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CALENDARI LITÚRGIC
DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Si no s’indica el grau de la celebració, vol dir que es tracta d’una memòria lliure.
GENER
3
20

EL SANTÍSSIM NOM DE JESÚS. Titular de la Companyia		
SS. Joan Ogilvie, prevere;
Esteve Pongracz i Melcior Grodziecki, preveres, i
Marc Krizevcanin, canonge d’Esztergom;
BB Ignasi de Azevedo, prevere, i companys;
		
Jaume Salès, prevere, i Guillem Saultemouche, religiós.
		
Tots màrtirs

Solemnitat

FEBRER
4
6
15

S. Joan de Brito, prevere i
B. Rudolf Acquaviva, prevere i companys, màrtirs.
SS. Pau Miki, religiós i companys, i
BB. Carles Spinola, Sebastià Kimura, preveres, i companys.
S. Claudi la Colombière, prevere		

Memòria
Memòria

MARÇ
19

S. JOSEP, Espòs de la Benaurada Verge Maria,
Patró de la Companyia de Jesús		

Solemnitat

ABRIL
22

BENAURADA VERGE MARIA,

28

Mare de la Companyia de Jesús		
S. Pere Canisi, prevere i doctor de l’Església		

Festa
Memòria

10

MAIG
4

S. Josep Maria Rubio, prevere

16

S. Andreu Bobola, prevere i màrtir

24

Benaurada Verge Maria de la Strada
JUNY

8

S. Jaume Berthieu, prevere i màrtir		

9

S. Josep de Anchieta, prevere

21

S. Lluís Gonzaga, religiós		

Memòria
Memòria

JULIOL
2 SS. Bernardí Realino, Joan-Francesc Régis,
		
Francesc de Geronimo,
BB. Julià Maunoir, Antoni Baldinucci, preveres
9 SS. Lleó Ignasi Mangin, prevere, i
		 Maria Zhu Wu i.companys, màrtirs		
Memòria
31

S. IGNASI DE LOIOLA, Fundador de la Companyia		

Solemnitat

AGOST
4
18

S. Pere Favre, prevere
S. Albert Hurtado Cruchaga, prevere		

Memòria

SETEMBRE
2 BB. Jaume Bonnaud, prevere i companys;
		
Josep Imbert i Joan Nicolau Cordier, preveres;
		 Tomàs Sitjar, prevere, i companys. Tots màrtirs
9

S. Pere Claver, prevere		

10

B. Francesc Gárate, religiós

17

S. Robert Bellarmino, bisbe i doctor de l’Església		

Memòria
Memòria

11

OCTUBRE
3
13

S. Francesc de Borja, prevere		

Memòria

B. Joan Beyzym, prevere

19 SS. Joan de Brébeuf, Isaac Jogues, preveres,
		 i companys, màrtirs		
21

B. Dídac Lluís de San Vitores, prevere, i
S. Pere Caluñgsod, màrtirs

30

B. Doménec Collins, religiós

31

S. Alfons Rodríguez, religiós		

Memòria

Memòria

NOVEMBRE
3

B. Rupert Mayer, prevere

5

TOTS ELS SANTS DE LA COMPANYIA DE JESÚS		
Festa

7

Commemoració de tots els difunts de la Companyia

13

S. Estanislau Kostka, religiós		

Memòria

14

S. Josep Pignatelli, prevere		

Memòria

16 SS. Roc González, Joan del Castillo i Alfons Rodríguez,
		 preveres i màrtirs.
23

B. Miquel Agustí Pro, prevere i màrtir

26

S. Joan Berchmans, religiós		

29

B. Bernat Francesc de Hoyos, prevere

Memòria

DESEMBRE
1 SS. Edmund Campion, Robert Southwell, preveres,
		 i companys, màrtirs		
3

S. FRANCESC XAVIER, prevere		

Memòria
Festa

13

PROPI DELS SANTS
MES DE GENER
3 de gener
EL SANTÍSSIM NOM DE JESÚS
Titular de la Companyia

Solemnitat
Ja des dels inicis de la Companyia, sant Ignasi i els seus companys determinaren que el grup fos anomenat “Companyia de Jesús”, per tal que, amb
aquest nom emblemàtic, es manifestés el fi, la naturalesa i la manera de ser de
la nostra vocació i vida.
Antífona d’introducció							Fl 2, 10-11
Que tothom al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Es diu: Glòria

Oració col·lecta
Mireu, Pare de misericòrdia,
aquesta vostra mínima Companyia,
preuada amb el santíssim nom de Jesús, Fill vostre,
i concediu-nos que,
gaudint en la vida present de la seva dolçor i fortalesa,
ens alegrem del goig etern a la pàtria celestial.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Es diu: Crec en un Déu

Oració sobre les ofrenes
Concediu, Senyor,
als qui portem aquestes ofrenes a l’altar
que com donàreu a Crist,
obedient fins a la mort, un nom salvador
així a nosaltres ens defensi la seva força.
Per Crist, Senyor nostre.

14 – Llibre d’Altar

Prefaci:

El Santíssim Nom de Jesús

V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
Vós heu volgut fer el vostre poble
participant del fruit de la redempció,
no solament amb la nativitat del vostre Unigènit
sinó, sobre tot, amb la seva passió i mort,
restituint en Ell, servent obedient,
la salvació del gènere humà
i donant-li un nom que està per damunt de tot altre nom,
a fi que tota llengua proclami
que nostre Senyor Jesucrist està a la vostra glòria.
Per ell, l’estol dels àngels
que s’alegren eternament a la vostra presència,
adora la vostra majestat.
Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar
les nostres veus a les d’ells,
per lloar-vos, humils,
tot dient:
Sant, Sant, Sant
Antífona de comunió							 Col 3, 17
Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús,
adreçant per ell a Déu Pare, una acció de gràcies.

Oració postcomunió
Hem participat del Cos i de la Sang de Jesucrist, el vostre Fill,
en el nom del qual heu volgut que tothom trobés la salvació,
concediu-nos, Pare, que caminem dignament
en la vocació a la que hem estat cridats.
Per Crist, Senyor nostre.
Es pot fer servir la fórmula de la Benedicció solemne: (p. 107).

Mes de Gener – 15

***

Pregària dels fidels
Supliquem al Pare la gràcia de saber portar dignament el nom de
“companys de Jesús”.
— Perquè, destinats a ser fills adoptius de Déu, col·laborem eficaçment en la salvació dels homes, preguem el Senyor.
— Perquè Déu Pare ens concedeixi un profund coneixement i amor
de Jesús, el seu Fill, que ens portin a la seva imitació, preguem
el Senyor.
— Perquè tinguem tots els mateixos sentiments del seu Cor amb el
què estimava el Pare i totes les persones, preguem el Senyor.
— Perquè sapiguem renunciar al nostre benestar i a les nostres
comoditats per tal d’acollir els indigents i necessitats, preguem
el Senyor.
— Perquè denunciem, amb Jesús, totes les injustícies i proclamem
el Regne de la justícia, de la veritat i de la pau, preguem el Senyor.
Us demanem, Senyor,
que ens concediu als que heu elegit
com a portadors del nom de Jesús, el vostre Fill,
un amor tan gran a ell
que ens ajudi a mantenir-nos fidels a la nostra vocació
i esmerçar les nostres vides en la proclamació del Regne.
Per Crist Senyor nostre. Amén.

16 – Llibre d’Altar

20 de gener

(fora de Catalunya, el 19)

SS. JOAN OGILVIE, prevere;
ESTEVE PONGRACZ I MELCIOR GRODZIECKI,
preveres, i
MARC KRIZEVCANIN, canonge Strigonense;
BB. IGNASI DE AZEVEDO, prevere, i companys;
JAUME SALÈS, prevere, i GUILLEM SAULTEMOUCHE,
religiós.
Màrtirs de la fe catòlica
Màrtirs sacrificats després de la divisió dels cristians. Joan Ogilvie va morir a
Escòcia, l’any 1625. Esteve i Melcior, màrtirs d’Hongria, juntament amb el canonge
Marc, antic alumne i col·laborador de la Companyia, el 1619. Ignasi de Azevedo i 39
companys més, al mar oceà, rumb al Brasil, el 1570. Jaume i Guillem foren sacrificats
a França, el 1593.

Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu, vós ens heu fet veure
en els sants i beats, germans nostres,
la imatge viva del vostre Fill, mort en creu,
concediu-nos, pel seu martiri,
la plena confirmació de tots els creients en la unitat.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.

Mes de Gener – 17

Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració dels nostres sants i beats,
eixamplin els nostres cors, de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem que el Senyor continuï en la nostra pròpia carn alló que
encara falta als sofriments de Crist.
— Perquè sapiguem veure en els nostres germans màrtirs la imatge
viva de Crist mort en creu, preguem el Senyor.
— Perquè, per la llur intercessió, tinguem el goig de veure tots els
creients confirmats plenament en la unitat, preguem el Senyor.
— Perquè trobem en els sofriments, les contrarietats i les persecucions la saviesa eminent de la creu de Crist, preguem el Senyor.
— Perquè estiguem disposats a donar-ho tot per perdut a fi de guanyar Crist, que ens estima fins a l’extrem, preguem el Senyor.
— Perquè en el seguiment de Crist fins a la mort hi trobem l’alegria
de la nostra vocació, preguem el Senyor.
Senyor, vos coneixeu
els nostres esforços de cada dia
en aquest fer camí cap al regne.
Ajudeu-nos a consumar l’holocaust de la pròpia vida
i de totes les nostres coses,
per tal d’arribar lliures i joiosos
al vostre goig etern.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

18

MES DE FEBRER
4 de febrer
S. JOAN DE BRITO, prevere i
B. RUDOLF ACQUAVIVA, prevere i companys
Màrtirs a l’Índia
En aquest dia se celebra la memòria dels màrtirs, Joan de Brito, a la missió de
Maduré, el 1693, i Rudolf Acquaviva i 4 companys, a l’Índia, el 1583.
Comú de màrtirs. O bé Comú de missioners: (p. 103).
L’Oració col·lecta és pròpia.

Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que per a la propagació de la fe catòlica a l’Índia,
enrobustíreu d’una constància invicta
els benaurats Joan, Rudolf i companys, màrtirs,
concediu, pels seus mèrits i intercessió,
que els qui recordem el seu martiri
imitem també els exemples de la seva fe.
Per nostre Senyor Jesucrist
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.

Mes de Febrer – 19

Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagrament que hem rebut, Senyor,
en la commemoració dels benaurats Joan, Rodolf i companys,
eixamplin els nostres cors, de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor la Saviesa que ens porta a la veritable Vida.
— Perquè, com els màrtirs Joan, Rudolf i companys, menystinguem
les coses d’aquesta vida i encertem a valorar les de l’eterna,
preguem el Senyor.
— Perquè en el nostre apostolat seguim un procés d’adaptació, amb
l’únic objectiu de portar els homes a Crist, preguem el Senyor.
— Perquè el comportament de la nostra vida religiosa sigui capaç
de suscitar vocacions eminentment missioneres, preguem el Senyor.
— Perquè el nostre nivell de vida, individual i comunitari, sigui tot ell
un testimoni clar i convincent de la nostra total entrega a Déu i
als homes, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació dels màrtirs Joan, Rudolf i companys, no dubtem a donar la nostra vida per a la salvació d’aquells que evangelitzem, preguem el Senyor.
Senyor, vós sabeu
que no podem per nosaltres mateixos
portar endavant l’obra que ens heu encomanada.
Doneu-nos l’ajuda que ens manca tothora
per tal d’ésser arreu
instruments útils d’evangelització.
Per Crist, Senyor nostre. Amén

20 – Llibre d’Altar

6 de febrer
SS. PAU MIKI, religiós, i companys;
BB. CARLES SPINOLA, SEBASTIÀ KIMURA,
preveres, i companys
Màrtirs al Japó

Memòria
Pau Miki nasqué al Japó entre el 1564. Fou crucificat, juntament amb Joan de
Goto, escolar, i Dídac Kisai, coadjutor, a Nagasaki el 1597. Carles Spinola i Sebastià
Kimura foren sacrificats entre 1617 i 1632 amb 31 altres jesuïtes, dels quals 7 joves
japonesos que eren a la presó quan foren admesos a la Companyia pel P. Spinola.
També es commemora el martiri de Pere Kasui el 1639 i 3 companys, els 1633 i 1636.

Antífona d’introducció							 Ga 6, 14
Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui en la creu de nostre Senyor
Jesucrist. En ella, és com si el món fos crucificat per a mi, i jo, per al món.

Oració col·lecta
Oh Déu, fortalesa de tots els sants,
vós cridàreu a la vida,
els vostres màrtirs Pau Miki i els seus companys,
per mitjà de la mort en creu;
concediu-nos, per la seva intercessió,
que ens mantinguem constants fins a la mort
en la fe que professem.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
De llevant fins a ponent,
prepareu-vos, Senyor, un poble digne de vós,
que resti fidel a la confessió del vostre nom,
i concediu-nos que avui celebrem, amb goig,
l’oblació del vostre Fill.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió					

cfr. Ga 2, 19b. 20a

Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida que ara visc; ja no és meva;
és Crist qui viu en mi.

Mes de Febrer – 21

Oració postcomunió
Jesús, Senyor, que abans de la vostra passió
us entaulàreu amb els deixebles,
vulgueu asseure a la taula del vostre regne
tots els qui han treballat per evangelitzar els gentils.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Invoquem el Senyor perquè ens infongui el desig de cercar únicament la vida que ens promet Crist.
— Perquè la nostra vida de fe es mogui dintre la perspectiva evangélica de saber perdre la vida per tal de guanyar la Vida, preguem el Senyor.
— Perquè admetem com a essencial en la vida religiosa qualsevol
camí que meni dreturer cap al coneixement i amor de Crist, preguem el Senyor.
— Perquè arreu i sempre seguim les petjades de Crist amb la creu
al coll, camí de l’holocaust, a imitació de Pau Miki i dels seus
companys, preguem el Senyor.
— Perquè trobem la felicitat autèntica en la sincera oblació de major
estima i moment, ideal de la nostra vida de jesuïtes, preguem el
Senyor.
— Perquè progressem constantment en l’anorreament de nosaltres
mateixos en ordre al servei de Crist, de l’Església i dels homes,
preguem el Senyor.
Senyor, vos que ens heu donat
la prova més gran d’amor,
fent que Crist, el vostre Fill,
morís en la creu per nosaltres.
Doneu-nos a entendre
que la prova més gran d’agraïment
és que també nosaltres
ens sacrifiquem pels nostres germans.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

22 – Llibre d’Altar

15 de febrer
S. CLAUDI LA COLOMBIÈRE, prevere
Memòria
Destinat a Londres un temps, com a predicador de la duquessa de York, fou calumniat, empresonat i exiliat. Va ajudar eficaçment santa Margarida Maria Alacoque en la
difusió del culte al Sagrat Cor de Jesús. Va morir a Paray-le-Monial, França, l’any 1682.

Antífona d’introducció							 Ac 13, 22
M’he fixat en un home com el que desitja el meu cor.
Ell durà a terme tot el que em proposo.

Oració col·lecta
Senyor i Pare nostre,
il·lumineu i consoleu l’Església amb els vostres dons,
vós, que parlàveu cor a cor
a sant Claudi la Colombière, servent de confiança,
perquè fos testimoni de la sobreabundància del vostre amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, que us digneu descobrir els vostres secrets
als qui es fan senzills com els infants,
acreixeu la nostra confiança en vós,
als qui amb tota humilitat
posen l’ofrena d’aquests dons sobre el vostre altar.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió						

Is 12, 2a 3a

Ell és el Déu que em salva; confio, no m’espanto.
Cantant de goig sortireu a buscar l’aigua de les fonts de salvació.

Mes de Febrer – 23

Oració postcomunió
Senyor,
que ens heu nodrit amb el vostres sants misteris,
feu que proclamem, amb sant Claudi
les riqueses inabastables del vostre Cor;
i així progressem en aquella llibertat de fills
amb què ens ha alliberat Crist, Senyor nostre.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Supliquem ser testimonis clarividents i compromesos de l’amor de
Déu als homes.
— Perquè ens esforcem per dur a compliment la paraula de Déu, el
misteri d’amor amagat durant segles i ara manifestat als homes,
preguem el Senyor.
— Perquè progressem en aquella llibertat d’esperit que, a exemple
de sant Claudi la Colombière, ens porti a la plena possessió de
Déu, preguem el Senyor.
— Perquè ens disposem a sentir la crida de Déu en el compromis
d’una vida abocada al seu servei i al dels homes, preguem el
Senyor.
— Perquè intentem que la nostra fidelitat a les Constitucions i a l’esperit de sant Ignasi envaeixi tot el nostre comportament religiós,
preguem el Senyor.
— Perquè la nostra vocació sigui tota ella la descoberta de l’amor
de Crist al món i de la seva instauració en el cor dels homes,
preguem el Senyor.
Senyor, vos que heu revelat a sant Claudi
les riqueses insondables del cor de Crist, el vostre Fill,
feu que, redescobrint-les nosaltres,
ens n’enriquim
i siguem capaços de donar-les a conèixer als homes.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

24

MES DE MARÇ
19 de març
S. JOSEP, ESPÒS DE LA BENAURADA VERGE MARIA
Patró de la Companyia de Jesús

Solemnitat
La CG XXV (Decret 7) feia memòria de la consagració de la Companyia a
S. Josep, al qual ja des dels seus inicis tributava un culte i veneració especial,
paraules recollides a l’Epitome SJ [674]. El P. Wernz renovà la consagració el
21 d’abril de 1907.
Tot com en el Missal Romà, excepte la benedicció solemne. La fórmula pròpia
S.I. de la benedicció solemne la trobareu a la (p 108).

MES D’ABRIL
22 d’abril
BENAURADA VERGE MARIA,
MARE DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Festa
El 22 d’abril de 1541, Ignasi, elegit ja General, i els seus nou companys, van fer els
vots solemnes davant l’altar de la Mare de Déu, a la basílica romana de sant Pau. Amb
raó és considerada aquesta data com la del naixement de la Companyia de Jesús.

Antífona d’introducció						

Jn 19,26-27

Quan Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, digué a la mare: “Mare, aquí tens el teu fill”. Desprès digué al deixeble:
“Aquí tens la teva mare”.
Es diu: Glòria

Oració col·lecta
Oh Déu omnipotent i etern, el vostre Fill, quan expirà a la creu,
va voler que la seva Mare, la Verge Maria,
fos també mare nostra;
concediu-nos, que amb l’ajuda de la seva caritat
aquesta mínima Companyia de Jesús,
els membres de la qual davant d’ella se us entreguen,
pugui servir en obediència la vostra majestat
i seguir amb perfecció el vostre Fill.
Ell, que amb vós viu i regna.

Mes d’Abril – 25

Oració sobre les ofrenes
Oh Déu, rebeu l’oblació
que oferim a la vostra majestat,
i així com associàreu Maria al vostre Fill
en la creu i en la glòria,
feu que alcem els ulls vers aquell que hem traspassat
perquè, tot cercant el vostre regne a la terra,
arribem a la vida eterna amb Maria, la nostra Mare.
Per Crist, Senyor nostre.
Prefaci:

Maria, Mare de la Companyia de Jesús

V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que, sempre i en tot lloc, us donem gràcies.
A vós que heu volgut donar també per Mare,
a la nostra Companyia,
la santa Verge, Mare del vostre Unigènit,
perquè els qui heu cridat
i congregat de totes les nacions,
sostinguts per una Mare tan sol·lícita,
servíssim per tot el món a la vostra majestat,
confirméssim els cristians en el vostre amor
i prediquéssim, incansables,
el vostre sant nom a tot el món.
Per això, amb els àngels i els arcàngels
i amb la multitud immensa dels sants,
cantem l’himne de lloança,
tot dient:
Sant, Sant, Sant...
Antífona de comunió						 Lc 11, 27b. 28b
Sortoses les entranyes que us van dur, oh Crist;
més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!
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Oració postcomunió
Hem rebut, Senyor, els sagraments de la fe i la salvació.
Us preguem humilment
que, els qui venerem la benaurada Verge Maria,
mare de la Companyia de Jesús,
siguem també participants amb ella
de la plenitud del vostre amor i gràcia.
Per Crist, Senyor nostre.
Es pot fer servir la fórmula de la benedicció solemne: (p. 107).
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor la protecció de Maria i el seu poder intercessor
davant el seu Fill.
— Perquè així com Maria va intervenir en la formació de sant Ignasi,
intervingui també en la nostra, preguem el Senyor.
— Perquè Maria ens posi amb el seu Fill, a nosaltres, del tot compromesos en la seva obra redemptora, preguem el Senyor.
— Perquè l’ofici de Maria envers la Companyia sigui el d’una Mare
que no abandona els qui han escollit ser companys del seu Fill,
preguem el Senyor.
— Perquè creixi en nosaltres la confiança filial envers Maria, ella
que ha estat present en la Companyia, des dels seus origens,
preguem el Senyor.
— Perquè continui Maria essent la inspiradora del nostre veritable
cristo-centrisme, nota essencial ignasiana, preguem el Senyor.
Senyor, feu que Maria, Mare vostra i nostra,
sigui la inspiradora dels nostres afanys apostòlics
i la Mitjancera prop vostre,
que ens obtingui les gràcies
per dur feliçment a terme
la nostra obra d’evangelització.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Mes d’Abril – 27

28 d’abril

(fora de Catalunya, el 27)

S. PERE CANISI,
prevere i doctor de l’Església
Memòria
Va treballar activament a Alemanya amb els seus escrits –és famós el seu
Catecisme– i amb la seva predicació en defensa de la fe catòlica. Va morir a Friburg,
Suïssa, el 1597.

Antifona d’introducció							
Us donaré uns pastors com desitja el meu cor,
que us pasturin amb encert i amb coneixement de Déu.

Jr 3, 15

Oració col·lecta
Oh Déu, vós que vau donar a sant Pere Canisi, prevere,
la força de la virtut i de la doctrina
perquè pogués defensar la fe catòlica;
concediu-nos, per la seva intercessió,
que els qui busquen la veritat
tinguin el goig de trobar-vos
i que el poble cristià perseveri fidel en la confessió de la fe.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor, els dons que us oferim
en la memòria de sant Pere Canisi,
i obriu els nostres llavis
a fi que us confessem i lloem el vostre nom.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió						

2Co 12, 15a

De bon grat, doncs, gastaré el que tinc i em desgastaré jo mateix per vosaltres.

Oració postcomunió
Déu dels nostres pares,
que, per la paraula de sant Pere Canisi,
us vau adreçar al ramat dispers,
atorgueu als qui han cregut en el vostre Fill
i han participat d’aquesta taula sagrada,
la perseveranca en la veritat
i en la comunió del banquet eucarístic.
Per Crist, Senyor nostre.
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***

Pregaria dels fidels
Preguem perquè oferim al món el testimoni d’una vida compromesa
en la instauració del Regne.
— Perquè l’exemple de sant Pere Canisi ens mogui a un treball
incansable i encoratjador en el ministeri que se’ns ha confiat,
preguem el Senyor.
— Perquè col·laborem amb totes les energies, des del nostre lloc
de treball, a refermar la unitat de l’Esglesia, preguem el Senyor.
— Perquè amb el nostre exemple de vida siguem llum que il·lumini
les consciències i foc que encengui les voluntats en la caritat
evangélica, preguem el Senyor.
— Perquè en el nostre ministeri sapiguem adaptar-nos als homes i
als moments i signes del nostre temps, preguem el Senyor.
— Perquè, enmig de les dificultats, els contratemps i els descoratjaments, avancem segurs, confiant tan sols en el poder d’un Déu
que camina amb nosaltres, preguem el Senyor.
Senyor,
vós ens encoratgeu a ser llum del món
per tal de guiar-lo pel camí de la vida.
Feu que mai no s’apagui dins nostre
la flama de la fe i l’amor a vós;
ans al contrari,
s’arbori més i més amb nova esplendor i vigoria.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

29

MES DE MAIG
4 de Maig
S. JOSEP MARIA RUBIO, prevere
Va exercir una gran activitat apostòlica i social, a principis del segle XX, sobretot
en els ambients marginats de la perifèria de Madrid. Va morir a Aranjuez, l’any 1929.

