots els reis
se li sotmetran tots els pobles.

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

Antífona 1 T’he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d’un
cap a l’altre de la terra.

Antífona 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels
violents.

II

Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.

S’apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;
els rescatarà del poder dels violents,
estimant com un tresor la seva vida.



Que visqui i li donin l’or d’Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir-lo.

Que els blats abundin al seu país,
i onegin per les muntanyes;
que floreixin i granin com al Líban,
i en cullin com l’herba del camp.

Que es perpetuï el seu nom
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se’n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat.

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
l’únic que fa meravelles;
sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
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 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels
violents.

Antífona 3 Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu, és l’hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

Gràcies, Senyor, Déu de l’univers,
que sou i éreu, 
perquè ja heu pres el vostre gran poder 
i heu instaurat el vostre regne. 

Les nacions estaven furioses, 
però ara ha arribat el vostre dia, 
l’hora de judicar els morts: 
l’hora de recompensar 
els vostres servents els profetes 
el poble sant 
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits, 
l’hora de destruir els destructors de la terra.



Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu,
l’hora del seu poder i del seu regne, 
i el seu Messies ja governa, 
perquè l’acusador dels nostres germans, 
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu, 
ha estat expulsat. 

Ells l’han vençut per la sang de l’Anyell 
i pel testimoniatge del seu martiri, 
ja que no van estimar tant la vida 
que els fes por la mort. 
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

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

Antífona 3 Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu, és l’hora del seu Regne.

Lectura bíblica Lc 16,19-31

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Jesús digué als fariseus: «Hi havia un home ric que anava vestit de
porpra i de lli finíssim, i cada dia celebrava festes esplèndides. Un pobre que es
deia Llàtzer s’estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant
satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. Fins i tot
venien els gossos a llepar les seves úlceres. El pobre morí, i els àngels el portaren
a la falda d’Abraham. El ric també morí i el van sepultar.

»Arribat al país dels morts i estant en un lloc de turments, alçà els ulls, veié de lluny
Abraham, amb Llàtzer a la falda, el cridà i li digué: “Abraham, pare meu, apiada’t
de mi i envia Llàtzer que mulli amb aigua la punta del seu dit i em refresqui la
llengua, perquè sofreixo molt enmig d’aquestes flames.” Abraham li respongué:
“Fill meu, recorda’t que en vida et van tocar béns de tota mena, i a Llàtzer mals,
però ara ell ha trobat consol i tu, sofriments. Pensa també que entre nosaltres i
vosaltres hi ha una fossa immensa, tant que si algú volgués passar del lloc on sóc
jo cap on sou vosaltres, no podria, ni tampoc del vostre lloc al nostre.”

»El ric digué: “Llavors, pare, et prego que l’enviïs a casa meva. Hi tinc encara cinc
germans. Que Llàtzer els adverteixi, perquè no acabin també en aquest lloc de
turments.” Abraham li respongué: “Ja tenen Moisès i els profetes: que els
escoltin.” El ric contestà: “No, pare meu Abraham, no els escoltaran. Però si anava
a trobar-los algú que torna d’entre els morts, sí que es convertiran.” Li diu
Abraham: “Si no fan cas de Moisès i dels profetes, ni que ressuscités algú d’entre
els morts no es deixarien convèncer”.»



Lectura espiritual

Dels llibres contra els heretges de sant Ireneu de Lió, bisbe

(V,19,1-2;20, 1)

L’engany en què va caure la verge Eva el va desfer la verge Maria

El nostre Senyor va venir a casa seva de manera manifesta i la seva pròpia creació,
sostinguda per Ell invisiblement, el sostenia en la nostra condició. Ell va redreçar
la desobediència, que hi havia hagut al peu d’un l’arbre, prestant tota obediència
també en un arbre. L’engany en què va caure la verge Eva, quan encara estava
destinada al marit, el va desfer la verge Maria, quan ja estava donada a un marit,
gràcies a la veritat amb què va acollir el bon missatge de l’àngel.

