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V /. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R /. Senyor, veniu 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

Himne

1. En vós exulten tots els àngels,
de llum el món heu inundat;
plena és la terra d’alegria:
vós l’heu rentada del pecat.
En vós exulten tots els àngels,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

2. La fosca nit heu fet enrera,
la mort per sempre heu derrotat.
La Redempció tan esperada
s’ha fet en vós realitat.
La fosca nit heu fet enrera,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

3. Vostre triomf ens renovella,
de l’home vell som deslliurats.
Ressuscitant el tercer dia
en homes nous ens heu tornat.
Vostre triomf ens renovella,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

4. En vós l’amor vencia l’odi
i el dol en glòria heu transformat.
Mort i fracàs per obra vostra
vida i victòria s’han tornat.
En vós l’amor vencia l’odi,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

5. Sigueu present enmig dels homes,
de l’esclavatge feu-nos francs.
I enrobostiu-nos l’esperança
del gran triomf tan desitjat.
Sigueu present enmig dels homes,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

6. Sigui la pau sempre amb nosaltres,
la pau que Vós heu predicat,
la pau dels homes i dels pobles,
feta de Llum i Veritat.
Sigui la pau sempre amb nosaltres,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

7. Que us puguem veure cara a cara
quan de la mort haurem triomfat,
i que a la fi dels nostres dies
de vostra Llum fruïm l’esclat.
Que us puguem veure cara a cara,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

Salmòdia

Antífona 1 El Senyor Déu li ha donat el tron de David, el seu pare, al·leluia.

Salm 131
Les promeses de Déu a la casa de David



I

Senyor, recordeu-vos de David
i de tot el seu zel,

del jurament que va fer al Senyor,
prometent al poderós de Jacob:

«No entraré sota el sostre de casa,
no aniré al meu llit per descansar,

no deixaré que s’adormin els meus ulls,
que la son m’acluqui les parpelles,

fins haver trobat un lloc per al Senyor,
un casal per al poderós de Jacob.»

Hem trobat l’arca a la plana de Jàar,
hem sabut que és al poble d’Efrata.

Entrem, doncs, a casa seva,
venerem l’escambell dels seus peus.

Alceu-vos, Senyor,
veniu al lloc on heu de quedar-vos
amb l’arca del vostre poder.

Que els sacerdots es vesteixin de festa
i esclatin els fidels en crits d’alegria.

Per amor de David, servent vostre,
no refuseu d’acollir el vostre Ungit.

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

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 El Senyor Déu li ha donat el tron de David, el seu pare, al·leluia.

Antífona 2 Jesucrist és l’únic sobirà, Rei dels reis i Senyor dels senyors, al·leluia.

II

El Senyor va jurar a David,
va jurar en ferm, no se’n desdirà:

«Al teu tron hi posaré un fill teu.
Si els teus fills guarden la meva aliança,
les prescripcions que jo els donaré,

continuaran també els teus fills
ocupant per sempre el teu tron.»



El Senyor s’estima la ciutat de Sió,
l’ha escollit per fer-hi estada:

«És aquí on vull quedar-me per sempre,
m’agrada, hi vull residir.

Li beneiré les provisions, i abundaran,
els seus pobres menjaran fins a saciar-se.

Vestiré de festa els seus sacerdots,
i els seus fidels esclataran en crits d’alegria.

Aquí faré germinar el poder de David,
per al meu Ungit tindré una llàntia encesa.

Vestiré de confusió els seus enemics,
però al front d’ell brillarà la meva diadema.»

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

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Jesucrist és l’únic sobirà, Rei dels reis i Senyor dels senyors, al·leluia.

Antífona 3  ¿Qui és com vós entre els déus, Senyor? ¿Qui és tan magnífic entre els
sants? Al·leluia.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
El judici de Déu

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  ¿Qui és com vós entre els déus, Senyor? ¿Qui és tan magnífic entre els
sants? Al·leluia.

Lectura bíblica 9, 13-21

Del llibre de l’Apocalipsi

El càstig de la guerra

Va tocar el sisè àngel, i jo, Joan, vaig sentir una veu que naixia dels quatre angles
de l’altar d’or que hi ha al davant de Déu i deia al sisè àngel que havia tocat:

«Deslliga els quatre àngels encadenats vora l’Èufrates, el gran riu.»

Llavors foren deslligats els quatre àngels que estaven preparats per aquesta hora
d’aquest dia, mes i any, perquè matessin la tercera part dels homes. El seu exèrcit era de
dos-cents milions d’homes de cavall; així vaig sentir que ho proclamaven. I els cavalls
i genets que vaig veure anaven amb cuirasses de color de foc, de jacint blau i de sofre; els
caps dels cavalls semblaven caps de lleó que alenaven foc, fum i sofre. Una tercera part
dels homes va morir d’aquelles tres plagues, de foc, de fum i de sofre, que sortien de la
boca dels cavalls. A la boca i a la cua és on tenien la força, perquè les cues eren com
serps, amb cap i tot, i picaven.