Comú de pastors. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció				

Fl 2, 5. 8

Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
Ell s’abaixà i es féu obedient fins a la mort, i una mort de creu.

Oració col·lecta
Oh Déu, Pare de misericòrdia,
que féreu de Sant Josep Maria Rubio, prevere,
un pare dels pobres
i un ministre de la reconciliació.
Concediu-nos que, amb el seu exemple,
aprenguem a ajudar els desemparats
i manifestem a tothom el vostre amor.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Amb els dons que presentem al vostre altar, Senyor,
oferim de tot cor a la vostra divina majestat,
a exemple de sant Josep Maria Rubio,
totes les nostres coses i a nosaltres amb elles,
per a major servei vostre i salvació dels germans.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Jn 12,26
Si algú es vol fer servidor meu que em segueixi i s’estarà on jo m’estic, diu el
Senyor.
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Oració postcomunió
Senyor, envigorits amb la força d’aquest sagrament
concediu-nos aquell esperit de benignitat
amb què omplíreu sant Josep Maria Rubio, prevere,
per tal que tothom s’adoni
que també sou a prop dels vostres germans més petits.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Pare saber veure en els nostres germans més necessitats el rostre del seu Fill, lliurat per nosaltres.
— Perquè imitem l’esperit d’unió i seguiment total a Jesús de sant
Josep Maria Rubio, preguem el Senyor.
— Perquè, vivint la paraula de Déu, sapiguem repartir-la al món que
ens envolta, amb generositat i autenticitat, preguem el Senyor.
— Perquè es faci evident, als ulls dels homes, la nostra identitat
d’amics i seguidors de Jesús, preguem el Senyor.
— Perquè els nostres col·laboradors seglars siguin empesos pel
nostre exemple al compromís radical del Regne, preguem el Senyor.
— Perquè ens sentim moguts a ser enviats, com sant Josep Maria
Rubio, a fer el bé on sigui, segons la disponibilitat que ens demana sant Ignasi, preguem el Senyor.
Senyor, que estimeu tothom,
amb especial afecte els més petits.
Feu que la nostra vida de jesuïtes
sigui la projecció més fidel possible
de la vostra imatge entre nosaltres.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Mes de Maig – 31

16 de maig
S ANDREU BOBOLA, prevere i màrtir
Missioner ambulant, va enfortir en la fe molts fidels, arran de la persecució que es
va declarar a Polònia el 1636, contra l’Església catòlica. Capturat pels cosacs, va morir
màrtir, desprès de patir horribles turments, a la ciutat de Janow, el 1657.

Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que, per la mort del vostre Unigènit,
volguéreu aplegar els vostres fills dispersats,
feu que treballem fidelment en l’obra d’Aquell
per qui va morir màrtir sant Andreu Bobola.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual va confessar sant Andreu
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració de sant Andreu Bobola
eixamplin els nostres cors,
de manera que no cerquem més interessos
que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
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***

Pregària dels fidels
Demanem la joia de poder participar en els patiments de Crist per a
la salvació dels homes.
— Perquè l’Esperit de Déu ens empleni de goig, a causa de les persecucions sofertes per amor a Crist, preguem el Senyor.
— Perquè, en tant que religiosos, no ens avergonyim mai de confessar arreu el nom de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè, com sant Andreu, siguem sensibles a la miseria dels
més abandonats, preguem el Senyor.
— Perquè ens consumeixi també a nosaltres el zel de propagar per
tot el món la glòria de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè, en qualsevol avinentesa, sapiguem fer-nos tot a tots,
com Andreu Bobola, en bé de portar tothom a Crist, preguem el
Senyor
No permeteu, Senyor, que ens rendim
a la temptació d’una vida platxeriosa,
ben al contrari.
I feu que cerquem incansablement
tot allò que ens pot dur amb facilitat
a abraçar-nos a la creu de Crist.
Que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

Mes de Maig – 33

24 de maig
BENAURADA VERGE MARIA DE LA STRADA
La primera església que la Companyia, poc després de la fundació, ja el
febrer de 1541, va tenir a Roma estava dedicada a la Mare de Déu della Strada.
El seu quadre presideix encara ara una capella al gran temple del Gesù.
Antífona d’introducció						

Sl 24, 4-5b

Feu que conegui, Senyor les vostres rutes, que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me, perquè vós sou el Déu
que em salveu.

Oració col·lecta
Déu i Pare sant,
que ens heu revelat en el vostre Fill estimat
el camí, la veritat i la vida,
concediu-nos que,
complint amb fidelitat la seva paraula,
amb l’exemple i la intercessió de la Verge Maria,
arriben a vós amb tota seguretat.
Per nostre Senyor Jesucrist
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor, benignament
les ofrenes de la vostra família
i concediu-nos que, amb l’auxili de la Verge Maria,
els pecadors retornin del mal camí
i els justos s’afermin en el vostre i en la veritat.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci.

Maternitat de la Verge Maria

V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.
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És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant,
Déu omnipotent i etern,
que, sempre i en tot lloc,
us donem gràcies.
I que a vós en la memòria
de la benaurada sempre Verge Maria,
us lloem,
us beneïm,
us glorifiquem.
Ja que ella, per obra de l’Esperit Sant,
concebé el vostre Fill unigènit,
i, conservant intacta la glòria de la virginitat,
posà al món la llum eterna, Jesucrist Senyor nostre.
Per ell,
els àngels i els arcàngels
i tots els estols celestials
celebren, units, la vostra glòria
compartint la mateixa joia.
Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar
les nostres veus a les d’ells
per lloar-vos, humils,
tot dient:
Sant, Sant, Sant.
Antífona de comunió							
Jo sóc el camí, la veritat i la vida, diu el Senyor:
ningú no arriba al Pare si no hi va per mi.

Oració postcomunió
Alimentats amb els vostres dons,
concediu-nos, Déu omnipotent i misericordiós,
per intercessió de la Verge Maria,
que recorrent els camins de la justícia,
arribem feliçment a la glòria celestial.
Per Crist Senyor nostre.

Jn 14, 6

Mes de Maig – 35

***

Pregària dels fidels
Demanem al Pare la gràcia de poder rebre sempre la protecció de
Maria, la nostra Mare.
— Perquè, agraïts al Senyor, acollim Maria, com a Mare, inspiradora alhora dels nostres projectes apostòlics, preguem el Senyor.
— Perquè ens comportem veritablement com a fills seus en la fe, la
humilitat, l’obediencia i la disponibilitat a la veu de Déu, preguem
el Senyor.
— Perquè així com ella va formar el cor de Crist, formi també el nostre a semblança seva, preguem el Senyor.
— Perquè sigui ella la Reina dels nostres cors i encamini els nostres
afectes i la nostra voluntat vers l’amor al seu Fill Jesús, preguem
el Senyor.
— Perquè com feu ella en els inicis de l’Església amb els apòstols,
ens acompanyi i ens estimuli en la gran empresa de difondre
arreu la Bona Nova, preguem el Senyor.
El vostre Fill, Senyor,
ens confià la seva pròpia Mare,
perque ens encoratgés en la lluita de cada dia.
Feu que, agraïts a tan gran do,
sapiguem correspondre-hi amb generositat.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

36

MES DE JUNY
8 de juny
S. JAUME BERTHIEU, prevere i màrtir
Memòria
Jaume Berthieu, missioner francès, va morir màrtir a Madagascar el 1896,
als 58 anys, afusellat desprès de grans patiments. El Papa Benet XVI el canonitzà l’any 2012.
Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que fecundàreu la vostra Església de Madagascar
amb la sang de sant Jaume, prevere i màrtir,
concediu, benigne, per la seva intercessió
que floreixi arreu una abundant collita de cristians.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor, de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual va confessar sant Jaume Berthieu
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El criat no és més important que el seu amo.
Si m’han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Mes de Juny – 37

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració de sant Jaume Berthieu
eixamplin els nostres cors,
de manera que no cerquem més interessos
que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Fem els nostres precs al Senyor per tal que ens infongui el seu esperit d’amor a tots els homes, germans nostres.
— Perquè, com a enviats de Crist onsevulla del món, l’anunciem
constantment i acreixem el seu ramat amb més i més deixebles,
preguem el Senyor.
— Perquè, fidels a la nostra vocació, cerquem Déu en tot, estimat-lo
en totes les coses i totes les coses en ell, preguem el Senyor.
— Perquè els abandonats, els fracassats socials, els incapacitats
de qualsevol mena, trobin en nosaltres fraterna ajuda i comprensió, preguem el Senyor.
— Perquè la llibertat que demana l’Evangeli ens acompanyi sempre, sense defallences ni temors, preguem el Senyor.
— Perquè l’esperit d’oració i discerniment espiritual es faci palès en
totes les nostres actuacions públiques, preguem el Senyor.
Senyor, clement i misericordiós,
feu que de tal manera ens entreguem
a les tasques dels nostres ministeris
que mai no deixem de manifestar
els profunds lligams que ens uneixen amb vós.
Que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.
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9 de juny
S. JOSEP DE ANCHIETA, prevere
Apòstol del Brasil, es va distingir com a missioner, catequista, pedagog, historiador, literat i fundador de confraries d’esclaus, els quals va ajudar a millorar llur situació
social. Natural de Tenerife, va morir al Brasil l’any 1597. El Papa Francesc el declarà
sant l’any 2014.

Comú de missioners. O bé Comú de pastors: (p. 101).
L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

Is 52, 7

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la
pau i porta la Bona Nova, que anuncia la salvació!.

Oració col·lecta
Us preguem, Senyor,
que vesseu la vostra gràcia sobre nosaltres,
a fi que, amb l’exemple de sant Josep de Anchieta, prevere,
servint fidelment l’Evangeli, fets tots a tots,
també nosaltres, abrandats en l’amor de Crist,
maldem per guanyar per a vós els nostres germans.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Santifiqueu, Senyor, amb la vostra benedicció
les ofrenes que us presentem,
en la commemoració del vostre sant Josep de Anchieta
i enfortiu la nostra voluntat d’anunciar
l’Evangeli del vostre Fill, nostre Senyor Jesucrist.
Que amb vos viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							

Mt 9, 36

En veure les multituds, Jesús se’n compadí
perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor.

Mes de Juny – 39

Oració postcomunió
Oh Déu que a cadascú de nosaltres
ens vàreu encarregar tenir cura del proïsme,
envieu-nos entre els fidels i els no creients
per tal que, revifats amb el pa de vida,
i esperonats amb l’exemple de sant Josep de Anchieta,
proclamem les riqueses del vostre amor.
Per Crist Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Supliquem al Senyor que vulgui escoltar les nostres humils peticions.
— Perquè, en la nostra evangelització ens esforcem per integrar la
promoció humana i social en les persones, preguem el Senyor.
— Perquè el nostre ardor apostòlic tingui en compte i respecti la cultura i la manera de ser dels pobles que evangelitzem, preguem
el Senyor.
— Perquè, a imitació de sant Josep de Anchieta, estimem de cor
totes les persones i treballem per millorar llur vida, preguem el
Senyor.
— Perquè la fe que proclamem sigui entenedora no solament per la
comunicació de la paraula, sinó, més i tot, pel testimoniatge de
la nostra vida diària, preguem el Senyor.
— Perquè, a exemple de sant Josep de Anchieta, proclamem la
Bona Nova del Regne, dins la missió confiada per la Companyia,
preguem el Senyor.
Senyor, vós que heu vingut al món
i us heu fet tot a nosaltres
en la persona del vostre Fill,
concediu-nos la gràcia
de saber fer-nos a tots
per tal de guanyar tothom
per al vostre Regne.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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21 de juny
S. LLUÍS GONZAGA, religiós
Memòria
Visqué uns anys a Espanya com a patge de Maria d’Àustria. Després
d’una llarga lluita familiar, va ingressar a la Companyia. En l’epidèmia que
s’esdevingué a Roma, el 1591, donà un esplèndid exemple de caritat envers
els empestats. Morí aquest mateix any, essent encara estudiant de teologia, a
l’edat de 24 anys.
Antífona d’introducció							 Sl 23, 4. 3
El qui te el cor sincer i les mans netes de culpa,
pot pujar a la muntanya del Senyor i estar-se al recinte sagrat.

Oració col·lecta
Oh Déu, dispensador dels dons celestials,
vós heu conciliat en sant Lluís Gonzaga
la innocència de vida amb una penitència admirable.
Concediu-nos, per la seva intercessió i pels seus mèrits,
que si no l’hem seguit en la innocència.
l’imitem en la penitència.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Feu, Senyor, que com sant Lluís Gonzaga,
ens asseguem sempre al convit celestial
portant el vestit de noces,
a fi que sortim de la participació d’aquest misteri
enriquits de la vostra gràcia.
Per Crist, Senyor nostre.
Prefaci:

La vida de sant Lluís, dedicada del tot a Déu

V/. El senyor sigui amb vosaltres.		

R/. I amb el vostre esperit.

V/. Amunt els cors.				

R/. Els elevem al Senyor.

V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

Mes de Juny – 41

És realment just i necessari
que us donem gràcies
sempre i en tot lloc
Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern,
per Crist, Senyor nostre.
Perquè en sant Lluís,
pobre d’esperit
i glorificador dels pensaments del vostre Cor,
ens donàreu un admirable exemple del vostre amor:
renunciant de jove als vans honors i bens mundans
el vestíreu d’una innocència perfecta
i, seguint el camí de la penitència,
el féreu pobre per servir-vos
i, mogut d’exímia caritat,
us va consagrar totes les coses.
Per això, nosaltres,Senyor,
amb el àngels i tots els sants,
us aclamen amb joia
tot dient:
Sant, Sant, Sant...
Antífona de comunió						

Sl 77, 24-25

Déu donà el seu blat celestial, i els homes van menjar el pa dels àngels.

Oració postcomunió
Feu, Senyor,
que, alimentats amb el pa dels àngels,
us servim amb puresa de vida,
i que, tot imitant sant Lluís,
perseverem en l’acció de gràcies.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Fem els nostres precs al Senyor per demanar-li un cor amatent a les
necessitats dels homes.
— Perquè cremi viu en nosaltres el foc de la caritat evangèlica envers els germans, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra vida sigui pura i immaculada enmig de la corrupció del món, preguem el Senyor.
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— Perquè cerquem els veritables tresors de riquesa en la nostra
vida religiosa i en la donació que en fem a Déu, preguem el
Senyor.
— Perquè, com sant Lluís Gonzaga, ens afanyem a progressar en
el curt temps de la nostra vida, cap a una maduresa cristiana i
religiosa, preguem el Senyor.
— Perquè centrem l’ideal de la nostra vida en l’holocaust de les
nostres persones i qualitats, en bé de la major glòria de Déu i del
servei als germans, preguem el Senyor.
Vós, Senyor,
vau encaminar el passos del jove Lluíís
cap a la senda dreturera de la santedat.
Feu que no ens desviem de la ruta que porta a vós,
mentre peregrinem fatigosament pel desert,
camí de la pàtria.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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MES DE JULIOL
2 de juliol
SS. BERNARDINO REALINO, JOAN FRANCESC RÉGIS,
FRANCESC DE GERONIMO;
BB. JULIÀ MAUNOIR, ANTONI BALDINUCCI,
tots ells, preveres
Missioners populars, a diverses parts d’Europa
S’honora la memòria dels sants i beats que, en diverses regions d’Europa, es dedicaren a l’apostolat de les missions populars i rurals. Bernardino Realino, italià, morí
l’any 1616. Joan Francesc Régis, francès, morí el 1640. Francesc de Geronimo, italià,
el 1716. Julià Maunoir, francès, el 1683; i Antoni Baldinucci, italià, el 1717.
Comú de pastors. O bé Comú de missioners: (p. 103). L’Oració col·lecta és pròpia.

Antífona d’introducció							 Fl 2, 5. 8
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist.
Ell s’abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu.

Oració col·lecta
Oh Déu, que enviàreu per viles i pobles
els vostres sacerdots missioners
com a evangelistes de la pau,
vulgueu també avui cridar treballadors
que vinguin a recollir les messes
en els conreus del vostre Fill.
Que en vós viu i regna.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, amb els dons que presentem al vostre altar,
oferim de tot cor a la vostra divina majestat
a exemple dels nostres sants i beats
totes les nostres coses i a nosaltres amb elles,
per a major servei vostre i salvació dels germans.
Per Crist, Senyor nostre.
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Antífona de comunió						

Jn 12, 26

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s’estarà on jo m’estic, diu el
Senyor.

Oració postcomunió
Senyor, envigorits amb la força d’aquest sagrament
concediu-nos aquell esperit de benignitat
amb què omplíreu els nostres sants i beats, preveres
per tal que tothom s’adoni
que també sou a prop dels vostres germans més petits.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Supliquem al Senyor de fer-nos útils als nostres germans pels bons
consells i exemple de vida.
— Perquè, a exemple dels nostres sants i beats, se’ns reconegui en
el tracte amb les persones com a homes francs, alegres, oberts
i familiars, preguem el Senyor.
— Perquè, en l’apostolat, ens comprometem amb els problemes
dels homes del nostre temps que pateixen fam, pobresa, ignorància i injustícies, preguem el Senyor.
— Perquè ni els malentesos ni les incomprensions, ni els possibles
recels de superiors o germans ens retardin en el camí progressiu de la perfecció religiosa, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra vida religiosa, com la dels sants i beats que recordem avui, encarni en l’esperit i en la lletra el programa viscut
per sant Ignasi i els seus primers companys, preguem el Senyor.
— Perquè ens integrem en el moviment de renovació de la vida de
fe en l’Església, i hi aportem solucions vàlides, recolzats en l’ajut
de Déu, preguem el Senyor.
Senyor, vós que ens heu escollit
per apòstols del vostre Fill,
feu que avancem decididament per fer arribar arreu
la llum i la vida que de vós hem rebut.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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9 de juliol
SS. LLEÓ IGNASI MANGIN, prevere,
MARIA ZHU WU i companys, màrtirs
Memòria
L’any 2000 el Papa Joan Pau II va canonitzar 120 màrtirs, víctimes de la rebel·lió
dels boxers a la Xina, el 1900. Els PP. Mangin i Pau Denn foren cremats amb els cristians que havien aplegat a l’interior de l’església. Maria Zhu encapçala la llista d’ells. En
la mateixa persecució també foren sacrificats Remy Isoré i Modest Andlauer.

Antífona d’introducció						

He, 12, 1-2a

Així, doncs, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, alliberem-nos de tot
impediment, i del pecat que amb tanta facilitat ens lliga, i sense cansar-nosen, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem
la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme.

Oració col·lecta
Oh Déu, que per la confessió dels sants màrtirs,
Lleó Ignasi Mangin, Maria Zhu Wu i companys,
heu enrobustit la vostra Església de manera admirable,
concediu-nos que el vostre poble,
fidel a la missió que li heu confiat,
augmenti la llibertat
i doni testimoni de la veritat davant del món.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor, us preguem, les ofrenes del vostre poble
en la dedicació de la passió dels vostres sants màrtirs,
i la fortalesa que oferiren en la persecució
els benaurats Lleó Ignasi, Maria i companys
sigui també per a nosaltres constància en les adversitats.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió						
Déu els ha posat a prova i els ha trobat dignes d’ell.
Els ha depurat com l’or en el gresol
i els ha acceptat com una víctima oferta sobre l’altar.

cfr. Sv 3, 5b-6
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Oració postcomunió
Oh Déu,
que de forma admirable heu il·luminat el misteri de la creu
en els vostres sants màrtirs;
concediu-nos, propici,
que, fortificats amb aquest sacrifici,
ens adherim fermament a Crist
i treballem en l’Església per la salvació de tothom.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Preguem al Senyor que cerca la nostra col·laboració en la instal·lació del seu Regne.
— Perquè sapiguem entrar en diàleg fraternal amb tothom i reconèixer també, en la seva veu, la veu de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè experimentem la infinitud de la liberalitat de Déu més enllà del que crèiem i esperàvem, preguem el Senyor.
— Perquè per damunt de les diferències teològiques i polítiques,
regni entre nosaltres el respecte i l’apreci mutu, preguem el Senyor.
— Perquè no ens acovardim davant les pròpies defallences per tal
que el nom de Jesús sigui respectat arreu i tothora, preguem el
Senyor.
— Perquè visquem el misteri de l’Encarnació, de manera que en el
món d’avui resplendeixin la fe, l’esperança i la caritat, preguem
el Senyor.
Senyor, que voleu que tots els homes se salvin
i arribin al coneixement de la veritat,
feu-nos instruments hàbils del vostre missatge
en tot moment i situació.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amén.

Mes de Juliol – 47

31 de juliol
S. IGNASI DE LOIOLA, prevere,
FUNDADOR DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Solemnitat
Amb la fundació de la Companyia de Jesús, sant Ignasi va contribuir eficaçment
a la reforma catòlica del segle XVI i a la renovació de l’activitat missionera de l’Església. Morí a Roma, essent General de la Companyia, l’any 1556.

Antífona d’introducció							Fl 2, 10-11
Que tothom al cel, a la terra i sota la s’agenolli al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Es diu: Glòria

Oració col·lecta
Oh Déu,
per propagar més i més la glòria del vostre nom,
vau suscitar en l’Església sant Ignasi de Loiola;
feu que, amb el seu ajut i el seu exemple,
lluitem a la terra
i mereixem de ser coronats com ell al cel.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Es diu: Crec en un Déu.

Oració sobre les ofrenes
Senyor, Déu nostre,
que us siguin agradables les ofrenes
que us presentem en la solemnitat de sant Ignasi de Loiola.
i feu que aquests misteris sagrats,
on posàreu la font de tota santedat,
ens santifiquin en la veritat.
Per Crist, Senyor nostre.
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Prefaci: Ignasi, Mestre de la vida espiritual
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern,
que, sempre i en tot lloc, us donem gràcies
per Crist, Senyor nostre.
Vós ens heu cridat a imitar la milícia de sant Ignasi
per tal que escoltem amb cor dòcil i confiat
la veu de l’Esperit
i ens empenyeu a conformar la nostra vida amb Crist
per tal que l’imitem, model de totes les virtuts.
Per Ell, Pare de misericòrdia, som predestinats
per tal que, responent als vostres dons,
recorreguem el camí de la fe,
siguem sostinguts amb les ajudes de l’esperança
i renovem les forçes de la caritat.
Per això, ara i per sempre,
amb tots els àngels,
cantem l’himne de la vostra glòria
tot dient:
Sant, Sant, Sant...
Antífona de comunió							 Lc 12, 49
He vingut a calar foc a la terra, diu el Senyor. Com voldria veure-la cremar!

Oració postcomunió
Feu, Senyor,
que aquest sacrifici de lloança i acció de gràcies,
que us hem ofert en la festa de sant Ignasi de Loiola,
ens condueixi a la glorificació eterna
de la vostra divina majestat.
Per Crist, Senyor nostre.
Es pot fer servir la formula de la Benedicció solemne: (p. 108).
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***

Pregària dels fidels
Posem els ulls en Déu, la nostra esperança, i fem-li confiadament
les nostres súpliques.
— Perquè la Companyia, segons l’esperit de sant Ignasi, descobreixi l’element diví de l’EsgIesia, fins i tot a través de les flebleses
humanes, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació d’Ignasi, reconeguem la nostra impotència i
posem tota la nostra esperança en Déu, preguem el Senyor.
— Perquè continuem experimentant el coneixement íntim de Déu,
del seu amor i la seva providència, descobert i viscut pel nostre
Pare Ignasi, fins a les últimes consequències, preguem el Senyor.
— Perquè, com ell, utilitzem els mitjans humans com a instruments
necessaris, però confiant per damunt de tot en l’acció de Déu,
preguem el Senyor.
— Perquè la nostra esperança esdevingui apostòlica, arrelada en
tota obra nostra, a glòria de Déu i servei dels homes, preguem
el Senyor.
Tota la nostra vida l’hem posada,
Senyor, a les vostres mans.
Mireu la Companyia escampada pertot arreu
i doneu-li aquella llum d’esperança que necessita,
mentre peregrina cap a vós.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

50

MES D’AGOST
2 d’agost
S. PERE FAVRE, prevere
Primer seguidor d’Ignasi i primer sacerdot jesuïta, va recórrer les principals regions d’Europa, promovent amb molt d’èxit l’obra de la restauració catòlica. Morí a Roma, l’any 1546. El Papa Francesc el declarà sant, el dia 18 de
desembre de 2013.
Antífona d’introducció						

Ct 3, 1b-2a

Cerco aquell que estimo amb tota l’ànima. El cerco, però no el trobo. M’he aixecat
a donar un tomb per la ciutat, cercant per mercats i places, aquell que estimo
amb tota l’ànima.