En efecte, així com aquella Eva havia estat seduïda pels raonaments d’un àngel malvat,
per fer-la fugir lluny de Déu faltant a la paraula donada, així mateix aquesta Maria
va ser evangelitzada pels raonaments de l’Àngel, a fi que obedient a la seva
paraula pogués portar Déu en el seu si. Si aquella va ser seduïda perquè no obeís
a Déu, aquesta es va decantar tota sola a l’obediència a Déu, d’ací que la verge
Maria hagi esdevingut l’advocada de la verge Eva; de manera que si el gènere
humà havia quedat vinculat a la mort per mitjà d’una verge, n’hagi quedat deslligat
per una altra verge reparant una desobediència virginal per l’obediència virginal.
Més encara, el pecat dels primers pares ha estat esmenat pel càstig del primogènit,
i l’astúcia del serpent ha acabat vençuda per la simplicitat de la coloma, havent
estat trencats finalment aquells llaços que ens tenien lligats a la mort.

Tots els heretges són indoctes. Ignoren la manera de fer de Déu i desconeixen la
dispensació de gràcia que s’ha seguit amb l’home. Cecs com són per a la veritat,
contradiuen la seva pròpia salvació: Uns proposen un Pare al marge del Creador;
altres diuen que els àngels han fet el món; segons uns altres la substància del món
ha sorgit a part del Pare naixent d’ella mateixa; en canvi n’hi ha que la fan venir
de la penúria i ignorància dels éssers continguts en el Pare. Uns menystenen la
vinguda manifesta del Senyor sense acceptar la seva encarnació; altres, com que
no coneixen la dispensació de gràcia feta a la Verge, diuen que va ser engendrat
de Josep…

Tots aquests, però, són molt posteriors als bisbes a qui els apòstols van transmetre la cura
de les Esglésies. Com que són posteriors a la veritat, els esmentats heretges han de
prendre un camí o altre tot allunyant-se del camí veritable, i és per això que les
petjades esparses de la seva doctrina no tenen congruència ni lògica. En canvi, la
sendera dels fills de l’Església recorre tot el món tenint ferm tot allò que ha estat
transmès pels apòstols, i ens ofereix l’espectacle d’una sola i una mateixa fe en
tots.



Responsori breu
 
V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida. 
R. Senyor, compadiu-vos de mi. 

V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. 
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 

Càntic de Maria

Antífona Aquell ric, que no donava a Llàtzer ni les engrunes del pa, després li
demanava una gota d’aigua.

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

Antífona Aquell ric, que no donava a Llàtzer ni les engrunes del pa, després li
demanava una gota d’aigua.



Pregàries

Celebrem la misericòrdia de Déu, que ens il∙lumina amb la gràcia de l’Esperit Sant
perquè resplendim per la nostra fe i les obres bones.
Preguem el Senyor tot dient:

Vivifiqueu, Senyor, el poble que Crist ha redimit.

Senyor, font i origen de tota santedat, per mitjà del misteri eucarístic uniu més íntimament
a Crist els bisbes, preveres i diaques,
perquè vegin renovada la gràcia que els fou conferida per la imposició de les mans

en la seva ordenació.

Ensenyeu els vostres fidels a participar digna i fructuosament en la taula de la Paraula i
del Cos de Crist,
perquè realitzin en la seva vida el que han rebut en el sagrament.

Concediu-nos la gràcia de reconèixer en cada home la dignitat d’un fill vostre, redimit per
la sang de Crist,
a fi de respectar la llibertat i la consciència dels nostres germans.

Que tots els homes sàpiguen moderar l’afany de posseir béns terrenals,
i atenguin a les necessitats dels altres.

Apiadeu-vos dels fidels que avui heu cridat d’aquest món,
i doneu-los l’eterna benaurança.

Invoquem Déu Pare amb la pregària que Jesús ens ensenyà:

Pare nostre.

Oració

Senyor, vós estimeu la innocència i la retorneu als qui l’han perduda;
atraieu cap a vós el cor dels vostres fidels, de manera que, inflamats pel foc del

vostre Esperit, siguin ferms en la fe i eficients en les obres.
Per 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).