Els homes que quedaven no abandonaren els déus fabricats amb les seves mans,
i continuaren adorant dimonis i ídols d’or, plata, bronze, pedra i fusta, incapaços de veure,
d’escoltar o de caminar; tampoc no deixaren de cometre assassinats i maleficis, impureses
i lladreries.

Lectura espiritual

Del tractat de sant Ireneu, bisbe, contra les heretgies 

(Llibre 5, 2, 2-3)



L’Eucaristia és penyora de la resurrecció

Si l’home no se salva, ni el Senyor no ens va redimir amb la seva sang, ni el calze
de l’eucaristia no és una comunió amb la seva sang, ni el pa que partim no és una
comunió amb el seu cos. Perquè la sang no pot ser sinó la de les venes i de la carn i de
tota la resta de la substància corporal, en la qual el Verb es va fer home. Així el Verb de
Déu ens va redimir amb la seva sang, tal com diu el seu Apòstol: En ell, hem estat
rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades.

I atès que nosaltres som membres seus i ens nodrim de coses creades, ell mateix
ens dóna les coses creades, tot fent aixecar el sol o caure la pluja segons la seva voluntat;
i ell ha declarat que el calze, que és criatura, és la seva pròpia sang, per la qual s’enforteix
la nostra; i ha proclamat que el pa, que és criatura, és el seu propi cos, pel qual
s’enforteixen els nostres.

Si, doncs, el calze que ha estat mesclat i el pa que ha estat pastat reben la paraula
de Déu i es converteixen en l’eucaristia, és a dir en el cos i en la sang de Crist, i si per
això es fortifica i es referma la substancia de la nostra carn, ¿com poden pretendre alguns
que la carn és incapaç de rebre el do de Déu que és la vida eterna, quan aquesta vida és
nodrida per la sang i pel cos de Crist i és membre d’ell?

Ho diu el benaurat Apòstol en la seva carta als cristians d’Efes: Som membres del
seu cos, de la seva carn i dels seus ossos. Això no ho ha dit d’un home espiritual i
invisible, perquè els esperits no tenen carn i ossos, sinó que parla de l’organisme
autènticament humà, compost de nervis i d’ossos, compost de carn; és aquest organisme
mateix que és nodrit del calze que és la sang de Crist i enfortit pel pa que és el seu cos.

EI sarment del cep que ha estat colgat a terra dóna fruit quan n’és temps, i el gra
de blat, després d’haver caigut a terra, si s’hi podreix, torna a sortir multiplicat per
l’Esperit de Déu que sosté totes les coses. Les quals coses, després, pel saber de l’home,
el serveixen i, quan reben la paraula de Déu, es converteixen en l’eucaristia, que és el cos
i la sang de Crist. Igualment els nostres cossos, que són nodrits per aquesta eucaristia,
després d’haver estat colgats a la terra i d’haver-s’hi podrit, ressuscitaran en el seu temps,
quan el Verb de Déu els recompensarà amb la resurrecció per a glòria de Déu Pare,
perquè el Verb proporcionarà la immortalitat a això que és mortal i pagarà amb la
incorruptibilitat el que és corruptible, perquè el poder de Déu ressalta més, com més
febles són les nostres forces.

Responsori breu

V. Els deixebles s’alegraren, al·leluia, al·leluia. 
R. Els deixebles s’alegraren, al·leluia, al·leluia. 

V. De veure el Senyor. 
R. Al·leluia, al·leluia. 



V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. 
R. Els deixebles s’alegraren, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. El
pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món, 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 i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles. Amén.

Antífona Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. El
pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món, al·leluia.

Pregàries

Crist ha ressuscitat d’entre els morts, el primer d’entre els qui han mort i han de
ressuscitar. Lloem-lo amb alegria i preguem-li:

Crist, ressuscitat d’entre els morts, escolteu-nos.



Recordeu-vos, Crist, de la vostra Església santa, que edificàreu sobre els fonaments dels
Apòstols i estenguéreu per tot el món, i beneïu tots els qui creuen en vós.

Crist, metge del nostre cos i de la nostra ànima, visiteu-nos i salveu-nos per la vostra
misericòrdia.

Alleugeu i envigoriu els malalts, deslliureu-los de tots els seus sofriments.

Ajudeu els qui pateixen angoixes i opressions, compadiu-vos dels necessitats i no els
deixeu.

Vós, que per la creu i la resurrecció obríreu a tots el camí de la vida immortal, concediu
el goig del vostre Regne als nostres germans difunts.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor:

Pare nostre.

Oració

Déu omnipotent i etern que en aquests dies ens heu fet conèixer més el vostre amor,
concediu-nos d’endinsar-nos-hi més i així, alliberats de la tenebra de l’error,
podrem adherir-nos més fermament als ensenyaments de la vostra veritat. 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).