Oració col·lecta
Pare, Senyor del cel i de la terra,
que us revelàreu al vostre humil servent,
sant Pere Favre,
en l’oració i el servei als germans,
concediu-nos el do de saber trobar-vos
i estimar-vos en totes les coses.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Feu, Senyor,
que, associats a la passió del vostre Fill,
obedient fins a morir en creu,
ens immolem generosament pels nostres germans.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Sl 33, 9
Tasteu i veureu que n’és, de bo, el Senyor, feliç l’home que s’hi refugia.

Oració postcomunió
Pare nostre,
que ens heu envigorit amb el pa celestial,
envieu els vostres àngels
perquè obrin camí i acompanyin
els missatgers de la Bona Nova.
Per Crist, Senyor nostre.
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***

Pregària dels fidels
Proclamar l’Evangeli arreu i a tota mena de gent, suposa una gran
fortalesa i llibertat d’esperit. Demanem-ho amb fe.
— Perquè el coneixement i amor de Crist siguin l’únic motiu que
ens impulsi a dedicar les nostres hores de treball als homes,
preguem el Senyor.
— Perquè no ens ajustem tan solament a un cercle concret d’apostolat en perjudici d’una més vasta extensió i eficàcia en la proclamació de la Bona Nova, preguem el Senyor.
— Perquè, a exemple de sant Pere Favre, puguem influir d’obra i
de paraula, en el tracte i la conversa, en els cors dels homes per
portar-los a Déu, preguem el Senyor.
— Perquè enmig del tràfec d’avui dia, trobem els moments necessaris per a posar-nos en contacte íntim i reposat amb Déu per la
pregària, preguem el Senyor.
— Perquè en les nostres converses i en la comunicació amb les
persones, s’hi traspuï la dolcesa de l’Esperit, que hem acollit
amorosament dins nostre, preguem el Senyor.
Senyor, que heu donat a sant Pere Favre
el do de saber comunicar allò que abrandava el seu cor,
feu que tots nosaltres,
amarats totalment del vostre Esperit,
sapiguem comunicar als homes els dons que posseïm.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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18 d’agost
S. ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, prevere
Memòria
Dedicat a la joventut a Xile, va ser també home de múltiples activitats: escriptor, professor, conferenciant, organitzador de congressos. Tot, amb el zel
d’ajudar el proïsme, de fer més feliç el món. Morí el 18 d’agost de 1952.
Antífona d’introducció						

Mt 25, 36b.40b

Veniu, beneïts del meu Pare, diu el Senyor: estava malalt i em vau visitar. Us
ho dic amb tota veritat: Tot allò que fèieu a cadasun d’aquests germans
meus. Per petit que fos, m’ho fèieu a mi.

Oració col·lecta
Déu i Pare nostre, que en sant Albert, prevere,
ens vàreu donar un signe clar del vostre amor,
concediu-nos, per la seva intercessió,
que, fidels a l’Evangeli, estimem tothom,
sobre tot els abandonats i els pobres,
amb els sentiment de Crist
i promoguem incansablement el vostre regne
de justícia, d’amor i de pau.
Per nostre Senyor Jesucrist
Oració sobre les ofrenes
Accepteu, Senyor els dons que us presentem
i feu que aquest memorial
de l’amor infinit del vostre Fill
augmenti en nosaltres, a exemple de sant Albert,
la nostra generositat envers vós i el proïsme.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Jn 15, 13
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
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Oració postcomunió
Nodrits amb aquests sagraments,
doneu-nos, Senyor,
la força per a imitar l’exemple de sant Albert,
el qual de tot cor es va consagrar a vós
i es va prodigar incansable pel bé del vostre poble.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Fem les nostres peticions amb la confiança de ser escoltats pel nostre Pare, Déu.
— Perquè ens mantinguem desvinculats de tota mena de pressions
en l’exercici del nostre ministeri apostòlic, preguem el Senyor.
— Perquè l’Esperit ens inspiri allò que és més adient per a l’alliberament de l’home i la seva salvació, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació de sant Albert Hurtado, ens abrusi el zel apostòlic d’ajudar el proïsme i de fer mes feliç el món, preguem el
Senyor.
— Perquè reconeguem la nostra impotència i posem tota la nostra
esperança en Déu, que fa creixer totes les coses, preguem el
Senyor.
— Perquè les nostres activitats missioneres abastin tots els estaments de la societat, i a tots hi projectem la llum de l’Evangeli,
preguem el Senyor.
Escolteu, Senyor, els nostres precs
en aquests temps en que són tantes les veus
que malden per confondre la veritat
i esgarriar el fills que vos reuníreu.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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MES DE SETEMBRE
2 de setembre
BB. JAUME BONNAUD, prevere i companys;
JOSEP IMBERT i JOAN NICOLAU CORDIER, preveres;
TOMÀS SITJAR, prevere, i companys, màrtirs
Màrtirs per l’odi del nom cristià i de l’Església catòlica
Jaume Bonnaud i 22 companys, tots antics SJ, sacrificats durant la Revolució francesa el 1792. Josep Imbert i Joan Nicolau Cordier foren immolats
el 1794. Amb ells s’hi ajunten 11 jesuïtes de la Província d’Aragó, assassinats
durant la revolució espanyola de l’any 1936, dels quals quatre eren catalans:
Tomàs Sitjar, Narcís Basté, Pau Bori i el G. Josep Tarrats.
Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.

Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Feu, Senyor, que estimem sempre,
amb amor filial, la vostra Església;
per la defensa dels seus drets,
els benaurats màrtirs,
enfortits per la força de l’Esperit,
lluitaren fins a la mort.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
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Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també
us perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració dels nostres beats
eixamplin els nostres cors,
de manera que no cerquem més interessos
que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Supliquem al Senyor que vulgui concedir-nos la gràcia de ser fidels
a la seva crida.
— Perquè, en el treball de cada dia, endinsem tots els homes en la
plenitud del Crist, preguem el Senyor.
— Perquè, en els nostres projectes, no ens mogui absolutament res
fora de l’honor i el servei de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè la lluita contra l’ateïsme i la increença ocupin una part
rellevant en el nostre apostolat, preguem el Senyor.
— Perquè sapiguem assumir les modernes formes d’evangelització
i les posem en pràctica, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra renovació interior i el testimoni extern de la nostra vida siguin font de vocacions, preguem el Senyor.
Senyor, vós que heu conegut
el despreci i l’oposició als vostres ensenyaments,
feu que mai no defallim
en la tasca d’anunciar l’Evangeli,
en les circumstàncies més angoixants de la vida.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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9 de setembre
SANT PERE CLAVER, prevere
Memòria
Nasqué a Verdú l’any 1580. Va exercir el seu apostolat a Cartagena de
Colòmbia, entre els negres deportats de l’Àfrica, havent fet vot de ser sempre
esclau dels esclaus negres. Morí a Cartagena el 1654.
Antífona d’introducció						 Lc 4, 18 i Is 61, 1
L’Esperit del Senyor reposa sobre meu. Ell m’ha ungit, per portar la Bona Nova
als desvalguts. M’ha enviat a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat i als presos el retorn de la llum.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que féreu de Sant Pere Claver l’esclau dels esclaus
i l’enfortíreu amb una paciència i caritat admirables
per tal d’ajudar-los,
feu que, per la seva intercessió,
cerquem els interessos de Jesucrist
i estimem els nostres germans, amb obres i de veritat.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Accepteu, Senyor, aquest oblació nostra,
santificada per l’Esperit Sant,
que us oferim per la salvació dels infidels
en bé dels quals sant Pere Claver
va ser ministre de Crist Jesús,
Paraula vostra i Senyor nostre.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
Antífona de comunió						
M’he fet tot amb tots per salvar-ne alguns, sigui com sigui.

1Cor 9, 22b
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Oració postcomunió
Senyor en virtut del sacrifici del vostre Fill,
que va assumir la nostra feblesa,
enceneu, en el nostre esperit el foc del vostre amor,
a fi que, fets febles amb els febles, els guanyem per a Crist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Supliquem que tota la nostra vida sigui un anunci clarivident de la
Bona Nova.
— Perquè, a imitació de sant Pere Claver, el nostre carisma se centri totalment en Crist i en els germans, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra opció apostòlica derivi preferentment vers els
més necessitats i desemparats, preguem el Senyor.
— Perquè, enmig de l’activitat evangelitzadora, trobem temps per a
la comunicació amb Déu, preguem el Senyor.
— Perquè demostrem l’amor i estima al germà amb la total consagració de les nostres persones al seu servei, preguem el Senyor.
— Perquè l’exemple de sant Pere Claver ens mogui a seguir les
seves petjades, fidels a l’Evangeli, fins a les consequències últimes de la seva radicalitat, preguem el Senyor.
Déu i Pare nostre,
vós ens heu donat un cor per a estimar.
Feu que, a exemple de sant Pere Claver,
exercitem aquest amor al proïsme,
sense discriminacions,
fins a l’esgotament de les nostres energies.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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10 de setembre
B. FRANCESC GÁRATE, religiós
Des de la porteria de la Universitat de Deusto, Bilbao, va fer present la
bondat de Déu mitjançant la força evangelitzadora del seu tracte, la seva conversa i el seu servei callat i humil. Va morir l’any 1929.
Comú de religiosos. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

Ap 3, 20

Mira, sóc a la porta i truco. Si algú m’scolta i obre la porta,
entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi.

Oració col·lecta
Oh, Déu, remunerador dels fidels,
que ens heu donat en el beat Francesc Gárate
un exemple insigne de fidelitat constant
en el vostre servei,
feu que, a imitació seva,
obrim els nostres cors a Crist,
i el servim en els pobres.
Vós, que viviu i regneu.
Oració sobre les ofrenes
En renovar el sacrifici de Crist, el vostre Fill,
en la commemoració del beat Francesc
us preguem, Senyor, que no siguem sords a la seva crida,
sinó promptes i diligents
per a complir la seva santíssima voluntat.
Per Crist Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Jn 13, 35
Tothom coneixerà que sou deixebles meus, diu el Senyor,
per l’estimació que us tindreu entre vosaltres.

Mes de Setembre – 59

Oració postcomunió
Alimentats amb el Cos i la Sang del vostre Fill,
concediu-nos Déu clementíssim,
aquell temor filial, per a vós del tot acceptat,
que ens dona i conserva la unió del vostre amor.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Pare de saber conèixer i estimar el seu Fill en la senzillesa de la nostra vida quotidiana.
— Perquè, a imitació del germà Gárate, aprenguem a enriquir-nos
amb els dons de l’amabilitat i la bondat envers totes les persones,
preguem el Senyor.
— Perquè el rostre de Déu, gravat en la pregonesa de la nostra vida
religiosa, es reflecteixi nítidament als ulls dels homes que tracten amb nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè siguem dòcils i amatents a obrir les portes del nostre cor
al Senyor que se’ns fa present i truca per entrar-hi amb els seus
dons, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra vida interior de consagració total a Déu sigui
l’ànima del nostre apostolat, preguem el Senyor.
— Perquè, a exemple del beat Francesc Gárate, la nostra actitud
d’atansament i acollida de les persones sigui veritablement
evangèlica, al marge de tot egoisme o interès propi, preguem el
Senyor.
Senyor, que poseu amorosament els vostres ulls
sobre els més petits i senzills,
feu que aprenguem de vós
la netedat de la vostra mirada,
la transparència del vostre cor
i la humilitat de la vostra manera de fer.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

60 – Llibre d’Altar

17 de setembre
SANT ROBERT BELLARMINO,
bisbe i doctor de l’Església
Memòria
Destaquen les seves obres de teologia i espiritualitat, el seu Catecisme i
les Disputes sobre les controvèrsies de la fe cristiana. Fou cardenal i va governar l’arxidiòcesi de Càpua, on va morir l’any 1621.
Antífona d’introducció						

cfr. 1 Tm 6, 12

Aquest sant lliurà el noble combat de la fe,
assolí la vida eterna, confessà la fe davant de molts testimonis.

Oració col·lecta
Oh Déu, per la defensa de la fe de l’Església
vau adornar sant Robert Bel·larmino
d’una saviesa i virtut admirables,
per la seva intercessió,
concediu al vostre poble
l’alegria de mantenir-se ferm en la fe.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor, les ofrenes
que us presentem en la commemoració de sant Robert,
i concediu-nos, pel seu exemple,
que, realitzant l’obra sagrada amb cor sincer,
il·luminem les necessitats pastorals del vostre poble.
Per Crist Senyor nostre.
Antífona de comunió						

Mt 5, 14. 16

Vosaltres sou la llum del món, diu el Senyor. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors en veure el bé que heu obrat, glorificaran
el vostre Pare del cel.

Mes de Setembre – 61

Oració postcomunió
Que els sagraments rebuts, Senyor,
en la memòria de sant Robert,
ens il-luminin la fe
i ens duguin a la claror de la vostra llum.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Ens cal créixer més i més en l’amor. Supliquem-ho humilment amb
aquestes peticions.
— Perquè ens esforcem per posseir una gran senzillesa i bondat de
cor, per tal de compenetrar-nos amb els problemes actuals dels
homes d’avui, preguem el Senyor.
— Perquè, en la nostra tasca apostòlica, actuem sobrenaturalment,
a fi de descobrir Déu en els homes i els homes en Déu, preguem
el Senyor.
— Perquè el món ens contempli com a homes consagrats exclusivament a l’amor i al servei de la societat i de l’Església, preguem
el Senyor.
— Perquè, enmig dels canvis, transformacions i adaptacions, ens
mantinguem amb serenitat d’esperit i avancem segurs amb l’esperança posada en Déu, preguem el Senyor.
— Perquè, en la nostra vida de jesuïtes, a imitació de sant Robert
Bel·larmino, assolim una vida d’unió íntima i afectuosa amb Déu,
preguem el Senyor.
Déu i Senyor nostre,
que vau dotar sant Robert Bel·larmino
d’una privilegiada saviesa
i d’un gran amor a vós, a l’Església i als pobres,
enriquiu-nos també a nosaltres amb els vostres dons
per tal de viure íntimament units a vós,
compenetrats amb els problemes dels nostres germans.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

62

MES D’OCTUBRE
3 d’octubre
S. FRANCESC DE BORJA, prevere
Memòria
Tercer General de la Companyia, excel·lí en la formació i la vida espiritual dels
seus súbdits i en la fundació de molts col·legis i missions. Morí a Roma l’any 1572.
Antífona d’introducció						

Sl 83, 11-12a

M’estimo més un dia als vostres atris que mil a casa meva; quedar-me al portal
de la casa del meu Déu, més que viure amb els injustos. El Senyor Déu és
sol que il·lumina i escut que protegeix; el Senyor dóna la gràcia i la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que traguéreu sant Francesc de Borja de l’estat cortesà
perquè us servís en el de la humilitat,
per la seva intercessió, concediu
que els qui han renunciat al món, morts al pecat,
puguin viure solament per a vós.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Amb un cor penedit ens atansem al vostre altar,
feu, Senyor, que ens rebaixem de tal manera
que creixi en nosaltres Jesucrist, el vostre Fill.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 2Co 4, 10
Sempre i per tot arreu portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també
en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús.
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Oració postcomunió
Per aquests sants misteris que hem rebut
abrandeu els nostres cors, Senyor,
a fi de lliurar-nos generosament
i sense plànyer la vida
a la salvació dels homes.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor un cor senzill i transparent en l’exercici del
nostre amor a Déu i als homes.
— Perquè, a imitació de sant Francesc de Borja, aconseguim d’aprofundir en el sentit del pecat i de les seves consequències, preguem el Senyor.
— Perquè, després d’haver seguit la crida de Déu a la Companyia,
perseverem dòcils a la seva veu, que s’insinua sovint per mitjà
dels superiors, preguem el Senyor.
— Perquè avancem vers un coneixement clar del món i de les seves
vanitats, mentre peregrinem cap a la casa del Pare, preguem el
Senyor.
— Perquè senyoregin en tots nosaltres les relacions d’una fraternitat amable, delicada i caritativa, preguem ei Senyor.
— Perquè penetrem a fons l’estudi i estima de l’espiritualitat pròpia
de la Companyia, que ens va deixar sant Ignasi i va seguir tan
fidelment sant Francesc de Borja, preguem el Senyor.
Senyor, que us heu escollit la vostra Companyia
com a instrument per a la instauració del Regne,
mireu-nos a nosaltres, que fem via cap a vós,
delerosos de seguir el camí d’humilitat,
caritat i obediència de sant Francesc de Borja.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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13 d’octubre

(fora d’Espanya, el 12)

B. JOAN BEYZYM, prevere
Nasqué a Polònia en 1850 i, als 48 anys, marxà a l’illa de Madagascar on desenvolupà una gran tasca entre els leprosos, vivint amb ells. Morí a Fianarantsoa, el 1912.
Comú de missioners. O bé Comú de pastors: (p. 101). L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

Is 52, 7

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la
pau i porta la Bona Nova, que anuncia la salvació!

Oració col·lecta
Oh Déu, Pare de tota consolació,
que heu cridat el beat Joan, prevere,
a oferir l’heroic amor als leprosos,
concediu-nos que, plens del seu esperit,
anunciem infatigablement
l’Evangeli de Crist a tots els pobles.
Vós que viviu i regneu en la unitat.
Oració sobre les ofrenes
Santifiqueu, Senyor, amb la vostra benedicció
les ofrenes que us presentem,
en la commemoració del vostre beat Joan
i enfortiu la nostra voluntat
d’anunciar l’Evangeli del vostre Fill, nostre Senyor Jesucrist.
Que amb vos viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							

Mt 9, 36

En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com ovelles
sense pastor, Jesús se’n compadí..

Mes d’Octubre – 65

Oració postcomunió
Oh Déu, que a cadascú de nosaltres
ens vàreu encarregar tenir cura del proïsme,
envieu-nos entre els fidels i els no creients
per tal que, revifats amb el pa de vida,
i esperonats amb l’exemple del beat Joan,
proclamem les riqueses del vostre amor.
Per Crist Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Demanem a Déu la gràcia de saber respondre en tot moment al do
de la nostra vocació.
— Perquè siguem sempre atents i fidels a les necessitats dels nostres temps, preguem el Senyor.
— Perquè les nostres converses, escrits i comunicacions manifestin
sempre l’alegria de saber-nos fills estimats del Pare, preguem el
Senyor.
— Perquè la nostra vida comunitària sigui un testimoni evident i
eficaç davant les persones que, d’una manera o altra, es relacionen amb nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè l’esperit dels Exercicis sigui el fonament de tota la nostra
activitat apostòlica, preguem el Senyor:
— Perquè la fidelitat de la Companyia a l’Església i al Sant Pare es
mantingui en l’esperit i en la pràctica, preguem el Senyor.
Senyor, que heu volgut manifestar-nos
l’amor del Pare a tots els homes,
enceneu els nostres cors
amb la flama que abrandaba el vostre cor
i feu que sapiguem comunicar-la a tot el món.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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19 d’octubre

(les Memòries de S. Pere d’Alcántara i de S. Pau de la Creu
es traslladen al dia següent)

SS. JOAN DE BRÉBEUF, ISAAC JOGUES, preveres
i els seus companys, màrtirs
Memòria
Vuit màrtirs francesos, morts després d’una duríssima tasca missionera,
en terres dels hurons, entre els anys 1642 i 1649. Cinc d’ells, encapçalats per
Brébeuf, martiritzats al Canadà i els altres tres, amb Jogues, als Estats Units.
Antífona d’introducció						 cfr. Sv 3, 4a. 5b
Als ulls dels insensats semblaba que morissin, sofrien un càstig;
Déu els ha posat a prova i ha trobat que eren dignes d’ell.

Oració col·lecta
Oh Déu, que vau voler manifestar
la benaurada esperança del regne etern
amb les obres i amb el vessament de sang
dels sants Joan, Isaac i companys;
concediu-nos misericordiosament que,
per la seva intercessió,
la fe delscristians es consolidi dia rera dia.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Que ens purifiqui, Senyor,
el sacrifici de Crist Sacerdot,
ofert ell mateix com a víctima,
per tal que, seguint l’exemple dels vostres màrtirs,
ens adherim a l’oblació de Jesús per tots els homes.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de Comunió							

Lc 12, 4

No tingueu por dels qui maten el cos, i després ja no poden fer res més.
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Oració postcomunió
Vós, Senyor, assaonàreu els inicis de la vostra Església
amb la sang dels màrtirs,
feu que es renovi, sempre i arreu
la joventut del vostre poble amb el sacrifici de Crist.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor la gràcia de viure dia a dia la nostra vida de fe.
— Perquè, a imitació dels màrtirs de Canadà, visquem l’esperit dels
Exercicis amb un amor ardent i indefectible a Crist, preguem el
Senyor.
— Perquè Crist sigui per a tots nosaltres una presència viva: el company de ruta, de soledat, d’apostolat, de sofriment i de la nostra
donació de cada dia, preguem el Senyor.
— Perquè, seguint l’exemple dels màrtirs, visquem la veritable vocació de la creu, juntament amb Crist crucificat, preguem el Senyor.
— Perquè senyoregi en el nostre esperit la puresa i domini del cor,
la unió amb Déu i la docilitat al seu Esperit, preguem el Senyor.
— Perquè la sang dels màrtirs, vessada amb tanta generositat, germini en florida ufana de nous seguidors de Crist, preguem el
Senyor.
Oh Déu, vos heu consagrat
les primicies de la fe a l’Amèrica del Nord
amb la predicació i la sang dels màrtirs,
Joan de Brebeuf i els seus companys.
Feu que creixi en el Nou Continent
la fe que ells generosament sembraren.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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Dia 21 d’octubre
B. DÍDAC LLUÍS DE SAN VITORES, prevere
i SANT PERE CALUÑGSOD, màrtirs
Nat a Burgos el 1627, marxà a les missions, primer a Mèxic i després a les
Filipines. Però és a les Marianes on va desenvolupar la seva activitat i on va morir a
l’illa de Guam l’any 1672. Pere Caluñgsod, catequista filipí, morí màrtir als 17 anys.
Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia
Antífona d’introducció 							

EE. [95]

El qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu, que per l’evangelització
dels pobles de les illes Marianes,
vàreu suscitar els benaurats
Dídac Lluís, prevere, i Pere, catequista,
i els associàreu en el mateix martiri,
pels seus mèrits i intercessió
concediu que també nosaltres, forts en la fe,
perseverem fins a la mort.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.
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Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la memòria del beat Dídac Lluís i sant Pere, màrtirs,
eixamplin espiritualment els nostre cors,
de manera que no cerquem més interessos
que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor la disponibilitat evangèlica i el zel missioner
dels seus servents, el beat Dídac Lluís de San Vitores i sant
Pere Caluñgsod
— Perquè siguem amatents i disponibles a la veu de Déu i acceptem generosament la seva voluntat, preguem el Senyor.
— Perquè renunciem a tot allò que pugui entrebancar els plans de
Déu sobre nosaltres i posem el nostre esforç a treballar exclusivament per l’extensió del Regne, preguem el Senyor.
— Perquè la contemplació de Crist en plena activitat missionera
mogui els nostres cors a intensificar el nostre zel apostòlic, preguem el Senyor.
— Perquè la veu de Jesús, que és a la porta i truca, sigui escoltada
generosament pels joves d’avui, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació del beat Dídac Lluís i de sant Pere Caluñgsod,
posem totes les nostres qualitats personals al servei dels nostres germans, fins a vessar la sang, si fos necessari, preguem el
Senyor.
Feu, Senyor,
que els qui hem escoltat la veu del vostre Fill
i l’hem seguit incondicionalment,
puguem assolir el goig promès,
després d’haver-lo acompanyat
en la lluita de cada dia.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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30 d’octubre
B. DOMÈMEC COLLINS, religiós i màrtir
Empresonat pels irlandesos protestants, el Germà Domènec va refusar la
llibertat per romandre fidel a la fe catòlica i a la seva vocació de jesuïta. Condemnat a mort i tot pujant al patíbul, va confessar que de bona gana passaria
no per una sinó per mil morts per la causa catòlica. Sofrí el martiri l’any 1602.
Comú de màrtirs. O bé C. de religiosos: (p. 105). L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Oh Déu, omnipotent i etern,
que en el Beat Domènec, màrtir,
ens heu donat un exemple admirable de fortalesa,
ja que ell va suportar la creu sense temor a la ignomínia,
preferint-la al goig proposat,
concediu-nos, per la seva intercessió,
que, seguint fidelment els vostres manaments
donem fruits d’unitat i de pau.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor, de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist, el qual va confessar el beat Domènec
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.
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Oració postcomunió
Que els sagrament que hem rebut, Senyor,
en la commemoració del beat Domènec
eixamplin els nostres cors, de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària del fidels
Fem les nostres pregàries per aconseguir la gràcia d’aprendre i posar en pràctica els ensenyaments de Jesús.
— Perquè rebutgem coratjosament les ofertes temptadores d’un
món que ens vol seu, i intenta apartar-nos de l’amistat d’Aquell
que va donar la seva vida per nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra manera de pensar, sentir i fer s’identifiqui més
i més en la manera de pensar, sentir i fer de Crist, preguem el
Senyor.
— Perquè acceptem de grat la creu de cada dia, seguint les petjades del nostre Mestre, preguem el Senyor.
— Perquè el nostre comportament religiós sigui, als ulls dels homes, un exemple engrescador que porti tothom a acceptar i viure l’Anunci joiós, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació del beat Col·lins, estiguem disposats a lliurar
la vida per la causa de Jesús, preguem el Senyor.
Feu, Senyor,
que estimem la vostra vida de Veritat,
que ens heu donat per mitjà del vostre Fill,
per damunt de la que ens ofereix falsament
un món incapaç de complir
les seves promeses de felicitat vertadera.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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31 d’octubre
S. ALFONS RODRÍGUEZ, religiós
Memòria
Provat per una llarga lluita espiritual, però també afavorit per Déu amb extraordinaris dons carismàtics, el germà Alfons es va santificar exercint l’ofici de
porter al col·legi de Palma de Mallorca, on va morir l’any 1617.
Antífona d’introducció							

Ap 3, 20

Mira, sóc a la porta i truco. Si algú m’escolta i obre la porta,
entraré a casa seva i menjaré amb ell, i ell amb mi

Oració col·lecta
Oh Déu,
en la fidelitat del nostre germà, sant Alfons Rodríguez,
ens heu mostrat el camí de l’alegria i de la pau,
feu que perseverem joiosos
en la Companyia de Jesucrist, el servidor de tots.
Que amb vos viu i regna.
Oració sobre les ofrenes
Concediu-nos, Senyor,
de presentar-nos al vostre altar
amb fe viva i oració ardent,
vós que, en el sacrifici de l’Eucaristia,
obríeu fontanes de goig
al nostre germà sant Alfons.
Per Crist Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Mt 19, 29
I tothom qui pel meu nom hagi deixat cases, germans, germanes, pare i mare,
fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna.
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Oració postcomunió
Alimentats amb el Cos i la Sang del vostre Fill,
us supliquem, Senyor, la gràcia de conèixer-vos
com Déu de pau i de consol,
i de servir-vos animosament en els germans.
Per Crist Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Per intercessió de sant Alfons Rodríguez, demanem a Déu ser fidels
sempre a la nostra vocació.
— Perquè, a exemple de sant Alfons, aprofundim en el coneixement
propi i el de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè aquest coneixement ens consolidi en una pregona humilitat activa, que ens dugui a l’amor i a la vida de Déu, preguem
el Senyor.
— Perquè les nostres defallences, limitacions humanes i proves de
l’esperit ens portin de la mà a l’encontre definitiu amb Déu, preguem el Senyor.
— Perquè, a imitació de sant Alfons, tota la nostra activitat diaria, repetida i monòtona, ens sigui ocasió de progressar constantment
en la fidelitat a Déu, preguem el Senyor.
— Perquè sapiguem descobrir el Déu que, a diari, truca a les nostres portes, i acollir-lo amb la disponibilitat joiosa d’Alfons quan
repetia:”Ja vinc, Senyor”, preguem el Senyor.
Senyor, en la fidelitat de sant Alfons
ens heu mostrat el camí de la perfecció religiosa.
Feu que perseverem fidels a la vostra crida,
joiosos de pertanyer a la Companyia del vostre Fill,
essent com Ell els servidors de tots.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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MES DE NOVEMBRE
3 de novembre
B. RUPERT MAYER, prevere
Va ser un gran lluitador de la llibertat de l’Església catòlica, i dels drets
dels perseguits pel Nacional Socialisme Alemany. Empresonat i condemnat diverses vegades entre 1937 i el 1939, i fins i tot, confinat a un camp de concentració, va morir mentre celebrava l’Eucaristia, el dia de Tots-Sants de 1945.
Comú de pastors. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							 Fl 2, 5. 8
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
Ell s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu.

Oració col·lecta
Oh Déu, que féreu del beat Rupert, prevere,
un ferm confessor de la fe i un servent dels pobres,
per la seva intercessió,
feu sorgir en la vostra Església eximis predicadors
i a nosaltres doneu-nos un cor obert
a les necessitats dels homes.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, amb els dons que presentem al vostre altar,
oferim de tot cor a la vostra divina majestat,
a exemple del beat Rupert,
totes les nostres coses i a nosaltres amb elles,
per a major servei vostre i salvació dels germans.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió						

Jn 12, 26

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s’estarà on jo m’estic,diu el
Senyor.
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Oració postcomunió
Senyor, envigorits amb la força d’aquest sagrament
concediu-nos aquell esperit de benignitat
amb què omplíreu el beat Rupert, prevere,
per tal que tothom s’adoni
que també sou a prop dels vostres germans més petits.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Invoquem l’ajut del Senyor per tal de proclamar dignament l’anunci
del seu Evangeli.
— Perquè el testimoni de la nostra fe sigui verament profètic en
l’anunci de la Bona Nova, i denúncia ferma de l’error, preguem
el Senyor.
— Perquè, a imitació del beat Rupert Mayer, siguem homes espirituals, dotats d’un amor tenaç, ric en recursos, preguem el Senyor.
— Perquè la nostra intervenció en la causa social i política sigui
transparentment cristiana, preguem el Senyor.
— Perquè siguem evagèlicament lliures en les intervencions per la
lluita dels drets de les persones, preguem el Senyor.
— Perquè sapiguem acomodar el nostre apostolat a les exigències
d’un món en canvi, sense que minvi l’essència de la nostra vocació, preguem el Senyor.
Senyor, i Pare nostre,
vós voleu que tots els homes se salvin.
Feu que nosaltres, fills vostres,
germans del vostre Fill estimat,
tinguem el coratge de proclamar la Bona Nova
amb eficàcia i llibertat d’esperit.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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5 de novembre
TOTS ELS SANTS I BEATS
DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Festa
Avui, en una sola festa, celebrem tots els nostres sants i beats, per tal de
comprendre més clarament i de viure més pregonament la unitat de tota la
Companyia.
Antífona d’introducció						
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist i ens elegí,
perquè fossim sants, irreprensibles als seus ulls.
Es diu: Glòria

Col·lecta
Digneu-vos, Senyor, entrar al nostre cor,
convertir-lo, atreure’l, renovar-lo,
per tal que, a exemple de Sant Ignasi
i tots els sants de la Companyia,
puguem manifestar clarament
la vostra presencia i el vostre rostre
a tothom, amb la nostra vida.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En accedir, Senyor, al vostre altar
en la celebració de tots els membres
de la Companyia de Jesús
que han estat admesos a la glòria del vostre regne,
preguem a la vostra clemència
us digneu moure les nostres voluntats
i ens inspireu allò que cal fer,
a glòria i lloança vostra.
Per Crist, Senyor nostre.

cfr. Ef 1, 3-4
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Prefaci: La Companyia, a la glòria, amb Crist.
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
A vós que, en tots els nostres sants,
ens heu mostrat el camí seguríssim
perquè, enmig de les mundanals vacuïtats,
se’ns ofereix la perfecta unió amb Crist.
En ells, Senyor, ens heu donat
un exemple de sol·licitud apostòlica,
i uns constants intercessors i companys fidels de la vostra lloança
a fi que, ajudats per ells, aquesta mínima Companyia
promogui més eficaçment, a tot arreu, la vostra glòria
i, amb més energia, es consagri a la seva missió.
Per això, amb la multitud dels àngels i dels sants,
us cantem i glorifiquem
tot dient:
Sant, Sant, Sant.
Antífona de comunió							 Jn 15, 16
No sou vosaltres els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos
la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que durarà sempre.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
augmentin en nosaltres el coneixement intern
del vostre Fill encarnat
per tal que, seguint les seves petjades
amb tots els sants de la Companyia de Jesús,
més i més el servim i el seguim.
Per Crist, Senyor nostre.
Es pot fer servir la fórmula de la Benedicció solemne: (p. 109).

78 – Llibre d’Altar

***

Pregària dels fidels
Demanem al Pare el seu ajut per tal d’imitar la vida de perfecció dels
nostres sants i beats.
— Perquè seguim els camins dels nostres germans que ens han
precedit amb una vida d’entrega total a Déu, preguem el Senyor.
— Perquè Crist, Paraula encarnada, ofert totalment a nosaltres, sigui la nostra única esperança i la joia de la nostra vida, preguem
el Senyor.
— Perquè els sants i beats, que commemorem avui, ens ajudin en
el total oferiment de les nostres persones per a major glòria de
Déu i salvació dels homes, preguem el Senyor.
— Perquè, com els nostres sants i beats, sapiguem reconèixer en
els nostres germans el Déu que viu enmig nostre, preguem el
Senyor.
— Perquè, en tot moment de la vida religiosa, sigui Crist l’única font
inspiradora de la mateixa joia que frueixen els nostres germans
en la glòria, preguem el Senyor.
Oh Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que coneixeu la nostra feblesa,
ajudeu-nos a portar endavant l’obra de la Companyia
que vau inspirar a sant Ignasi,
i a la qual tants de sants i beats, germans nostres,
han consagrat amb fe els anys de la seva vida.
Per Crist, Senyor nostre. Amén
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7 de novembre

(fora d’Espanya, el 6)

COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS DIFUNTS
DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Antífona d’introducció						

cfr. 1 Te 4, 14

Tal com Jesús morí i ressuscità, també Déu s’endurà amb ell els qui han mort
amb ell.

Oració col·lecta
Oh Déu, que no heu creat la feblesa humana per a la mort,
sinó per a la glorificació del vostre Fill,
preneu amb Vós els nostres germans difunts
per tal que, els qui de Vós van néixer,
en Vós rebin la plenitud de la vida.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor, el sacrifici
que us oferim pels nostres germans difunts
per tal que, configurats per la mort del vostre Fill,
arribin també a la glòria de la resurrecció.
Per Crist, Senyor nostre.
Prefaci. Sobre l’obra de salvació de Crist Jesús
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R./ I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que, sempre i en tot lloc, us donem gràcies,
per Crist Senyor nostre.
Perquè Ell ens omplí de paciència i fortalesa,
amb fe viva, esperança i amor d’aquells bens eterns
que ens meresqué i prometé,
amb els treballs tan sense comparació
de la seva vida temporal i la seva mort.
Per això l’estol dels àngels
que s’alegren eternament a la vostra presència,
adora la vostra majestat.
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Us preguem, doncs que ens deixeu ajuntar
les nostres veus a les d’ells per lloar-vos, humils,
tot dient: Sant, Sant, Sant...
Antífona de comunió							Fl 3, 20-21
Esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre
cos per configurar-lo al seu cos gloriós.

Oració postcomunió
Pare, al qual ningú no pot venir si el Fill no l’atreu,
per la força d’aquest sagrament,
ressusciteu l’últim dia els nostres germans,
per tal que, els qui sota la senyera de la creu
van participar per la paciència de la passió de Crist,
puguin seguir-lo en la glòria.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Preguem Déu, que ha ressuscitat Jesucrist d’entre els morts i
vivificarà també els nostres cossos mortals.
— Perquè de tal manera progressem en la nova vida que, després
de la mort, visquem sempre amb Crist, preguem el Senyor.
— Perquè, alimentant-nos, en aquesta peregrinació, de Crist, Pa
baixat del cel, tinguem vida eterna i ressuscitem el darrer dia,
preguem el Senyor.
— Perquè l’àngel, enviat pel Pare per confortar el seu Fill en l’agonia
de l’hort, ens consoli també a nosaltres, en els últims moments,
amb l’esperança de retrobar-nos amb ell, preguem el Senyor.
— Perquè així com Jesús va donar la vista als cecs, descobreixi la
seva faç als difunts, privats encara de la seva llum, preguem el
Senyor.
— Perquè Déu alliberi els nostres familiars i companys de vida religiosa, que han mort en la pau de Crist, preguem el Senyor.
Escolteu, Senyor, les nostres pregàries,
per tal que, posant la nostra fe
en la resurrecció del vostre Fill,
s’afermi la nostra esperança
en la resurrecció a una nova vida,
per sempre gloriosa. Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Mes de Novembre – 81

13 de novembre

(la Memòria de Sant Leandre es trasllada al dia 15)

S. ESTANISLAU KOSTKA, religiós
Memòria
Resistint el seu pare, que es negava al seu ingrés a la Companyia, Estanislau s’encaminà a peu des de Polònia a Alemanya, primer, i després a Roma,
on va ser admès al noviciat per sant Francesc de Borja. Després de demostrar
una gran maduresa de santedat, morí essent novici, als 18 anys, el 1568.
Antífona d’introducció						

Sv 4, 13-14

En poc temps, el just havia arribat a la maduresa pròpia d’una llarga vida.
La seva ànima era agradable al Senyor,
i per això el feu sortir de pressa d’entre els dolents.

Oració col·lecta
Oh Déu,
que vàreu estimar sant Estanislau Kostka
pel fervor amb que us va consagrar la seva joventut,
concediu-nos que, aprofitant el temps com més millor,
correguem pels camins del vostres manaments.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En oferir, Senyor, al vostre altar aquestes ofrenes
concediu-nos aquell afecte de pietat
que vàreu infondre a sant Estanislau,
per tal que també nosaltres,
amb pensament pur i cor fervent,
puguem ser recreats amb el pa dels àngels.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Sir. 15, 3
L’alimenta amb el pa del coneixement li omple el vas amb l’aigua de la intel·ligència.
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Oració postcomunió
Ensenyeu-nos, Senyor,
seguint l’exemple de sant Estanislau,
a dirigir-nos a Vós pel camí recte
i cercar la vostra fortalesa amb aliments espirituals.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
Supliquem al Senyor que, a exemple del jove sant Estanislau, ens
afanyem per aconseguir la santedat de vida.
— Perquè la vida de pietat d’Estanislau en la frequència dels sagraments, en la vida d’oració i comunicació amb Déu, ens animi a
renovar la nostra vida religiosa, preguem el Senyor.
— Perquè la seva constància en l’escalada cap a la perfecció sigui
un exemple viu per a tants de joves que delegen un compromís
seriós de la seva fe i vocació, preguem el Senyor.
— Perquè la puresa de vida del jove Estanislau encoratgi el jovent
d’avui a portar una vida íntegra i responsable, enmig de la corrupció del món, preguem el Senyor.
— Perquè els nostres joves novicis, seguint la veu de Déu, es consagrin a Ell amb tots els seus sentiments, afectes i voluntat, preguem el Senyor.
— Perquè les nostres aspiracions siguin sempre de coses grans a
major glòria de Déu, preguem el Senyor.
Senyor, vós heu fet del jove Estanislau
un exemple vivent d’allò que aspirem
dintre el cos de la Companyia.
Feu que, guiats de la vostra mà,
arribem aviat a la maduresa religiosa,
per tal de fruir la plenitud de vida en vós.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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14 de novembre
S. JOSEP PIGNATELLI, prevere
Memòria
Va treballar infatigablement per la restauració de la Companyia. Des de
1803 fins a la mort, va estar al capdavant de la Província d’Itàlia. Estimat per
les seves grans virtuts, especialment per la seva caritat, humilitat i delicadesa
en el tracte, va morir a Roma, l’any 1811.
Antífona d’introducció						

Sl 26, 4

Una cosa he demanat al Senyor i la desitjo amb tota l’ànima:
poder viure a la casa del Senyor tots els dies de la vida.

Oració col·lecta
Oh Déu, que enfortireu sant Josep Pignatelli
amb fortalesa invencible per reunir els companys,
concediu-nos per la seva intercessió,
que ajudant-nos els uns als altres en totes les adversitats,
restem fidels a la nostra vocació
i arribem segurs al port de la eterna benaurança.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, Déu nostre,
en oferir-vos, l’hòstia immaculada,
us supliquem humilment,
que així com us preparàreu en sant Josep
un holocaust acceptable,
així feu de nosaltres un sacrifici acceptable
a la vostra presència.
Per Crist Senyor nostre.
Antífona de comunió						

Sl 72, 1. 28

Realment, Déu és bo amb Israel, és bo amb els qui són nets de cor. Per a mi,
és bo d’estar prop de Déu, de cercar en el Senyor Déu el meu refugi.
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Oració postcomunió
Alimentats a la taula celestial, us preguem, Senyor,
que imitem aquella caritat amb la qual sant Josep
va beure sempre de l’íntim del Cor del vostre Fill
i vessà abundantment sobre tothom.
Per Crist, Senyor nostre.
***

Pregària dels fidels
El Senyor és l’únic que ens pot donar la fortalesa que necessitem en
els contratemps. Demanem-li-la amb insistència.
— Perquè ens mantinguem ferms enmig de les contrarietats que
assetgen avui dia l’Església i la Companyia, preguem el Senyor.
— Perquè sorgeixin, d’entre nosaltres, homes que, a exemple de
sant Josep Pignatelli, infonguin nova vida a la Companyia, preguem el Senyor.
— Perquè talment resplendeixi la llum de la nostra fe que assoleixi desentenebrar aquest món, encegat per un materialisme que
avança malastruc, preguem el Senyor.
— Perquè, humils en la nostra impotència, confiem il·limitadament
en la providència de Déu, com hi va confiar aferrissadament sant
Josep Pignatelli, preguem el Senyor.
— Perquè, com ell, aprenguem a viure en aquest món, sense ser
del món però ficats en ell, amb una presència evangélica que
ajudi els homes a descobrir Déu, preguem el Senyor.
Senyor, vós sou sempre amatent als nostres precs
i ens concediu allò que amb fe us demanem.
Feu que la Companyia trobi el camí
que li cal seguir avui dia;
gràcia que vau atorgar a sant Josep Pignatelli
en els difícils temps de la restauració.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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16 de novembre
SS. ROC GONZÁLEZ, JOAN DEL CASTILLO
I ALFONS RODRÍGUEZ,
preveres i màrtirs
Roc González al Paraguay, va treballar intensament en les Reduccions del seu
país amb l’afany de civilitzar, instruir i evangelitzar els indígenes. Morí màrtir juntament
amb Alfons Rodríguez , espanyol, l’any 1628. Dos dies després i en una altra Reducció, va ser martiritzat Joan del Castillo, també espanyol, per defensar els indis contra
llurs opressors.
Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.

Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Vós, Senyor, que portàreu a la glòria sempiterna
els sants Roc, Joan i Alfons, preveres,
feu que la vostra paraula creixi
en les terres on sembraren els vostres màrtirs
i es centupliqui el fruit de la justícia i de la pau.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor, de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
al qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.
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Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració dels sants Roc, Joan i Alfons
eixamplin els nostres cors,de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem la força per a mantenir tothora la nostra fe viva en Déu.
— Perquè enmig de les opressions de tota mena que ens esclavitzen, ens mantinguem lliures per fer el bé, preguem el Senyor.
— Perquè, atrafegats en l’afany missioner de cada dia i preocupats
per la manera de dur-lo a terme, trobem en Déu consol i ajuda,
preguem el Senyor.
— Perquè no ens acovardim davant les dificultats i ens fem forts,
amb l’ajuda de Déu, per trobar la sortida i reeixir evangèlicament, preguem el Senyor.
— Perquè Déu ens acreixi el desig d’imitar la vida de sant Roc González i els seus companys, que ho van suportar tot per tal de
servir millor els germans més necessitats, preguem el Senyor
— Perquè, reconeixent la nostra feblesa, confiem totalment en Déu,
preguem el Senyor
De vós, Senyor, reberen la llum i la força
tots aquells que van vessar la sang
en testimoni vostre.
Feu que mai no ens manqui la vostra gràcia
en el nostre testimoniatge davant els homes
i en la vida rutinaria de cada dia.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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23 de novembre
B. MIQUEL AGUSTÍ PRO, prevere i màrtir
El P. Pro va exercir una desbordant activitat estrictament sacerdotal i caritativa a
Mèxic, el seu país, considerada il·legal per les autoritats civils, durant una persecució
religiosa. La seva inquietud de ser proper als necessitats, va ser el motiu del seu martiri, l’any 1927.
Comú de màrtirs. O bé Comú de pastors: (p. 101). L’Oració col·lecta és pròpia.

Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Déu i Pare nostre,
que concedíreu al vostre servent Miquel Agustí
la gràcia de cercar ardentment
la vostra major glòria i la salut dels homes,
concediu-nos, per la seva intercessió i el seu exemple,
que, complint amb fidelitat i alegria
les nostres obligacions diàries
i ajudant el proïsme amb eficàcia,
siguem diligents en el vostre servei
i cerquem sempre la vostra glòria.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor, de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
al qual van confessar els màrtirs amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.
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Oració postcomunió
Que els sagrament que hem rebut, Senyor,
en la commemoració del beat Miquel Agustí
eixamplin els nostres cors,de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Fem les nostres pregàries al Pare amb la confiança que ens dóna
ser companys predilectes del seu Fill.
— Perquè la nostra vida religiosa, doni als homes del nostre temps,
la imatge atraient del qui viu la joia inalterable de la seva fe en
Crist, preguem el Senyor.
— Perquè l’apostolat de la Companyia es desenvolupi lliure i independent de prejudicis i pressions, preguem el Senyor.
— Perquè prenguem consciència de les condicions de pobresa i
carestia en que es troben molts germans nostres, per tal d’oferirlos el nostre ajut material i espiritual, preguem el Senyor.
— Perquè irradiem arreu aquella alegria, serenitat, llum i amor que
envaí l’esperit del beat Miquel Agustí Pro, preguem el Senyor.
— Perquè ens integrem cada cop més, amb serenitat i intensitat, en
el misteri pasqual de Crist, viscut dia a dia, preguem el Senyor.
Senyor, vós posàreu al món el vostre Fill
perquè ens ensenyés el camí que duu a vós.
Feu que, seguint les seves petjades,
donem testimoni de la nostra fe i joia
enmig dels homes,
per tal que us coneguin com a Pare.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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26 de novembre
S. JOAN BERCHMANS, religiós
Memòria
Després del seu noviciat a Flandes, va ser enviat a Roma a prosseguir els
estudis. Excel·lí per la seva perfecció en l’observança religiosa. Tots els qui el
conegueren admiraven la seva pietat, caritat i jovialitat. Després d’una breu
malaltia, morí a l’edat de 22 anys, el 1621.
Antífona d’introducció							

Sl 41 5b

Anava cap a la casa de Déu, enmig d’un aplec festiu amb crits d’alegria i de
lloança.

Oració col·lecta
Oh Déu, Vós que ens inviteu sempre al vostre amor
i estimeu els qui donen amb alegria,
concediu-nos que,
a exemple del benaurat jove Joan Berchmans,
us cerquem amb desfici
i us complaguem en tot.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Feu, Senyor, que no defallim del fervor de la primeria,
per tal que, plens de goig pel sacrifici del vostre Fill,
complim de cor i d’obra
el que l’Esperit diu a l’Església.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió							 Sl 33, 9
Tasteu i veureu que n’és, de bo, el Senyor; feliç l’home que s’hi refugia.
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Oració postcomunió
Déu i Senyor nostre,
que ens reforceu la germanor en la cena eucarística,
concediu-nos que, tot imitant sant Joan Berchmans,
testimoni de la vostra bondat,
siguem també nosaltres, en el Senyor,
bons amics dels nostres germans.
Vós,que viviu i regne pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Invoquem l’ajuda de Déu, per intercessió del jove sant Joan Berchmans.
— Perquè els joves d’avui compleixin els seus deures amb serietat
i responabilitat, per tal que no defalleixi la seva fe, i la seva vida
es manifesti amb puresa i jovialitat, preguem el Senyor.
— Perquè les seves aspiracions tinguin com a fita la proclamació
del Regne en l’ambient que els ha tocat de viure, preguem el
Senyor.
— Perquè els nostres joves jesuïtes trobin en Joan Berchmans un
model acabat de vida comunitària amb els sacrificis que ella
comporta, preguem el Senyor.
— Perquè, com ell, siguin conduits sempre per l’Esperit a l’amor
profund de Crist i dels germans, preguem el Senyor.
— Perquè la saba de Crist brolli abundosa dins nostre, per tal de
fer-nos membres aptes de les missions encomanades per l’obediència, preguem el Senyor.
Senyor, vós que truqueu sovint
a les portes del nostre interior,
feu que escoltem la vostra veu que ens invita
a donar un testimoni transparent
de la nostra vida de jesuïtes,
sobretot en les virtuts de la puresa, humilitat
i amor a vós i als germans.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Mes de Novembre – 91

29 de novembre
B. BERNAT FRANCESC DE HOYOS, prevere
És considerat el principal apòstol de la devoció al Sagrat Cor de Jesús a
Espanya. Morí als 24 anys, poc després de la seva ordenació sacerdotal l’any
1735.
Comú de pastors. O bé C. de religiosos: (p. 105). L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d‘introducció							 Fl 2, 5. 8
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist.
Ell s’abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu.

Oració col·lecta
Oh Déu, que heu enriquit el beat Bernat Francesc, prevere,
amb la gràcia de seguir amb admirable fidelitat
els desitjos del Cor del vostre Fill,
concediu-nos també a nosaltres, per la seva intercessió,
que puguem sempre gaudir
dels infinits tresors d’amor del nostre Salvador.
Que amb vós viu i regna.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, amb els dons que presentem al vostre altar,
oferim de tot cor a la vostra divina majestat,
a exemple del beat Bernat Francesc,
totes les nostres coses i a nosaltres amb elles,
per a major servei vostre i salvació dels germans.
Per Crist, Senyor nostre.
Antífona de comunió						

Jn 12, 26

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s’estarà on jo m’estic, diu el
Senyor.

Oració postcomunió
Senyor, envigorits amb la força d’aquest sagrament
concediu-nos aquell esperit de benignitat
amb què omplíreu el beat Bernat Francesc, prevere,
per tal que tothom s’adoni
que també sou a prop dels vostres germans més petits.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
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***

Pregària dels fidels
Preguem el Senyor, que ens ha manifestat els tresors d’amor i misericòrdia del seu cor.
— Perquè el seguiment de Jesús ens atansi als nostres germans i
ens estimuli a la pròpia perfecció en el nostre estat, preguem el
Senyor.
— Perquè, ens esforcem per dur a compliment la paraula de Déu, el
misteri d’amor amagat durant segles i ara manifestat als homes,
preguem el Senyor.
— Perquè restem sempre fidels a l’amistat de Jesús, que ens anomena amics i companys seus en la lluita pel Regne, preguem el
Senyor.
— Perquè el nostre apostolat, ja des dels seus inicis, sigui una entrega generosa de nosaltres mateixos a la voluntat de Déu, preguem el Senyor.
— Perquè procedim, en tot i sempre, amb recta intenció, per tal que
els nostres projectes siguin purament ordenats a la major glòria
de Déu, preguem el Senyor.
Senyor, mestre mansuet i humil de cor,
feu deixebles vostres
tots els qui, cansants
i afeixugats de les vanitats d’aquest món,
maldem per trobar en vós
el repòs de la nostra vida.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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MES DE DESEMBRE
1 de desembre
SS. EDMUND CAMPION, ROBERT SOUTHWELL, preveres,
i companys, màrtirs
Memòria
Se celebra la memòria de deu sants màrtirs, 8 anglesos i 2 gal·lesos, que, en els
segles XVI i XVII, van sofrir martiri per professar la fe catòlica. Juntament amb ells, es
fa memòria també avui de setze beats màrtirs que, en la mateixa persecució, van sofrir
el martiri entre 1573 i 1679; dels 7 Sacerdots sacrificats: 5 eren Candidats i 2 Novicis.

Comú de màrtirs. L’Oració col·lecta és pròpia.
Antífona d’introducció							
Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Déu totpoderós i etern,
vós escollíreu, en els pobles d’Anglaterra i Gal·les,
els sants màrtirs Edmund, Robert i els seus companys
per configurar-los a Crist,
que morí en creu per salvar el món,
per la seva intercessió, concediu al vostre poble
que, enfortit per una mateixa caritat i una mateixa fe,
s’alegri sempre de viure en la unitat.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.

EE [95]
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Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també
us perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració dels sants Edmund, Robert i companys,
eixamplin els nostres cors,
de manera que no cerquem més interessos
que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor la fortalesa d’esperit en el martiri de la vida
diaria.
— Perquè, com els màrtirs, sapiguem portar amb joia la creu que
ens imposa Jesús, moguts per un amor apassionat a Déu, a la
Companyia i als homes, preguem el Senyor.
— Perquè, semblantment a les reunions comunitàries dels màrtirs,
a la presó, també les nostres siguin amarades d’un gran amor
entre tots i d’una gran estima de la vida religiosa, preguem el
Senyor.
— Perquè, com ells, comptem amb la força de l’oració i contemplació en l’apostolat, preguem el Senyor.
— Perquè res no ens impedeixi, com res no va impedir als màrtirs,
de mantenir ben afermada la nostra unió personal en Crist, preguem el Senyor.
— Perquè ens ensenyin ells la veritable joia de viure la vida religiosa, enmig de les més grans contrarietats, sofriments, incomprensions i persecucions, preguem el Senyor.
Senyor, que no us canseu mai
d’infondre la vostra gràcia
sobre els fills que ho esperen tot de vós.
Vulgueu allargar-nos la vostra mà poderosa
en els moments que més ho necessitem,
no permetent que mai ens separem de vós.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Mes de Desembre – 95

3 de desembre
S. FRANCESC XAVIER, prevere
Festa
Amic d’Ignasi a París, s’uní a ell i d’altres companys per a la fundació de la Companyia de Jesús. Enviat a l’Orient, va evangelitzar infatigablement, i enmig de moltes
dificultats, l’Índia i el Japó, convertint a la fe gent de tota mena. A punt d’entrar a la
Xina, va morir el 1552.

Antífona d’introducció							 Jr 1, 7b-8
Vés on jo t’enviaré, digues el que jo t’ordenaré.
No tinguis por de ningú. Jo seré al teu costat per alliberar-te.
Es diu: Glòria

Oració col·lecta
Senyor, Déu compassiu i benigne,
que obríreu la porta dels pobles orientals
a sant Francesc Xavier, missioner vostre,
envieu-nos d’un cap a l’altre de la terra,
perquè la Mare Església exulti de joia.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu, Senyor,
les ofrenes que us oferim
i enceneu, en els nostres cors,
el foc del zel apostòlic
que abrandà sant Francesc Xavier,
en la predicació del vostre Evangeli.
Per Crist, Senyor nostre.
Prefaci.

Sant Francesc Xavier, ardent predicador de l’Evangeli

V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.
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És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
Perquè vós calàreu el foc
de la caritat més ardent i del zel apostòlic
en el cor de sant Francesc Xavier,
fill de la incipient Companyia.
Ell, impàvid davant els perills, treballs i contratemps,
viatjava infatigablement, predicava l’Evangeli a molts pobles,
i, tot iniciant-los en els misteris de la salvació,
els agregava al vostre poble sant,
per Crist Senyor nostre.
Per ell, els àngels i els arcàngels
i tots els estols celestials
celebren units la vostra glòria
compartint la mateixa joia.
Us preguem, doncs,
que ens deixeu ajuntar les nostres veus a les d’ells
per lloar-vos, humils, tot dient:
Sant, Sant, Sant.
Antífona de comunió 						

cfr. Jr 20, 7. 9b

Senyor, m’heu afalagat i m’he deixat; llavors sentia dintre meu com un foc que
cremava, sentia un incendi dintre els meus ossos. Estic rendit de tant
aguantar ja no puc més.

Oració postcomunió
Senyor Jesucrist,
que amb la vostra sang ens heu redimit per a Déu
d’entre totes les tribus, llengües i nacions,
us supliquem, en la festa de sant Francesc Xavier,
que vulgueu aplegar tots el homes
en la gran taula del regne del vostre Pare,
preparada per a ells des de la creació del món.
Vós que viviu i regne pels segles dels segles.
Es pot fer servir la fórmula de la Benedicció solemne: (p. 109)

Mes de Desembre – 97

***

Pregària dels fidels
Invoquem el Senyor per demanar-li el zel missioner que abrusava el
cor de sant Francesc Xavier.
— Perquè la força central de la nostra espiritualitat i apostolat es
realitzi en l’amor personal a Crist, preguem el Senyor.
— Perquè, com Francesc Xavier, comprenguem i penetrem íntimament l’esperit dels Exercicis i actuem conforme a ell, preguem el
Senyor.
— Perquè la gràcia de Déu potenciï el treball nostre de cada dia i
ens hi mantinguem perseverants, tant en les consolacions com
en les desolacions, preguem el Senyor.
— Perquè Déu ens atorgui un creixement constant en el seu amor,
per tal de fer-nos més dòcils a les inspiracions del seu Esperit,
preguem el Senyor.
— Perquè assolim el gran amor a la Companyia i als germans que
tenia Xavier, tot fent-lo exclamar: “Us tinc a tots gravats en el
meu cor”, preguem el Senyor.
Vós, Senyor, encenguéreu en el cor de Xavier
un zel ardent que el consumia
en bé de la salvació dels homes.
Feu que, atiat aquest zel per la nostra unió amb vós,
cali en nosaltres el mateix foc apostòlic
amb el qual volguéreu incendiar la terra.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.
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FORMULARIS COMUNS
COMÚ DE MÀRTIRS
Antífona d’introducció							

EE [95]

Qui voldrà venir amb mi ha de treballar amb mi, diu el Senyor,
per tal que, seguint-me en la pena, també em segueixi en la glòria.

Oració col·lecta
Déu i Pare nostre, atraieu-nos a vós
a fi que, seguint l’exemple de sant N..[dels sants NN],
no planyem la nostra vida en el vostre servei,
ans la immolem de bon grat
per l’extensió del vostre regne.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En recordar el sacrifici de la creu,
concediu-nos, Senyor,
de prendre la nostra creu
i tenir part amb Crist
el qual van confessar els màrtirs
amb la seva mort.
Que viu i regna pels segles dels segles.
Prefaci
Vegeu l’Ordinari de la Missa: (p. 135).
Antífona de comunió							 Jn 15, 20
El servent no és més que el seu amo. Així com m’han perseguit a mi, també us
perseguiran a vosaltres, diu el Senyor.

Oració postcomunió
Que els sagraments que hem rebut, Senyor,
en la commemoració de sant N. [els sants NN.]
eixamplin els nostres cors, de manera que
no cerquem més interessos que els mateixos de Jesucrist.
Que viu i regna pels segles dels segles.
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***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor el desig de lliurar la nostra vida en bé dels homes, germans nostres.
— Perquè, a la vista del martiri dels nostres germans, no ens acovardim davant les dificultats, les amenaces, la incapacitat i el
descoratjament, preguem el Senyor.
— Perquè, fidels a la nostra vocació, mai no ens sentim allunyats de
Déu, que és sempre a la vora de nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè mantinguem, en el nostre apostolat, una integració de la
vida de fe amb una experiència forta d’oració i comunicació amb
Déu, preguem el Senyor.
— Perquè els nostres germans, jesuïtes, ficats en l’evangelització
directa en països de missions, no es trobin sols en el treball capolador de cada dia, preguem el Senyor.
— Perquè s’acompleixin les seves nobles aspiracions de veure
evangelitzat el món on treballen, preguem el Senyor.
Senyor, creador dels esperits forts i emprenedors,
en l’obra missionera de la Bona Nova,
multipliqueu en els nostres dies
la nissaga d’homes que fan falta
en ordre a la instauració del vostre Regne.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Formularis Comuns – 101

COMÚ DE PASTORS
Antífona d’introducció							 Fl 2, 5. 8
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist.
Ell s’abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort, i una mort de creu.

Oració col·lecta
Oh Déu, el vostre Fill, que vol un sol ramat amb un sol Pastor,
va donar la vida per les ovelles,
enfortiu el nostre amor
perquè, ajudats per la intercessió de sant N. [dels sants NN.],
no rebutgem mai de sacrificar la nostra vida pels germans.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Senyor, amb els dons que presentem al vostre altar,
oferim de tot cor a la vostra divina majestat,
a exemple de sant N. [dels sants NN.],
totes les nostres coses i a nosaltres amb elles,
per a major servei vostre i salvació dels germans.
Per Crist, Senyor nostre.
Prefaci
Vegeu l’Ordinari de la Missa: (p. 136).
Antífona de comunió						

Jn 12, 26

Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s’estarà on jo m’estic, diu el
Senyor.

Oració postcomunió
Senyor, envigorits amb la força d’aquest sagrament,
concediu-nos aquell esperit de benignitat
amb què omplíreu sant N., prevere ,[els sants NN., preveres,]
per tal que tothom s’adoni
que també sou a prop dels vostres germans més petits.
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
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***

Pregària dels fidels
Demanem l’ajuda de Déu, ell que és la nostra força.
— Perquè l’amor i el sacrifici personal siguin els distintius per a tots
els qui s’atansen a nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè la humilitat, senzillesa, bondat i joia de l’esperit siguin els
vehicles en la comunicació del missatge evàngelic, preguem el
Senyor.
— Perquè la nostra vida d’entrega al Senyor sigui un testimoni evident i eficaç davant les persones que, d’una manera o altra, es
relacionen amb nosaltres, preguem el Senyor.
— Perquè l’amor de Déu sigui el centre i el motor de tota activitat
nostra, preguem el Senyor.
— Perquè la fidelitat de la Companyia a l’Església i al Sant Pare es
mantingui en l’esperit i en la pràctica, segons les nostres Constitucions, preguem el Senyor.
Senyor, que ens heu escollit
i ens heu confiat la missió
d’anar pertot arreu i donar fruit,
concediu-nos la gràcia de saber respondre a la vostra crida
i de fer que el nostre fruit perseveri.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Formularis Comuns – 103

COMÚ DE MISSIONERS
Antífona d’introducció							

Is 52, 7

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la
pau i porta la Bona Nova, que anuncia la salvació!

Oració col·lecta
Oh Déu,
que heu constituït sant N. [els sants NN.]
predicador vostre i testimoni de l’Evangeli,
[predicadors vostres i testimonis de l’Evangeli],
ompliu de tot fruit de justícia aquells que sense por,
anuncien la paraula de nostre Senyor Jesucrist.
Que viu i regna...
Oració sobre les ofrenes
Santifiqueu, Senyor, amb la vostra benedicció
les ofrenes que us presentem
en la commemoració del vostre sant N. [vostres sants NN.]
i enfortiu la nostra voluntat
d’anunciar l’Evangeli del vostre Fill, nostre Senyor Jesucrist.
Que amb vos viu i regna pels segles dels segles.
Prefaci
Vegeu l’Ordinari de la Missa: (p. 137).
Antífona de comunió							

Mt 9, 36

En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com ovelles
sense pastor, Jesús se’n compadí.

Oració postcomunió
Oh Déu que a cadascú de nosaltres
ens vàreu encarregar tenir cura del proïsme,
envieu-nos entre els fidels i els no creients
per tal que, revifats amb el pa de vida,
i esperonats amb l’exemple de sant N. [dels sants NN.],
proclamem les riqueses del vostre amor.
Per Crist Senyor nostre.
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***

Pregària dels fidels
Preguem el Senyor, que ens ha cridat al ministeri del seu Evangeli.
— Perquè el seguiment de Jesús ens atansi als nostres germans i
ens estimuli a la pròpia perfecció en el nostre estat, preguem el
Senyor.
— Perquè, com enviats de Crist, renovem el nostre zel apostòlic en
bé d’un millor servei a Déu, a l’Esglesia i als homes, preguem el
Senyor.
— Perquè restem sempre fidels a l’amistat de Jesús, que ens anomena amics i companys seus en la lluita pel Regne, preguem el
Senyor.
— Perquè complim els nostres deures amb optimisme i generositat,
i així puguem experimentar la infinita lliberalitat de Déu, més enllà del que creiem i esperem, preguem el Senyor.
— Perquè procedim en tot sempre amb recta intenció, per tal que
els nostres projectes siguin purament ordenats a la major glòria
de Déu, preguem el Senyor.
De vós ho esperem tot, Senyor.
Desarrelats de les coses mundanes,
feu que la vostra gràcia
reforci els bons desigs i propòsits,
que un dia us vam declarar solemnement,
a fi de seguir-vos i estimar-vos a vós solament
en la vostra Companyia.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Formularis Comuns – 105

COMÚ DE RELIGIOSOS
Antífona d’introducció							1 Pe 2, 21
Aquesta és la vocació que heu rebut, ja que també Crist va patir per vosaltres:
així us deixava un exemple perquè seguiu les seves petjades.

Oració col·lecta
Ompliu, Senyor, la Companyia de Jesús
amb tota mena de dons humans i espirituals,
com ho volguéreu manifestar en la vida de sant N.,
perquè, unida a vós per la integritat i la caritat,
entengui el que plau a la vostra majestat,
i amb fidelitat ho compleixi.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
En renovar el sacrifici de Crist, el vostre Fill,
en la commemoració de sant N.,
us preguem, Senyor, que no siguem sords a la seva crida,
sinó promptes i diligents
per a complir la seva santíssima voluntat.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci
Vegeu l’Ordinari de la Missa: (p. 138).
Antífona de comunió							 Jn 13, 35
Tothom coneixerà que sou deixebles meus, diu el Senyor,
per l’estimació que us tindreu entre vosaltres.

Oració postcomunió
Alimentats amb el Cos i la Sang del vostre Fill,
concediu-nos, Déu clementíssim,
aquell temor filial, per a vós del tot acceptat,
que ens dóna i conserva la unió del vostre amor.
Per Crist Senyor nostre.
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***

Pregària dels fidels
Demanem al Senyor que es compleixi en tots i cadascun dels jesuïtes allò que volia el nostre Pare Ignasi de tots nosaltres.
— Perquè s’afermi, més i més, la nostra solidaritat evangèlica amb
tots els homes, preguem el Senyor.
— Perquè la Companyia, com a Cos, doni testimoniatge als ulls del
món d’unió i solidaritat entre nosaltres i d’amor i entrega a les
persones que evangelitzem, preguem el Senyor
— Perquè en l’anunci de la Bona Nova comptem amb la gràcia de
Déu per damunt de les nostres forces, preguem el Senyor.
— Perquè en el nostre comportament i en les nostres activitats quedin transparentades la pobresa i la humilitat, com a virtuts fonamentals, preguem el Senyor.
— Perquè en la vida de comunitat sapiguem suportar-nos uns i altres, germans i superiors, amb una clara i humil acceptació de la
creu que ens toca de portar, preguem el Senyor.
Feu, Senyor, que la nostra vida
sigui tota ella consagrada a Crist,
per tal que, seguint-lo fidelment en la pena,
aconseguim seguir-lo també en la glòria.
Per Crist, Senyor nostre. Amén.

Formularis Comuns – 107

BENEDICCIONS SOLEMNES
1. En la solemnitat del Santíssim Nom de Jesús
Que Déu, que per l’encarnació del seu Fill
us va fer participants de la seva naturalesa divina,
en celebrar la festa del santíssim Nom de Jesús,
us concedeixi de ser companys de la seva mateixa glòria. R/. Amén
Que Déu, que a aquells que invoquen el santíssim Nom de Jesús
manifestà l’esperança de la salvació eterna,
us concedeixi de rebre la redempció
per la seva mort i gloriosa resurrecció.			
R/. Amén
Que Déu, que pel baptisme us va imposar el nom de redimits
converteixi la vostra vida en signe de benedicció
i us concedeixi ser la imatge
de la seva misericòrdia i pau.					R/. Amén
Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén

2. En la festa de la B. Verge Maria, Mare de la Companyia.
Que us beneeixi Déu misericordiós,
que pel seu Fill, nascut de Maria Verge,
va redimir el gènere humà,
es digni concedir-vos la seva benedicció.			

R/. Amén

Que experimenteu sempre i en tot lloc
la protecció d’aquella que ens va portar
l’Autor de la vida.							R/. Amén
Que els que avui us heu reunit devotament
per celebrar la festa de la Benaurada Verge Maria,
obtingueu la salut del cos i el goig espiritual			

R/. Amén

Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén
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3. En la solemnitat de Sant Josep, Patró de la Companyia.
Que Déu, que confià la custòdia paternal
de la Sagrada Família a Sant Josep,
es digni també promoure i protegir
com seva la Companyia de Jesús.				

R/. Amén

Que per la intercessió de Sant Josep,
a tots vosaltres, companys i amics de la Companyia de Jesús,
Déu us impulsi a imitar Jesucrist
amb totes les forces.						R/. Amén
Que roborats durant la vida amb el patrocini de Sant Josep,
experimenteu també en la mort el seu consol,
per tal que pugueu gaudir de l’eterna visió
de la Santíssima Trinitat.					R/. Amén
Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén

4. En la solemnitat de Sant Ignasi, Fundador de la Companyia
Que Déu, que us creà per a lloar, fer reverència i servir-lo,
estimant-lo en tot i sobre totes les coses,
us sostingui amb la seva gràcia,
per tal que us mantingueu fidels en la vostra vocació. R/. Amén
Que Crist, que volgué que el sant Pare Ignasi
servís sota l’estendard de la creu,
ens cridi al seu seguiment
i ens faci servents fidels del seu Regne.			

R/. Amén

Que l’Esperit Sant, que inspirà sant Ignasi i els seus companys
per al servei de l’Església fins als límits del món,
us atorgui el premi promès
als fidels operaris de l’Evangeli.				
R/. Amén
Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén
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5. En la festa de tots el Sants de la Companyia
Que Déu, que vol que sigueu els seus fills i de ser sants
com ell mateix és sant,
us concedeixi ser imatges de la seva dignitat en el món
i empremtes de la seva glòria.					
R/. Amén
Que Déu, que santificà el gènere humà per l’encarnació del seu Fill
i el regenerà per la seva mort i la resurrecció a una vida nova,
us faci constructors del seu Regne
de justícia i de pau.						
R/. Amén
Que Déu, que amb la gràcia de l’Esperit Sant
us ha consagrat en la veritat,
us atorgui amb l’exemple de tots els sants de la Companyia
de ser la viva oblació en Crist, per a la salvació del món. R/. Amén
Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén

6. En la festa de Sant Francesc Xavier
Que Déu, Pare nostre, que en la festa de Sant Francesc Xavier
ens ha aplegat en un sol cos,
us santifiqui, us defensi
i us confirmi en la seva pau.					
R/. Amén
Que el Senyor Jesucrist, que en Sant Francesc Xavier
manifestà la força renovadora de la Pasqua,
us faci testimonis autèntics del seu Evangeli.		

R/. Amén

Que l’Esperit Sant, que en Sant Francesc Xavier
donà un exemple de caritat fraterna,
us faci constructors
de la plena comunió en l’Església.				

R/. Amén

Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén
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7.

En les altres celebracions

Que Déu, que congregà en aquesta mínima Companyia
el nostre pare Ignasi i els seus companys
per al servei de les missions de la seva Església arreu del món,
us beneeixi als que militeu
sota la senyera de la creu.					
R/. Amén
Que Déu, que ens crida a despullar-nos
de l’amor a totes les creatures
per tal que tot l’afecte el convertim al Creador,
us concedeixi estimar-lo a ell i totes les coses en ell. R/. Amén
Que Déu, que amb amor rebé ja a la seva glòria els nostres germans,
acabada la cura d’aquesta vida,
us reuneixi a la seva companyia
als qui, amb el seu auxili
encara treballeu a la vinya del Senyor 			
R/. Amén
Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare, Fill,

+

i Esperit Sant.					

R/. Amén
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MISSES VOTIVES
1. De Sant Ignasi de Loiola, Patró dels Exercicis espirituals
Antífona d’introducció							 2Tm 1, 9
Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no perquè les nostres
bones obres ho hagin merescut sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles.

Oració col·lecta
Oh Déu de tota saviesa i enteniment,
que vàreu adornar sant Ignasi
amb el do de la veritat i el discerniment,
concediu-nos a nosaltres, servents vostres,
que així com maldem per a buscar la divina voluntat,
un cop trobada, sempre la seguim.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Oració sobre les ofrenes
Preneu, Senyor, i rebeu el pa i el vi
dons de la vostra bondat,
que per la força de l’Esperit Sant
es convertiran en el Cos i la Sang del vostre Fill,
a fi de que, pels fruits de la vostra obra de salvació,
avancem pel camí de la caritat i de la unitat.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci
De Sant Ignasi de Loiola, com el dia 31 de juliol: (p. 48).
Antífona de comunió							 1Co 1, 30
És gràcies a ell que vosaltres viviu en Jesucrist, ja que Déu ha fet d’ell la nostra
saviesa, la nostra justícia, la nostra santedat i la nostra redempció.

Oració postcomunió
Per la força d’aquest sagrament, Senyor,
confirmeu els vostres servents
en la recerca de la vostra voluntat,
per tal que, amb l’exemple de sant Ignasi,
l’estimem per damunt de tot
i, joiosos en la consolació,
siguem ferms en l’aflicció.
Per Crist, Senyor nostre.
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2.

De Sant Francesc Xavier, Patró de les missions

Antífona d’introducció						

Sl 118, 46-47

Davant els reis parlaré del vostre pacte i no hauré d’avergonyir-me’n.
Els manaments fan les meves delícies, me’ls estimo de debò.

Oració col·lecta
Oh Déu omnipotent i misericordiós,
que, per mitjà del vostre servent Francesc Xavier, prevere,
heu anunciat l’Evangeli als pobles fins als límits del món,
per la seva intercessió, concediu-nos també a nosaltres
que, no preferint res a l’amor de Crist,
correguem allà on l’Esperit vulgui conduir-nos.
Per Crist Senyor nostre.
Oració sobre les ofrenes
Rebeu benigne, Senyor,
les ofrenes que us presentem
i concediu als nostres cors l’esperit de l’amor i de la veritat
que confirmà Sant Francesc Xavier
a difondre la llum de l’Evangeli a tots el pobles.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci

De Sant Francesc Xavier, com el dia 3 de desembre: (p. 95).

Antífona de comunió						

Sl 116, 1-2

Lloeu el Senyor, tots el pobles; glorifiqueu-lo, totes les nacions.
El seu amor per nosaltres és immens, la fidelitat del Senyor dura per sempre.

Oració postcomunió
Senyor Déu nostre,
que els sagraments que hem rebut
augmentin en els nostres cors aquell amor
amb el que Sant Francesc Xavier va ser inflamat,
de manera que comuniquem a tots els homes
el ferment del Regne
Per Crist Sentor nostre.
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3.

De Sant Lluís Gonzaga, Patró de la juventut

Antífona d’introducció					 cfr. Mc 10, 21; Mt 19,21
Jesús, mirant el jove, el va estimar i li digué: “Si vols ser perfecte, vés, ven tot
el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després vine i
segueix-me.”

Oració col·lecta
Oh Déu que heu donat l’exemple
de sant Lluís Gonzaga als joves cristians
multipliqueu en ells l’amor a la vida i el sentit de la vertadera fe,
per tal que els qui invoquen la seva intercessió
coneguin de veritat la seva vocació
i la segueixin amb fermesa.
Per Crist Senyor nostre.
Oració sobre les ofrenes
Que us siguin acceptables, Senyor, els nostres dons,
per tal que, ajudats pel patrocini de sant Lluís Gonzaga,
puguem sacrificar-vos l’hòstia de lloança
amb plena llibertat i puresa de cor
els que us heu dignat de salvar per la vostra gràcia.
Per Crist Senyor nostre.
Prefaci.

De Sant Lluís Gonzaga, com el dia 21 de juny: (p. 40).

Antífona de Comunió							Sl 102, 1. 5
Beneeix el Senyor, ànima meva, del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Ell et sacia d’amor entranyable, i tu, et rejoveneixes com una àguila.

Oració postcomunió
Déu omnipotent,
concediu que els joves cristians,
enrobustits per la fortalesa del banquet eucarístic,
i alliçonats amb la vida i costums de sant Lluís Gonzaga,
abracin la veritat que ens allibera,
estimin amb fidelitat la vostra Església,
i donin al proïsme l’auxili necessari.
Per Crist Senyor nostre.
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COMENÇAMENT
1. Reunit el poble, el sacerdot va cap a l’altar amb els ministres, mentre es
canta o recita el cant d’entrada
2. Quan ha arribat a l’altar, hi fa reverència amb els ministres, el besa i,
si es fa servir l’encens, l’encensa. Desprès se’n va al seient amb els ministres.
3. Acabat el cant d’entrada, el sacerdot i els fidels, drets, se senyen, mentre el sacerdot, diu:

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
El poble respon:

Amén.

Salutació

El sacerdot, estenent les mans, saluda el poble amb una de les fórmules
següents:

El Senyor sigui amb vosaltres
O bé:

Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist
l’amor de Déu Pare
i el do de l’Esperit Sant
siguin amb tots vosaltres.
O bé:

Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare,
i de Jesucrist, el Senyor,
siguin amb tots vosaltres.
O bé:

Que el Senyor, que encamina els nostres cors
a estimar-lo i a sofrir amb constància,
com Jesucrist,
sigui amb tots vosaltres.
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O bé:

Que la pau i l’amor que acompanyen la fe,
de part de Déu, el nostre Pare,
i de Jesucrist, el Senyor,
siguin amb tots vosaltres.
O bé:

Que el Déu de l’esperança que,
per l’acció de l’Esperit Sant,
ens omple d’alegria i de pau,
sigui amb tots vosaltres.
Resposta
El poble respon amb una de les fórmules següents:

I amb el vostre esperit.
O bé:

Beneït sigui Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist.
O bé:

Que Déu sigui beneït per sempre.
4. El sacerdot, o bé el diaca o un altre ministre idoni, pot fer una breu
monició per a introduir els fidels a la missa del dia.

Acte penitencial
5. Desprès segueix l’acte penitencial amb una de les fórmules següents:

1
El sacerdot invita els fidels a penedir-se:

Germans: Preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent els nostres pecats.
O bé:

Invoquem, germans, la misericòrdia del nostre Pare,
perquè hem pecat.
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O bé:

Que la llum de l’Esperit il·lumini el nostre cor i ens converteixi, abans d’escoltar la Paraula de Déu i de celebrar el
memorial del Senyor. Preguem en silenci.
O bé:

Jesucrist, que ens convida a la taula
de la paraula i de l’Eucaristia,
ens crida ara a la conversió.
Reconeguem que som pecadors
i demanem amb confiança la misericòrdia de Déu.
O bé:

Germans: Som la família dels fills de Déu, però som alhora
pobres pecadors. Perquè la nostra vida defalleix, perquè el nostre cor es tanca a la Paraula de Déu, perquè
no hem viscut estimant com Jesucrist, abans de començar aquesta celebració demanem perdó pels nostres pecats.
Es guarda una mica de silenci.
Després tots junts fan la confessió:

Jo confesso a Déu totpoderós i a vosaltres, germans,
que he pecat, (es colpegen el pit en dir)
per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu
als àngels i als sants,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.
El sacerdot dóna l’absolució, dient:

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
El poble respon

Amén.
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2
El sacerdot invita els fidels a penedir-se:

Ara que comencem aquesta celebració eucarística
demanem a Déu la conversió de cor,
que és font de reconciliació i comunió
amb ell i amb els germans.
O bé:

Humils i penedits com el publicà en el temple,
apropem-nos a Déu, just i misericordiós,
perquè s’apiadi també de nosaltres
i ens perdoni els pecats.
Es guarda una mica de silenci
Després el sacerdot diu:

Senyor, tingueu pietat de nosaltres.
El poble respon:

Perque hem pecat contra vós.
El sacerdot continua:

Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.
El poble respon:

I doneu-nos la vostra salvació.
El sacerdot dona la absolució, dient:

Que Deu omnipotent s’apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
El poble respon:

Amén.

3
El sacerdot invita els fidels a penedir-se:

Que Jesucrist, el just, intercedeixi per nosaltres
i ens reconciliï amb el Pare.
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Obrim el nostre esperit a la seva gràcia
perquè puguem
apropar-nos més dignament a la taula del Senyor.
O bé:

El Senyor va dir:
«Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».
Reconeguem, doncs, que som pecadors
i perdonem-nos de tot cor els uns als altres.
Es guarda una mica de silenci.
El sacerdot o un altre ministre idoni pot dir les invocacions que segueixen,
o unes altres de semblants:

Vós, que heu estat enviat
per confortar els cors penedits:
Senyor, tingueu pietat. (o bé: Kyrie, eléison).
El poble respon:

Senyor, tingueu pietat. (o bé: Kyrie, eléison).
El sacerdot o un altre ministre:

Vós, que heu vingut a cridar els pecadors:
Crist tingueu pietat. (o bé: Christe, eléison).
El poble respon:

Crist, tingueu pietat. (o bé Christe, eléison).
El sacerdot o un altre ministre:

Vós, que seieu a la dreta del Pare
intercedint per nosaltres:
Senyor, tingueu pietat. (o bé: Kyrie, eléison).
El poble respon:

Senyor, tingueu pietat. (o bé: Kyrie, eléison).
El sacerdot dóna l’absolució, dient:

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
El poble respon:

Amén.
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També es poden fer les invocacions següents:

MÉS INVOCACIONS
PER A LA TERCERA FÓRMULA DE L’ACTE PENITENCIAL.
TEMPS DE DURANT L’ANY

1
Vós, que coneixeu la nostra feblesa:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que us deixeu entendrir pels qui s’humilien:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que no voleu la mort del pecador:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
2
Confessant els nostres pecats, us diem:
Senyor, tingueu pietat
R/. Senyor, tingueu pietat.
Sabent que sou ric en perdó, us supliquem:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Confiats perquè coneixeu la nostra feblesa, a vós acudim:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
3
Dels nostres pecats:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
De les infidelitats dels fills de l’Església:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Dels pecats de tot el món:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
4
Contra vós, contra vós sol hem pecat:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat
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Reconeixem humilment les nostres faltes:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Compadiu-vos de nosaltres, vós que estimeu tant:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
5
Vós, que moríreu per nosaltres quan encara erem pecadors:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que amb la vostra sang ens féreu justos:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que vau pujar al patíbul, perquè nosaltres moríssim al pecat:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
6
Vós, que sou el camí que condueix al Pare:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que sou la veritat que il·lumina els pobles:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que sou la vida que renova el món:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
7
Vós, que sou ple de gràcia i de veritat:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que us heu fet pobre per enriquir-nos a nosaltres:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que heu vingut per fer de nosaltres el vostre poble sant:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
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8
Vós, que no heu vingut a condemnar, sino a perdonar:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que us alegreu quan es converteix un pecador:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que us feu estimar molt perque perdoneu molt:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
9
Vós, que heu vingut a buscar els qui s’havien perdut
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que heu vingut a donar la vida en rescat per tots els homes:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que aplegueu els fills de Déu dispersos:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
10
Vós, que vau perdonar Pere quan plorava el seu pecat:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que a la creu vau prometre el paradís al bon lladre:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que acolliu tots els qui confien en la vostra misericòrdia:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
11
Vós, que sou el defensor dels pobres:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
Vós, que sou el refugi dels febles:
Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
Vós, que sou l’esperança dels pecadors:
Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
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6. Segueixen les invocacions «Senyor, tingueu pietat», si no han estat
dites en alguna de les fórmules de l’acte penitencial.

V. Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.

V. Crist, tingueu pietat.
R/. Crist, tingueu pietat.
V. Senyor, tingueu pietat.
R/. Senyor, tingueu pietat.
7. Després, els dies que és prescrit, es canta o recita l’himne:

Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que estima el Senyor.
Us lloem,
us beneïm,
us adorem,
us glorifiquem,
us donem gràcies,
per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial,
Déu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare,
vós, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres;
vós, que lleveu el pecat del món,
acolliu la nostra súplica;
vós, que seieu a la dreta del Pare,
tingueu pietat de nosaltres.
Perquè vós sou l’únic Sant,
vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim, Jesucrist,
amb l’Esperit Sant
en la glòria de Déu Pare. Amén.
8. Un cop acabat l’himne, el sacerdot, amb les mans juntes, diu:
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Preguem.
I tothom, juntament amb el sacerdot, prega durant uns moments en silenci.
Després el sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració que acaba amb
una d’aquestes fórmules, el principi de les quals és indicat a totes les oracions
del missal.
La conclusió de la col·lecta sempre és llarga, i és com segueix:
Si s’adreça al Pare:

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
que amb vós viu i regna
en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
Si s’adreça al Pare, però al final es fa esment del Fill:

Ell, que amb vós viu i regna,
en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
Si s’adreça al Fill:

Vós, que viviu i regneu
amb Déu Pare en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles.
Acabada l’oració, el poble aclama:

Amén
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LITÚRGIA DE LA PARAULA
9. El lector va a l’ambó i llegeix la primera lectura. Tothom l’escolta assegut.
Al final de la lectura, el lector afegeix:

Paraula de Déu.
I tots aclamen

Us lloem, Senyor.
10. El salmista o cantor canta o recita el salm, i el poble pot dir la resposta.
11. Després, si hi ha una segona lectura, el lector la llegeix a l’ambó,
com abans.
Al final de la leclura, el lector afegeix: «Paraula de Deu», i tots aclamen:
«Us lloern, Senyor.»
12. Segueix l’Al-leluia, o un altre cant, segons el temps litúrgic. [Quan
l’Al·leluia o el vers abans de l’Evangeli no son cantats, es poden ometre.]
13. Mentrestant el sacerdot posa encens, si se’n fa servir. Després el
diaca, que proclamarà l’Evangeli (o bé el concelebrant que ha de proclamar
l’Evangeli, en la missa que presideix el bisbe), demana, inclinat davant el sacerdot, la benedicció en veu baixa, dient:

Pare, beneïu-me.
El sacerdot diu en veu baixa:

Que el Senyor sigui en el teu cor i en els teus llavis,
perquè proclamis dignament el seu Evangeli:
En el nom del Pare i del Fill + i de l’Esperit Sant.
El diaca (o bé el concelebrant) respon:

Amén.
Si no hi ha diaca, el sacerdot, inclinat davant l’altar, diu en secret:

Déu totpoderos, purifiqueu-me el cor i els llavis,
perquè pugui proclamar dignament el vostre Evangeli.
14. Després el diaca, o el sacerdot, se’n va a l’ambó, acompanyat dels
ministres amb l’encens i els ciris, si se’n fan servir, i diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
El poble respon:

128 – Ordre de la Missa

I amb el vostre esperit.
El diaca o el sacerdot:

Lectura de l’evangeli segons sant N.,
I entretant fa el senyal de la creu sobre el llibre i se senya ell mateix al
front, a la boca i al pit.
El poble aclama:

Glòria a vos, Senyor.
Després el diaca, o el sacerdot, si es fa servir l’encens, encensa el llibre i
proclama l’Evangeli.
15. Un cop acabat l’Evangeli, el diaca, o el sacerdot, diu:

Paraula del Senyor.
I tothom aclama:

Lloança a vós, oh Crist.
Si l’aclamació es cantada, es podrà utilitzar oportunament alguna de les
aclamacions que segueixen o alguna altra de semblant:

La vostra paraula, Senyor,
és la veritat que ens fa lliures.
O bé:

La vostra paraula, Senyor,
és la claror que ens il·lumina el camí.
O bé:

La vostra paraula, Senyor,
dura per sempre.
Després el diaca porta el llibre al celebrant, i aquest el besa, dient en secret:

Que les paraules de l’Evangeli
esborrin els nostres pecats.
O bé el mateix diaca besa el llibre, dient en secret les mateixes paraules.
16. Després es fa l’homilia, que no s’omet mai en diumenges i festes de
precepte; els altres dies, s’aconsella que se’n faci.
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17. Un cop acabada l’homilia es fa la professió de fe, els dies que és prescrita.

Crec en un sol Déu,
Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu,
Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare
per ell tota cosa fou creada.
El qual, per nosaltres els homes
i per la nostra salvació, davalla del cel.
Tothom s’inclina en iniciar-se les paraules següents, i fins a «i es féu home.»

I, per obra de l’Esperit Sant,
s’encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
con deien ja les Escriptures,
i se’n pujà al cel,
on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós,
a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l’Esperit Sant
que és el Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill
I juntament amb el Pare i el Fill
és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.
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I en una sola Església,
santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.
Si es creu més útil per als fidels, en lloc del símbol niceno- constantinopolità, la professió de fe es pot fer —sobretot durant la Quaresma i el temps
pasqual— amb el símbol anomenat dels Apòstols:

Crec en un Déu,
Pare totpoderos
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
Tothom s’inclina en iniciar-se les paraules següents, i fins a «Maria Verge»;

el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderos;
i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.
18. Després es fa l’oració universal, o sigui la pregària dels fidels.
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19. Mentre els ministres porten i col·loquen a l’altar el corporal, el purificador, el calze i el missal, es pot cantar un cant adient.
20. Convé que els fidels manifestin la seva participació en l’ofrena portant
el pa i el vi per a la celebració de l’Eucaristia, o d’altres dons per a ajudar a les
necessitats de l’Esglesia i dels pobres.
21. El sacerdot, a l’altar, agafa la patena amb el pa, i tenint-la una mica
alçada sobre l’altar, diu en secret:

Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers,
per aquest pa que hem rebut de la vostra bondat
i que es fruit de la terra i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres en pa de vida.
Després deixa la patena amb el pa damunt el corporal.
Quant durant la preparació de les ofrenes no hi ha cant ni execució musical, el sacerdot pot dir el text anterior en veu alta; i al final el poble pot aclamar:

Que Déu sigui beneït per sempre.
22. El diaca, o el sacerdot, posa vi i una mica d’aigua al calze, dient en
secret:

Que així com barregem aquesta aigua i aquest vi,
participem també de la divinitat
d’aquell que es dignà a compartir
la nostra condició humana.
23. Tot seguit el sacerdot agafa el calze i, tenint-lo una mica alçat sobre
l’altar, diu en secret:

Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers,
per aquest vi que hem rebut de la vostra bondat
i que es fruit de la vinya i del treball dels homes:
us el presentem
perquè es converteixi per a nosaltres
en beguda espiritual.
Després deixa el calze damunt el corporal.
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Quant durant la preparació de les ofrenes no hi ha cant ni execució musical, el sacerdot pot dir el text anterior en veu alta; i al final el poble pot aclamar:

Que Déu sigui beneït per sempre.
Després el sacerdot, inclinat, diu en secret:

Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit.
Que aquest sigui el nostre sacrifici,
agradable a la vostra presència,
Senyor, Déu nostre.
24. Ara, si es fa servir encens, encensa l’ofrena i l’altar. Tot seguit el diaca
o el ministre encensa el sacerdot i el poble.
25. El sacerdot es renta les mans, dret a un costat de l’altar, dient en secret:

Renteu-me ben bé de les culpes, Senyor.
Purifiqueu-me del meu pecat.
26. Després, al mig de l’altar i de cara al poble, estenent i ajuntant les
mans, diu:

Pregueu, germans (i germanes),
perque aquest sacrifici, meu i vostre,
sigui agradable a Déu, Pare omnipotent.
O bé:

Pregueu, germans i germanes,
perquè aquesta família nostra,
aplegada en nom de Crist,
pugui oferir dignament
el sacrifici d’acció de gràcies
a Déu, Pare omnipotent.
O bé:

Pregueu, germans i germanes,
perque tot portant a l’altar
els goigs i les penes de cada dia,
ens unim al sacrifici d’acció de gràcies
a Déu, Pare omnipotent.
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O bé:

Ara que ens disposem a oferir
el sacrifici de l’Església,
preguem germans i germanes Déu,
Pare omnipotent.
El poble respon:

Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici,
a lloanca i glòria del seu nom,
i també per al nostre bé
i de tota la seva santa Església.
27. Després el sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració sobre les
ofrenes que acaba amb una d’aquestes formes, sempre indicada en el missal:
Si s’adreça al Pare:

Per Crist Senyor nostre.
Si s’adreça al Pare, però al final es fa esment del Fill:

Ell, que viu i regna pels segles dels segles.
O bé:

Que viu i regna pels segles dels segles.
Si s’adreça al Fill:

Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles.
Acabada l’oració el poble aclama:

Amén.
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28. Ara el sacerdot comença la pregària eucarística.
Estenent les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
El poble respon:

I amb el vostre esperit.
El sacerdot, alçant les mans, continua:

Amunt els cors.
El poble:

Els elevem al Senyor.
El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
El poble:

Cal fer-ho i es de justícia.
El sacerdot continua el prefaci amb les mans esteses.
Al finai del prefaci, ajunta les mans i, acompanyat del poble, acaba el prefaci cantant o dient en veu clara:

Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
Aquelles parts de la pregària eucarística que en la concelebració de la
missa es poden cantar, també poden ser cantades a totes les altres misses.
En la primera pregària eucarística, o sigui el canon romà, les frases entre
claudators es poden ometre.
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PREFACI DE MÀRTIRS
Fecunditat de la sang dels màrtirs
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
Perquè heu cridat al testimoni suprem de la caritat
tants fills de sant Ignasi,
per tal que, vessant la seva sang,
enriquiren l’obra salvadora de l’Església
amb nova fecunditat
i amb el seu exemple
ens inviten al seguiment de Jesucrist, Senyor nostre.
Per ell, l’estol dels àngels
que s‘alegren eternament a la vostra presència
adora la vostra majestat.
Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar
les nostres veus a les d’ells,
tot dient:
Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Déu del univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
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A exemple dels sants
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
A vós, que heu suscitat tants sants i beats
en la mínima Companyia del vostre Fill, Jesús,
perquè resplendís més la vostra glòria
i perquè també nosaltres, portant la nostra creu
i ajudats pels seus exemples i pregàries,
ens donéssim i ens sacrifiquéssim més i més
per la salvació dels homes,
amb Crist Senyor nostre.
Per ell, els àngels i els arcàngels
i tots els estols celestials
celebren, units, la vostra glòria,
compartint la mateixa joia.
Us preguem, doncs, que ens deixeu ajuntar
les nostres veus a les d’ells,
per lloar-vos, humils,
tot dient:
Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Déu del univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
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PREFACI DE MISSIONERS
Cal promoure la glòria de Déu
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
A vós que en els nostres germans,
ja rebuts a la vostra glòria,
ens heu donat exemples de santedat i zel apostòlic,
ferms intercessors i companys fidels de la vostra lloança,
a fi, que ajudada per ells, la nostra Companyia
promogui millor, a tot arreu, la vostra glòria
i es consagri, amb més energia, a la seva missió.
Per això, amb els estols dels àngels i dels sants,
us lloem, units,
tot dient:
Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Déu del univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
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PREFACI DE RELIGIOSOS
Contemplació dels que ja són a la ciutat santa
V/. El senyor sigui amb vosaltres.		
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.				
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
Senyor, Pare sant, Déu omnipotent i etern,
que sempre i en tot lloc us donem gràcies.
Vós, entre els nostres companys de la Companyia
de qualsevol grau i estat, edat i ocupació,
heu suscitat molts sants i beats,
concedint-nos, ja en la vida present,
el goig de contemplar la ciutat santa,
la nova Jerusalem, que és la nostra mare.
Per això, el cel i la terra, us adoren
i us canten un càntic nou,
i nosaltres, amb tots els estols dels àngels,
proclamem la vostra glòria
tot dient:
Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Déu del univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
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PREGÀRIES EUCARÍSTIQUES
PREGÀRIA EUCARÍSTICA I
(CANON ROMÀ)
99. El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Celebrant

Us preguem, doncs, Pare clementíssim,
per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill,
ajuntant les mans, diu:

que accepteu i beneïu
fa el senyal de la creu sobre el pa i el calze plegats, una sola vegada,
dient:

aquests dons + aquests presents,
aquestes ofrenes santes.
Amb les mans esteses continua:

Us les oferim en primer lloc
per la vostra Església, santa i catòlica:
doneu-li la pau i la unitat,
protegiu-la i governeu-la per tot el món,
juntament amb el vostre servent, el papa N.,
amb el nostre bisbe N.,
ara es pot fer menció dels bisbes coadjutors o auxiliars, tal com es fa notar
en l’Ordenament General del Missal Romà, num. 109.

i amb tots el altres bisbes que estan
al servei de la fe catòlica i apostòlica.
100. Intercessió

pels vius

Un dels concelebrants

Recordeu-vos, Senyor, dels vostres fidels N. i N.,
ajunta les mans i prega uns moments per aquells pels quals té intenció de
pregar.
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Després, arnb les mans esteses, continua:

i de tots els qui formen aquesta assemblea;
vós coneixeu la seva fe i veieu la seva pietat.
Per ells i per tots els seus
us oferim i ells també us ofereixen
a vós, Déu etern, viu i veritable,
aquest sacrifici de lloança,
perquè els preserveu de tot mal
i per la redempció i la salvació que esperen.
101. COMMEMORACIÓ DELS SANTS

Un dels concelebrants

En una mateixa comunió,
venerem la memòria, en primer lloc,
de la gloriosa sempre Verge Maria,
mare de Jesucrist, Déu i Senyor nostre,
la de sant Josep, el seu espòs,
la dels sants apòstols i màrtirs
Pere i Pau, Andreu,
[Jaume, Joan,
Tomàs, Jaume, Felip,
Bartomeu, Mateu, Simó i Tadeu,
Linus, Clet, Climent, Sixte,
Corneli, Cebrià, Llorenç, Crisògon,
Joan i Pau, Cosme i Damià,]
i la de tots els sants.
Pels seus mèrits i per les seves pregàries
concediu-nos ara i sempre
la gràcia de la vostra protecció.
[Per Crist Senyor nostre. Amén.]
102.

Amb les mans esteses, continua:

Celebrant

Accepteu favorablement
aquesta ofrena que us presentem,
nosaltres,
els vostres ministres i tota la vostra família;
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feu que els nostres dies
transcorrin en la vostra pau,
salveu-nos de la condemnació eterna
i compteu-nos en el nombre dels escollits.
Ajunta les mans.

[Per Crist Senyor nostre. Amén.]
103. Tenint les mans esteses sobre les ofrenes, diu:

Concelebrants

Santifiqueu, oh Déu, aquesta ofrena
amb la potència de la vostra benedicció,
feu-la perfecta i digna de vós
perquè es converteixi per a nosaltres
en el Cos i en la Sang del vostre Fill estimat,
Jesucrist, nostre Senyor.
Ajunta les mans.
104. En les fórmules següents, les paraules del Senyor han d’esser pronunciades bé i amb claredat, tal com la seva importància requereix.

Ell, el dia abans de la seva passió,
agafa el pa i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el pa amb les seves mans santes
i venerables,
alça els ulls

i, alçant els ulls al cel
vers vós, Déu, el seu Pare omnipotent,
donant-vos gràcies digué la benedicció,
el partí i el donà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.
Mostra al poble l’hòstia consagrada, la torna a posar damunt la patena i,
fent genuflexió, l’adora.
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105. Després continua:

Igualment, havent sopat,
agafa el calze i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué aquest calze
amb les seves mans
santes i venerables,
i, novament, donant-vos gràcies,
digué la benedicció
i el passà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica:

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ÉS EL CALZE
DE LA MEVA SANG,
LA SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTS ELS HOMES
EN REMISSIÓ DELS PECATS.
FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL.
Mostra al poble el calze, el deixa damunt el corporal i,fent genuflexió,
l’adora.
106. Després invita elpoble a fer una aclamació de fe:

Celebrant

1. Proclameu el misteri de la fe.
El poble aclama:

R/. Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

2. Heus aquí el sagrament de la nostra fe.
El poble aclama:

R/. Cada vegada que mengem aquest pa
i bevem aquest calze,
anunciem la vostra mort,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
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3. Aclameu el misteri de la redempció.
El poble aclama:

R/. Salvador del món, salveu-nos,
vós que ens heu alliberat
per la vostra creu i la vostra resurrecció.
107. Després, amb les mans esteses, el sacerdot diu:

Concelebrants

Per això, Pare,
nosaltres, els vostres ministres
i tot el poble sant,
fent el memorial de la sagrada passió
de Jesucrist, el vostre Fill i Senyor nostre
de la seva resurrecció d’entre els morts
i de la seva gloriosa ascensió al cel,
oferim a la vostra majestat,
dels béns que vos mateix ens doneu,
la víctima pura, santa i immaculada,
el pa de la vida eterna
i el calze de la salvació.
108. Segueix amb les mans esteses.

Digneu-vos a mirar complagut aquesta ofrena;
i accepteu-la,
com us dignàreu a acceptar
els presents d’Abel, el just,
el sacrifici d’Abraham, el nostre pare en la fe,
i l’oblació pura que us oferí Melquisedec,
el vostre gran sacerdot.
109. Inclinat, i amb les mans juntes, continua:

Us supliquem humilment,
Déu totpoderós,
que feu portar la nostra ofrena
per mans del vostre àngel
a l’altar del cel,
a la presència de la vostra majestat,
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a fi que tots els qui,
en participar d’aquest altar,
rebrem el Cos i la Sang del vostre Fill,
es redreça i se senya dient:

siguem omplerts de la vostra gràcia
i de totes les benediccions del cel.
Ajunta les mans.

[Per Crist Senyor nostre. Amén.]
110. COMMEMORACIÓ PELS DIFUNTS
Amb les mans esteses, diu:

Un dels concelebrants

Recordeu-vos també, Senyor,
dels vostres fidels, N. i N.,
que ens han precedit amb el senyal de la fe
i que ara dormen el son de la pau.
Ajunta les mans i prega uns instants per aquells difuntspels quals té intenció de pregar.
Després, amb les mans esteses, continua:

A ells, i a tots els qui reposen en Crist,
us preguem que els doneu estada
en el lloc del consol, de la llum i de la pau.
Ajunta les mans.

[Per Crist Senyor nostre. Amén.]
111. Amb la ma dreta es dona un cop al pit, dient:

Un dels concelebrants

I a nosaltres, pecadors,
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i amb les mans esteses, continua:

que confiem en la vostra gran misericòrdia,
concediu-nos de ser admesos
a la comunitat dels vostres apòstols i màrtirs,
de Joan Baptista, Esteve, Maties i Bernabé,
[Ignasi, Alexandrer, Marcel·lí i Pere,
Felicitat i Perpètua,
Àgata, Llúcia, Agnès, Cecília, Anastàsia,]
i de tots els vostres sants;
accepteu-nos a la seva companyia,
no per consideració als nostres mèrits,
sinó per la generositat del vostre perdó.
Ajunta les mans

Per Crist Senyor nostre.
112. I continua:

Celebrant

Pel qual vós continueu creant tots els béns,
els doneu vida,
el beneïu, els santifiqueu
i ens els doneu
113. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell,
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:
Amén.
Després segueix el ritu de la comunió.
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PREGÀRIA EUCARÍSTICA II
114. La segona pregària eucarística té assignat un prefaci propi, encara que també es pot utilitzar amb un dels altres prefacis, principalment amb
aquells que expressen d’una manera concisa els misteris de la salvació.

V/. El Senyor sigui amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Deu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.
Celebrant

És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació,
que, sempre i en tot lloc, Pare sant,
us donem gràcies
per Jesucrist,
el vostre Fill estimat.
Ell és la vostra Paraula,
per la qual vau crear totes les coses.
Vós ens l’heu enviat
com a salvador i redemptor,
encarnat per obra de l’Esperit Sant
i nascut de la Verge Maria.
Ell, per complir la vostra voluntat
i guanyar per a vós un poble sant,
estengué els braços a la creu:
així destruia la mort
i ens feia conèixer la resurrecció.
Per aixó,
amb els àngels i amb els sants
proclamem la vostra glòria, tot dient:
Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
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Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
115. El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Celebrant

Sou realment sant, Senyor,
font de tota santedat.
116. Ajunta les mans i tenint-les esteses sobre les ofrenes, diu:

Concelebrants

Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes
fent que hi davalli el vostre Esperit,
com la rosada,
ajunta les mans i fa el senyal de la creu sobre el pa i el calze plegats,
una sola vegada, dient:

perquè es converteixin per a nosaltres
en el Cos + i en la Sang de Jesucrist,
nostre Senyor.
Ajunta les mans.
117. En les fórmules següents, les paraules del Senyor han d’esser pronunciades bé i amb claredat, tal com la seva importància requereix.

Ell, en oferir-se lliurement a la passió,
agafa el pa i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el pa
i, dient l’acció de gràcies, el partí,
i el donà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica.

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AIXÒ ES EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.
Mostra al pobie l’hòstia consagrada, la torna a posar damunt la patena i,
fent genuflexió, l’adora
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118. Després continua:

Igualment, havent sopat,
agafa el calze i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el calze
i, novament donant-vos gràcies,
el passà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica:

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ES EL CALZE
DE LA MEVA SANG,
LA SANG DE L’ALIANCA NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTS ELS HOMES
EN REMISSIÓ DELS PECATS.
FEU AIXÒ, QUE ES EL MEU MEMORIAL.
Mostra al poble el calze, el deixa damunt el corporal i, fent genuflexió,
l’adora.
119. Després invita el poble a fer una aclamació de fe:

Celebrant

1. Proclameu el misteri de la fe.
El poble aclama:

R/. Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn,
Senyor Jesús.

2. Heus aquí el sagrament de la nostra fe.
El poble aclama:

R/. Cada vegada que mengem aquest pa
i bevem aquest calze,
anunciem la vostra mort,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

3.Aclameu el misteri de la redempció
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El poble aclama:

R/. Salvador del món, salveu-nos,
vós que ens heu alliberat
per la vostra creu i la vostra resurrecció.
120. Després, amb les mans esteses, el sacerdot diu:

Concelebrants

Per això,
fent el memorial de la mort
i de la resurrecció del vostre Fill,
us oferim, oh Pare,
el pa de la vida i el calze de la salvació,
i us donem gràcies
perquè ens heu fet dignes
de servir-vos a la vostra presència.
Us supliquem humilment
que l’Esperit Sant uneixi en un sol cos
els qui participem del Cos i de la Sang de Crist.
Commemoracions

Un dels concelebrants

Recordeu-vos, Senyor,
de la vostra Església, estesa per tot el món,
feu-la perfecta en la caritat,
juntament amb el papa N.,
amb el nostre bisbe N.,
ara es pot fer menció dels bisbes coadjutors o auxiliars, tal comes fa notar en l’Ordenament General del Missal Romà, núm. 109.

i amb tots els pastors del vostre poble. ♦♦
Intercessions

♦♦
Un dels concelebrants

Recordeu-vos també dels nostres germans
que moriren en l’esperança de la resurrecció,
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i de tots els difunts
que descansen en el si de la vostra misericòrdia.
Admeteu-los a contemplar la llum
de la vostra mirada.
Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres,
i feu que, amb la Verge Maria, Mare de Deu,
amb sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i els justos de tots els temps,
que han viscut en la vostra amistat,
tinguem part en la vida eterna,
i puguem lloar-vos i glorificar-vos
ajunta les mans.

per Jesucrist, el vostre Fill.
121. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:

Amén.
Després segueix el ritu de la comunió.

♦♦

A les misses en que es vol pregar per algun difunt concret, després
de «...i amb tots els pastors del vostre poble», es pot afegir:

Un dels concelebrants

Recordeu-vos del vostre fill N. (de la vosta filla) N.
que (avui) heu cridat d’aquest món a vós.
Us preguem
que, així com des del baptisme ha compartit
la mort de Jesucrist,
comparteixi plenament la seva resurrecció.
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Recordeu-vos també dels altres germans nostres
que moriren en l’esperaça de la resurrecció,
i de tots els difunts
que descansen en el si de la vostra misericòrdia.
Admeteu-los a contemplar la llum
de la vostra mirada.
Us preguem que tingeu pietat de tots nosaltres,
i feu que, amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb els apòstols i els justos de tots els temps,
que han viscut en la vostra amistat,
tinguem part en la vida eterna,
i puguem lloar-vos i glorificar-vos
ajunta les mans

per Jesucrist, el vostre Fill.
121. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell,
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:
Amén.
Després segueix el ritu de la comunió.
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PREGÀRIA EUCARÍSTICA III
122. El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Celebrant

Vós sou realment sant, Déu i Pare nostre,
i amb raó us canta lloances tot l’univers creat,
perquè, pel vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor,
i amb el poder de l’Esperit Sant
doneu vida a totes les coses i les santifiqueu,
i no deixeu mai de reunir-vos un poble,
que, de llevant fins a ponent,
presenti al vostre nom una oblació pura.
123. Ajunta les mans, i tenint-les esteses sobre les ofrenes, diu:

Concelebrants

Per això us supliquem, oh Pare,
que santifiqueu pel vostre Esperit
aquestes ofrenes
que hem presentat per a ser consagrades,
ajunta les mans i fa el senyal de la creu sobre el pa i el calze plegats, una
sola vegada, dient:

perquè es converteixin en el Cos + i en la Sang
del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor,
ajunta les mans

que ens confià la celebració d’aquest sagrament.
124. En les fórmules següents, les paraules del Senyor han d’esser pronunciades bé i amb claredat, tal com la seva importància requereix.

Ell mateix, el vespre en que el van trair,
agafa el pa i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el pa
i, donant-vos gràcies i beneint-vos,
el partí i el donà als seus deixebles, tot dient:
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s’inclina una mica

PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AIXÒ ES EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.
Mostra al poble l’hòstia consagrada, la torna a posar damunt la patena, i,
fent genuflexió, l’adora.
125. Després continua:

Igualment, havent sopat,
agafa el calze i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el calze
i donant-vos gràcies i beneint-vos,
el passà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica:

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ÉS EL CALZE
DE LA MEVA SANG,
LA SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTS ELS HOMES
EN REMISSIÓ DELS PECATS.
FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL.
Mostra al poble el calze, el deixa damunt el corporal i, fent genuflexió,
l’adora.
126. Després invita el poble a fer una aclamació de fe:

Celebrant

1.Proclameu el misteri de la fe.
El poble aclama:

R/. Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

2. Heus aquí el sagrament de la nostra fe.
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El poble aclama:

R/. Cada vegada que mengem aquest pa
i bevem aquest calze,
anunciem la vostra mort,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

3. Aclameu el misteri de la redempció.
El poble aclama:

R/. Salvador del món, salveu-nos
vós que ens heu alliberat
per la vostra creu i la vostra resurrecció.
127. Després, amb les mans esteses, el sacerdot diu:

Concelebrants

Per això, Pare
celebrant el memorial
de la passió salvadora del vostre Fill,
de la seva admirable resurrecció
i de la seva ascensió al cel
mentre esperem el seu retorn,
us oferim, en aquesta acció de gràcies,
el sacrifici sant i vivent.
Mireu l’ofrena de la vostra Església:
reconeixeu-hi la víctima
que ens ha reconciliat amb vós;
concediu-nos que,
els qui rebem el Cos i la Sang del vostre Fill,
plens del seu Esperit Sant,
siguem en Crist un sol cos i un sol esperit.
Intercessions
Un dels concelebrants

Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna
a fi que obtinguem l’herència
amb els vostres escollits,
en primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb sant Josep, el seu espòs,
amb els apostòls i els màrtirs,
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amb Sant N.: (el sant del dia o el patró)
i amb tots els sants,
que sempre ens ajuden amb la seva intercessió.
Un dels concelebrants

Us preguem, Senyor,
que aquest sacrifici de reconciliació
dugui a tot el món la pau i la salvació.
Enfortiu en la fe i en la caritat
la vostra Església, que encara peregrina a la terra
juntament amb el vostre servent, el papa N.,
amb el nostre bisbe N.,
ara es pot fer menció dels bisbes coadjutors o auxiliars, tal comes fa notar en l’Ordenament General del Missal Romà, núm. 109.

i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques,
i tot el poble que us heu redimit.
COMMEMORACIONS

Acolliu les súpliques d’aquesta família
que heu admès a la vostra presència.
Per la vostra pietat, Pare clementíssim,
reuniu els vostres fills dispersos pel món. ♦♦
♦♦
Un dels concelebrants

Els nostres germans difunts
i tots els qui han sortit d’aquest món
en la vostra amistat,
admeteu-los al vostre Regne.
Allà esperem retrobar-nos amb ells
i saciar-nos per sempre de la vostra glòria,
per Crist Senyor nostre,
ajunta les mans

pel qual vós concediu al món tots els béns.
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128. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell,
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:

Amén.
Després segueix el ritu de la comunió.

♦♦
129. A les misses en que es vol pregar per algun difunt concret, després
de de les paraules «...fills dispersos pel món», es pot dir:
Un dels concelebrants

Recordeu-vos del vostre fill (de la vosta filla) N.,
que (avui) heu cridat d’aquest món a vós.
Us preguem
que, així com des del baptisme ha compartit
la mort de Jesucrist,
comparteixi plenament la seva resurrecció,
aquell dia que Crist, ressuscitant els morts,
transformarà el nostre pobre cos
per fer-lo semblant al seu Cos gloriós.
Recordeu-vos també
dels altres germans nostres difunts
i de tots els qui han sortit d’aquest món
en la vostra amistat:
admeteu-los al vostre Regne.
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Allà esperem retrobar-nos amb ells
i saciar-nos per sempre de la vostra glòria,
quan vós eixugareu totes les llàgrimes
dels nostres ulls
i nosaltres,
contemplant-vos tal com sou, oh Déu nostre,
serem semblants a vós per sempre més
i us lloarem eternament,
per Crist Senyor nostre,
ajunta les mans

pel qual vós concediu al món tots els béns.
130. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell,
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:

Amén.
Després segueix el ritu de la comunió.
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PREGÀRIA EUCARÍSTICA IV
131. La quarta pregària eucarística té un prefaci fix i invariable; es pot usar
quan la missa no té un prefaci propi. No obstant això, també es podrà usar, dient
però aquest seu prefaci, quan a la missa caldria dir un prefaci de temps.

V/. El Senyor sigui amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.
V/. Amunt els cors.
R/. Els elevem al Senyor.
V/. Donem gràcies al Senyor, Deu nostre. R/. Cal fer-ho i és de justícia.
Celebrant

És realment el nostre deure
que us donem gràcies, Pare sant;
és realment just que us glorifiquem,
perquè vós sou l’únic Déu,
vivent i veritable,
que existiu des de sempre i existireu eternament,
i habiteu en una llum inaccessible.
Vós, que sou l’únic bo i la font de la vida,
heu creat totes les coses,
per omplir-les de benediccions
i alegrar-les amb l’esplendor de la vostra llum.
Per això a la vostra presència
hi ha innombrables estols d’àngels
que us serveixen nit i dia,
i que, en contemplar, cara a cara, la vostra glòria,
no paren mai de lloar-vos.
També nosaltres i tota la creació,
que canta per la nostra veu,
ens hi ajuntem
i us cantem, joiosos, tot dient:
Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
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132. El sacerdot, amb les mans esteses, diu:

Celebrant

Us donem gràcies, Pare sant,
reconeixent que sou gran
i que tot ho heu fet amb saviesa i amor.
Heu creat l’home a imatge vostra
i li heu confiat tot l’univers,
perquè en servir-vos a vós,
que sou el creador,
dominés totes les coses creades.
I quan ell, desobeint-vos,
perdé la vostra amistat,
no l’abandonàreu al domini de la mort,
sinó que vinguéreu, misericordiós, a ajudar-nos
perquè els qui us busquessin us poguessin trobar.
Moltes vegades
oferíreu als homes la vostra aliança,
i, enviant els profetes, els preparàveu
per a la salvació que els havíeu promès.
I tant vau estimar el món, Pare sant,
que, en complir-se la plenitud del temps,
ens enviàreu com a salvador
el vostre Fill unigènit.
Ell, encarnat per obra de l’Esperit Sant
i nascut de la Verge Maria
compartí la nostra condició humana,
fet en tot igual com nosaltres, llevat del pecat;
i anuncià als pobres la salvació,
la redempció, als captius,
i als afligits, l’alegria.
I encara, per complir els vostres designis,
ell mateix es va oferir a la mort;
i, ressuscitant, la destruí i renovà la vida.
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I perquè no visquéssim més
per a nosaltres mateixos,
sinó per a ell,
que per nosaltres havia mort i ressuscitat,
envià des de vós, Pare, als creients,
com a primer do, l’Esperit Sant.
I l’Esperit acaba l’obra de Crist en el món,
duent a terme la santificació de totes les coses.
133. Ajunta les mans i tenint-les esteses sobre les ofrenes, diu:

Concelebrants

Per això, oh Pare,
us preguem que el mateix Esperit Sant
santifiqui aquestes ofrenes,
ajunta les mans i fa el senyal de la creu sobre el pa i el calze plegats, una
sola vegada, dient:

perquè es converteixin en el Cos + i en la Sang
de Jesucrist, nostre Senyor,
ajunta les mans

i així puguem celebrar aquest gran misteri
que ell mateix ens deixà en signe d’aliança eterna.
134. En les fórmules següents, les paraules del Senyor han d’esser pronunciades bé i amb claredat, tal com la seva importància requereix.

Ell, en efecte, arribada l’hora
que vós, Pare sant, havíeu de glorificar-lo,
havent estimat els seus que eren al món,
els estimà fins a l’extrem;
i, mentre sopaven,
agafa el pa i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, continua:

prengué el pa, digué la benedicció,
el partí i el donà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica
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PRENEU I MENGEU-NE TOTS,
QUE AIXÒ ÉS EL MEU COS,
ENTREGAT PER VOSALTRES.
Mostra al poble l’hòstia consagrada, la torna a posar damunt la patena i,
fent genuflexió, l’adora.
135. Després continua:

Igualment,
agafa el calze i, tenint-lo una mica alçat sobre l’altar, diu:

prengué el calze, ple del fruit de la vinya,
donà gràcies,
i el passà als seus deixebles, tot dient:
s’inclina una mica.

PRENEU I BEVEU-NE TOTS,
QUE AQUEST ÉS EL CALZE
DE LA MEVA SANG,
LA SANG DE L’ALIANCA NOVA I ETERNA,
VESSADA PER VOSALTRES
I PER TOTS ELS HOMES
EN REMISSIÓ DELS PECATS.
FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL.
Mostra al poble el calze, el deixa damunt el corporal i, fent genuflexió,
l’adora.
136. Després invita el poble a fer una aclamació de fe:

Celebrant

1. Proclameu el misteri de la fe.
El poble aclama:

R/. Anunciem la vostra mort,
confessem la vostra resurrecció,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

2. Heus aquí el sagrament de la nostra fe.
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El poble aclama:

R/. Cada vegada que mengem aquest pa
i bevem aquest calze,
anunciem la vostra mort,
esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.

3. Aclameu el misteri de la redempció.
El poble aclama:

R/. Salvador del món, salveu-nos
vós que ens heu alliberat
per la vostra creu i la vostra resurrecció.
137. Després, amb les mans esteses, el sacerdot diu:

Concelebrants

Per això nosaltres, Pare,
celebrant ara el memorial de la nostra redempció
recordem la mort de Crist
i la seva estada entre els morts,
proclamem la seva resurrecció
i la seva ascensió a la vostra dreta,
i, esperant el seu retorn gloriós,
us oferim el seu Cos i la seva Sang,
com a sacrifici digne de vós,
l’únic que salva el món.
Mireu l’ofrena que vós mateix heu preparat
per a la vostra Església;
i ja que ens doneu un sol pa i un sol calze,
concediu als qui en participaran
que, reunits en un sol cos per l’Esperit Sant,
siguin en Crist una víctima viva
a lloança de la vostra glòria.
Intercessions
Un dels concelebrants

I ara, Senyor, recordeu-vos de tots aquells
pels quals us oferim aquest sacrifici:
en primer lloc, del vostre servent, el papa N.,
del nostre bisbe N.,
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ara es pot fer menció dels bisbes coadjutors o auxiliars, tal comes fa notar
en l’Ordenament General del Missal Romà, núm. 109.

dels bisbes de tot el món,
i també dels preveres, dels diaques,
dels presents que us fan aquesta ofrena,
de tot el vostre poble
i de tots els qui us cerquen
amb sinceritat de cor.
Recordeu-vos també
dels qui han mort en la pau de Crist,
i de tots els difunts,
la fe dels quals només vós heu conegut.
I a tots nosaltres, els vostres fills,
concediu-nos, Pare clementíssim,
que amb la Verge Maria, Mare de Déu,
amb sant Josep, el seu espòs,
amb els apòstols i amb els sants,
aconseguim l’herència del cel en el vostre Regne,
on, juntament amb tota la creació,
lliure ja del pecat i de la mort,
us glorificarem per Crist Senyor nostre,
ajunta les mans,

pel qual vós concediu al món tots els béns.
138. Agafa la patena amb l’hòstia, i el calze, i alçant-los, diu:

Celebrant o concelebrants

Per ell, amb ell i en ell
vós, Déu Pare omnipotent,
en la unitat de l’Esperit Sant,
rebeu tot honor i tota glòria
pels segles dels segles.
El poble aclama:

Amén.
Després segueix el ritu de la comunió, tal com es troba a les pàgines vinents.
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139. Posats novament el calze i la patena damunt l’altar, el sacerdot, amb
les mans juntes, introdueix l’oració del Senyor amb una de les fórmules següents o altres paraules semblants:

Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu diví
mestratge, gosem dir:
O bé:

Perquè Jesucrist ha ressuscitat, nosaltres som fills de Déu
i podem dir a Déu: Pare. Així, doncs, agraïts i amb confiança, gosem dir:
O bé:

Sentint-nos pobres i confiant plenament en el Senyor, que
ha derrocat els poderosos del soli i ha exalçat els humils, gosem dir:
O bé:

Nosaltres no sabem què hem de demanar per a pregar com
cal, però el mateix Esperit Sant que ve a ajudar la nostra feblesa ens ensenya a dir:
O bé:

Disposats a perdonar tots els qui ens han ofès, per poder
rebre el perdó que Déu ens ofereix, adrecem-nos al
Pare que ens estima, tot dient:
Esten les mans i, juntament amb el poble, continua:

Pare nostre, que esteu en el cel
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre Regne
faci’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem
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els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem
a la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
140. Amb les mans esteses, el sacerdot, sol, continua, dient:

Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals;
feu que hi hagi pau als nostres dies,
i per la vostra misericòrdia,
guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació:
mentre esperem
l’acompliment de la nostra esperança,
la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
Ajunta les mans.
El poble acaba l’oració amb l’aclamació següent:

Perquè són vostres, per sempre,
el regne, el poder i la glòria.
Després el sacerdot, amb les mans esteses i en veu clara, diu:

Senyor nostre Jesucrist,
que diguéreu als apòstols:
Us deixo la pau, us dono la meva pau,
no mireu els nostres pecats
sino la fe de l’Església,
i doneu-li aquella pau i aquella unitat
que vós vau demanar.
Ajunta les mans.

Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
El poble respon:

Amén.
141. El sacerdot, estenent i ajuntant les mans, afegeix:

La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres.
El poble respon:

I amb el vostre esperit.
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142. Després, si sembla oportú, el diaca, o el sacerdot, afegeix:

Doneu-vos la pau.
O bé:

Com a fills de Déu,
doneu-vos la pau
amb un signe de comunió fraterna.
O bé:

En Crist, que amb la seva creu ens agermana,
doneu-vos la pau
amb un signe de reconciliació i d’amistat.
O bé:

En l’Esperit de Crist ressuscitat,
doneu-vos ara la pau.
I tothom, seguint el costum de cada lloc, es dóna el senyal de pau i de
caritat.
El sacerdot dóna la pau al diaca o al ministre.
143. Després, agafa el pa consagrat i el parteix sobre la patena, i deixa
caure una partícula al calze, dient en secret:

Que aquesta commixtió
del Cos i de la Sang de nostre Senyor Jesucrist,
sigui, per a qui els rebrem,
penyora de vida eterna.
144. Entretant es canta o es recita:

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
tingueu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-nos la pau.
Aquestes invocacions es poden repetir diverses vegades si la fracció del
pa s’allarga.
La darrera vegada es diu: «Doneu-nos la pau.»
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145. Després el sacerdot, amb les mans juntes, diu en secret:

Senyor nostre Jesucrist, Fill de Déu viu,
que per voluntat del Pare
i amb la cooperació de l’Esperit Sant,
heu donat la vida al món amb la vostra mort:
pel vostre Cos i per la vostra Sang,
allibereu-me de tot pecat i de tot mal,
feu-me sempre fidel als vostres manaments
i no permeteu que em separi mai de vós.
O bé:

Senyor nostre Jesucrist,
que la comunió del vostre Cos i de la vostra Sang
no em sigui motiu de condemnació
sinó defensa i remei, per la vostra misericòrdia.
146. El sacerdot fa genuflexió, agafa l’hòstia i tenint-la alçada sobre la
patena, diu, de cara al poble i en veu alta:

Mireu l’Anyell de Déu,
mireu el qui lleva el pecat del món.
Feliços els convidats a la seva taula.
I juntament amb el poble afegeix:

Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva;
digueu-ho només de paraula,
i serà salva la meva ànima.
147. El sacerdot, de cara a l’altar, diu en secret:

Que el Cos de Crist em guardi per a la vida eterna.
I sumeix amb reverencia el Cos de Crist.
Després agafa el calze i diu en secret:

Que la Sang de Crist em guardi per a la vida eterna.
I sumeix amb reverència la Sang de Crist
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148. Després agafa la patena o el copó, i s’acosta als qui volen combregar, i mostra a cadascun d’ells l’hòstia, tenint-la una mica alçada, dient:

El Cos de Crist.
El qui vol combregar diu:

Amén.
I combrega.
Igualment fa el diaca o un altre ministre si reparteix la comunió.
Si alguns combreguen amb les dues espècies, se segueix el ritu prescrit.
149. Mentre el sacerdot sumeix el Cos de Crist, es comença el cant de
comunió.
150. Acabada la distribució de la comunió, el sacerdot o el diaca purifica
la patena sobre el calze.
Tot purificant el calze, el sacerdot diu en secret:

Que allò que hem rebut externament amb els llavis
ho abasti interiorment el nostre esperit, Senyor;
i que aquest do temporal
esdevingui per a nosaltres un remei etern.
151. Ara el sacerdot se’n pot anar al seient. Si sembla oportú, es por
guardar una estona de silenci sagrat, o bé recitar o cantar un salm o un cant
de lloança.
152. Després, dret, prop del seient o a l’altar, el sacerdot diu:

Preguem.
I tothom, juntament amb el sacerdot, prega uns instants en silenci, si no
s’ha guardat el silenci indicat abans.
153. Seguidament, el sacerdot, amb les mans esteses, diu l’oració després de la comunió amb la conclusió breu com a l’oració sobre les ofrenes.
Al final, el poble aclama:

Amén.
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154. Ara, si cal, es fan en poques paraules els avisos convenients al poble.
155. Després es dóna el comiat. El sacerdot, de cara al poble, estenent
les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
El poble respon:

I amb el vostre esperit.
El sacerdot beneeix el poble, dient:

Que us beneeixi Deu totpoderós,
Pare, Fill + i Esperit Sant.
El poble respon:

Amén.
156. Després, el diaca, o el mateix sacerdot, de cara al poble i amb les
mans juntes, diu:

Germans, aneu-vos-en en pau.
O bé:

Que el goig del Senyor sigui la nostra força.
Aneu-vos-en en pau.
O bé:

Glorifiqueu el Senyor amb la vostra vida.
Aneu-vos-en en pau.
O bé:

En nom del Senyor, aneu-vos-en en pau.
O bé, sobretot els diumenges del temps pasqual:

Aneu i porteu a tothom
l’alegria del Senyor ressuscitat.
El poble respon:

Donem gràcies a Déu.
157. Després, el sacerdot besa l’altar, com al començament. I havent fet
reverència amb els ministres, se’n va.
158. Si segueix immediatament alguna acció litúrgica, s’omet el ritu del comiat.

LECCIONARI
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PROPI DELS SANTS
MES DE GENER
3 de gener
EL SANTÍSSIM NOM DE JESÚS
Titular de la Companyia

Solemnitat
Lectura primera
Lloaré sempre el vostre nom

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira			

Sir 51, 11-17

Senyor, vaig recordar-me de la vostra pietat i de l’amor que heu
guardat des de sempre, vós que allibereu els qui esperen en vós, i
els salveu dels qui volen fer-los mal. El meu clam sortia ja de sota
terra, cridava auxili a l’entrada mateixa del país dels morts, i suplicava:
«Senyor, vós sou el meu pare, el meu salvador totpoderós; no
m’abandoneu a l’hora del perill, a l’hora de l’amenaça i de l’opressió;
lloaré sempre el vostre nom i recordaré en la pregària els vostres
favors.»
Aleshores el Senyor m’escoltà, va fer cas de la meva súplica,
i em salvà de tot mal, m’alliberà d’aquella hora de perill. Per això us
enalteixo i us canto lloances, beneeixo el nom del Senyor.
Salm responsorial			

Sl 8,4-5.6-7.8-9. (R/. 2a)

R/. Que n’és, de gloriós, el vostre nom, Senyor, per tota la terra!
Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: «Què és l’home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?» R/.

174 – Leccionari Propi dels Sants

Gairebé l’heu igualat als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:

R/.

ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.

R/.

Lectura segona
Li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips							

2, 1-11

Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima,
d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de
compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us
per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació dels uns
pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per
vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors
a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos,
sinó que miri pels altres.
Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist:
ell, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la
seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res, fins a prendre la
condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant
de captenir-se con un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat
i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom,
perquè tothom, al cel i sota la terra, doblegui el genoll al nom de
Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria
de Déu Pare.
Al·leluia

								 Mt, 1,21

Li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el
seu poble.

Mes de Gener – 175

Evangeli
Li posaren el nom de Jesús

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc			

2, 21-24

Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren
el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el
concebés la seva mare.
Passats els dies que manava la Llei de Moisès referent a la
purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor, complint el que prescriu la Llei, que tot noi fill primer
sigui consagrat al Senyor. També havien d’oferir en sacrifici un parell de tórtores o dos colomins, com diu la Llei del Senyor.

20 de gener

(fora de Catalunya, el 19)

SS. JOAN OGILVIE, prevere;
ESTEVE PONGRACZ I MELCIOR GRODZIECKI, preveres, i
MARC KRIZEVCANIN, canonge Strigonense;
BB. IGNASI DE AZEVEDO, prevere, i companys;
JAUME SALÈS, prevere, i GUILLEM SAULTEMOUCHE,
religiós.
Màrtirs de la fe católica
Del Comú de màrtirs: (p. 227)
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MES DE FEBRER
4 de febrer
S. JOAN DE BRITO, prevere i
B. RUDOLF ACQUAVIVA, prevere i companys
Màrtirs a l’India
Del Comú de màrtirs: (p. 227), o del Comú de missioners: (p. 243).

6 de febrer
SS. PAU MIKI, religiòs, i companys
i BB. CARLES SPINOLA, SEBASTIÀ KIMURA,
preveres i companys
Màrtirs al Japó

Memòria
Lectura primera
La vida que ara visc ja no és la meva;és Crist que viu en mi

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Galàcia						 2, 19-20
Germans, jo, per obra de la Llei, vaig morir pel que fa a la Llei,
a fi de viure per a Déu. Estic clavat a la creu juntament amb Crist.
La vida que ara visc ja no és la meva; és Crist que viu en mi. La vida
que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies a la fe en el Fill de Déu,
que m’ha estimat i s’ha entregat ell mateix per mi.
Salm responsorial		
Sl 125, 1.2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 5)
R/. Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.					

R/.

Mes de Febrer – 177

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!				
R/.
Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb,
els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.				
R/.
Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.				
R/.
Al·leluia							
Mt 28, 19a. 20b
Aneu a convertir tots els pobles, diu el Senyor; jo seré amb vosaltres
cada dia fins a la fi del món.
Evangeli
Aneu a convertir tots els pobles

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu			

28, 16-20

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea,
a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l, es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha
donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i del l’Esperit Sant, i
ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

15 de febrer
S. CLAUDI LA COLOMBIÈRE, prevere
Memòria
Lectura primera
Conèixer l’amor del Crist, que sobrepassa tot coneixement

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians d’Efes						

3,8-12. 14-19

178 – Leccionari Propi dels Sants

Germans: a mi, que sóc el darrer del poble sant, Déu
m’ha concedit la gràcia d’anunciar als altres pobles les riqueses
insondables del Crist, i de posar als ulls de tots, a plena llum, quins
són els designis del pla que Déu creador guardava secret des de
sempre. Així ha volgut que ara tots els qui en el cel tenen poder i autoritat coneguin, pel que veuen en l’Església, que en són, de variats,
els recursos de la saviesa de Déu. Allò que ell s’havia proposat des
de sempre, ara ho ha dut a terme en Jesucrist, Senyor nostre. Gràcies a ell podem acostar-nos a Déu sense cap por, amb la confiança
que ens dóna la fe que hi tenim.
Per això, m’agenollo davant el Pare, de qui rep el nom tota
família, tant en el cel com en la terra, i li prego que, pel tresor gloriós
del seu poder, consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou en
el vostre interior: que el Crist habiti per la fe en els vostres cors, que
visqueu fermament arrelats i fonamentats en l’amor, i així pugueu
comprendre, amb tot el poble sant, que n’és, d’ample, llarg, alt i profund, l’amor del Crist; vull dir que arribeu a conèixer la immensitat
d’aquest amor, que sobrepassa tot coneixement. Així arribareu a la
plenitud del creixement, que és la plenitud de Déu.
Salm responsorial			

Sl 102, 1-5. 8-10. 17-18. (R/.: 8)

R/. El Senyor és compassiu i benigne.
Beneeix el Senyor ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis dels seus favors.				

R/.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d’amor entranyable;
et corona de felicitat com desitjaves,
i tu et rejoveneixes com una àguila			

R/.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l’amor.
No sempre acusa,
ni guarda rancúnia sense fi;
no ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes.

R/.

Mes de Febrer – 179

Però l’amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre;
la seva bondat s’estén als fills del fills
si guarden la seva aliança,
si es recorden dels preceptes i els compleixen. R/.
Al·leluia
Jo us estimo tal com el Pare m’estima.
Manteniu-vos en l’amor que us tinc, diu el Senyor.

Jn 15, 9

Evangeli
Heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu			

11, 25-30

En aquell temps, Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor
del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu
amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós. El
Pare ho ha posat tot a les meves mans; fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el
Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar.
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré
reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo sóc
benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera. »

MES DE MARÇ
19 de març
S. JOSEP, ESPÒS DE
LA BENAURADA VERGE MARIA
Patró de la Companyia de Jesús

Solemnitat
Tot com en el Leccionari del Missal Romà, dia 19 de març
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MES D’ABRIL
22 d’abril
BENAURADA VERGE MARIA,
MARE DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Festa
Lectura primera
Aquest és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes.

Lectura del llibre de l’Apocalipsi					

21, 1-5a

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra
d’abans havien desaparegut i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig
veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig
sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava:
«Aquest és el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes.
Viurà amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-que-ésamb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més
la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han passat.»
Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faig que tot sigui nou.»
Salm responsorial				

Jdt 13. 18bc. 19. (R/. 15,10)

R/. Tu ets l’honor del nostre poble.
El Déu altíssim t’ha beneït
més que a totes les dones de la terra.
Sigui beneït el Senyor Déu,
creador del cel i de la terra.		
R/.
Els homes no oblidaran mai
com has sabut mantenir l’esperança,
i recordaran per sempre més
aquesta obra del poder de Déu.
R/.
Al·leluia									 Lc 1, 38
Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixi en mi les teves paraules.

Mes d’Abril – 181

Evangeli
Aquí tens el teu fill. Aquí tens la teva mare.

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan 				

19, 25-27

Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la
seva mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena.
Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell
estimava, i digué a la mare: «Mare, aquí tens el teu fill.» Després
digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare.» I d’aleshores ençà el
deixeble la acollí a casa seva.

28 d’abril
(fora de Catalunya, el 27)

S. PERE CANISI,
prevere i doctor de l’Església

Memòria
Lectura primera
Fes obra d’evangelitzador, compleix bé el teu servei

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu		

4,1-5

Estimat, davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius
i els morts, i pensant en la seva manifestació i en el seu Regne, t’adverteixo formalment que proclamis la paraula de l’evangeli: insisteix
en tot moment, tant si és oportú com si no ho és, mira de convèncer
la gent, reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència com un mestre que sap ensenyar.
Perquè vindrà dia que no suportaran l’ensenyança sana. Seguint els seus propis capricis, s’aplegaran un munt de mestres que
afalaguin les seves oïdes, i no voldran escoltar la veritat, sinó qualsevol falòrnia. Tu, conserva sempre el bon seny, aguanta els sofriments, fes obra d’evangelitzador, compleix bé el teu servei.
Salm responsorial		
Sl 39, 2 i 4ab. 7. 8-9. 10 (R/.: 8a i 9a)
R/. Aquí em teniu: Déu meu, vull ver la vostra voluntat.
Tenia posada l’esperança en el Senyor,
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i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu.		
Però vós no voleu oblacions ni sacrificis.
I m’heu parlat a cau d’orella;
no exigiu l’holocaust ni l’expiació.		
Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor.»		
Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la
ho sabeu prou, Senyor.				

R/.

R/.

R/.

R/.

Al·leluia									 Mt 5, 16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent. Llavors, en veure el
bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel
Evangeli
Vosaltres sou la llum del món

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu			

5, 13-19

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres
sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al carrer i que la
gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una
muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no
el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt,i fa llum a tots el de
casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors el veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.
No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i
dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los, sinó a completar-los. Us
ho dic amb tota veritat: Mentre durin el cel i la terra, no passarà per
alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de
la Llei. Tot es complirà.
Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més
petits, i ensenyi als altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en
el Regne del cel; però aquell que els compleixi, i ensenyi a fer-ho,
serà tingut per gran en el Regne del cel.»
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MES DE MAIG
4 de Maig
S. JOSEP MARIA RUBIO, prevere
Del Comú de pastors: (p. 235).

16 de maig
S. ANDREU BOBOLA, prevere i màrtir
Del Comú de màrtirs: (p. 227).

24 de maig
BENAURADA VERGE MARIA DE LA STRADA
Lectura primera
En temps pasqual
La sang de Jesús ens ha obert un camí nou i viu

Lectura de la carta al cristians hebreus				

10, 19-25

Germans: la sang de Jesús ens permet d’entrar confiadament
al lloc santíssim. Ell n’ha inaugurat l’entrada, obrint-nos un camí nou
i viu en el cortinatge d’accés, que és el seu propi cos.
Tenim un gran sacerdot a la casa de Déu. Per tant, presentem-nos-hi amb tota la fe d’un cor que no enganya, ja que el nostre
cor ha estat rentat amb l’aigua de baptisme, i els nostres cors, netejats de tota consciència de culpa.
Mantinguem ferma l’esperança que ens dóna la fe que professem:
Déu compleix fidelment les seves promeses. Estiguem atents els uns
als altres per animar-nos a l’amor fratern i a les bones obres.
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No deixeu d’assistir a les vostres reunions, com alguns ho han
pres per costum. Encoratgeu-vos els uns als altres, més ara, que
veiem que s’acosta el darrer dia.
Fora del temps pasqual
Et guiaré pel camí de la saviesa

Lectura del llibre del Proverbis:					

4, 10-18

Escolta, fill: acull el que t’he dit, i es multiplicaran els anys de
la teva vida. En el camí de la saviesa t’instrueixo, t’encamino per
roderes rectes. Quan caminis, el teu pas no serà curt, i si corres, no
ensopegaràs. Arrapa’t a la disciplina, no afluixis, guarda-la perquè
t’és vida.
No entris a la via dels impius ni avancis pel camí dels dolents;
deixa’l estar, no hi passis, fes una marrada, passa de llarg. Perquè
no poden dormir sinó quan fan el mal, no haver fet la traveta els
roba el son, perquè mengen el pa d’impietat i beuen el vi de violència. La via dels justos és com llum de l’alba, llum que va creixent fins
al ple dia.
Salm responsorial		

Sl 118, 1-2. 12-14. 36-37. 41-42 (R/.: 1)

R/. Feliços els qui segueixen la Llei del Senyor.
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor.			

R/.

Sou beneït, Senyor,
feu que aprengui els vostres decrets.
Sóc més feliç guardant el pacte
que fruint de grans riqueses.				

R/.

Inclineu el meu cor al vostre pacte,
feu que no em deixi subornar.
Aparteu els meus ulls dels qui no són res;
és el vostre camí el que em donarà la vida.

R/.

Que vinguin els vostres favors, Senyor;
salveu-me, com havíeu promès.
Que pugui respondre als qui es burlen de mi:
«Jo confio en la vostra paraula.»			

R/.

Mes de Maig – 185

Al·leluia								

cfr. Col 3, 16

Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva
riquesa.
Evangeli
Conservava aquests records en el seu cor i els meditava.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

2, 15b-19

En aquell temps: deien els pastors entre ells: «Arribem-nos a
Bet-Lèhem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet
saber.»
Hi anaren, doncs, tot seguit, i trobaren Maria i Josep, amb el
nen a la menjadora.
Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant, i tothom que ho sentia quedava meravellada
del que deien els pastors.
Maria conservava aquest records en el seu cor i els meditava.

186

MES DE JUNY
8 de juny
S. JAUME BERTHIEU, prevere i màrtir
Memòria
Lectura primera
Els ha acceptat com una víctima oferta sencera sobre l’altar.

Lectura del llibre de la Saviesa					

Sv 3, 1-9

Les ànimes dels justos estan en mans de Déu, i cap turment
no les podrà tocar. Als ulls dels insensats semblava que morissin, la
seva partença era tinguda per un mal, el seu traspàs, aparentment,
era un desastre. Però ells han trobat la pau.
Els homes veien només les penes que sofrien, i ells, en canvi,
tenien l’esperança segura de la immortalitat. Després de corregir-los
amb moderació, Déu els donarà una felicitat immensa, perquè els
ha posat a prova i ha trobat que eren dignes d’ell. Els ha depurat
com l’or al gresol i els ha acceptat com una víctima oferta sencera
sobre l’altar.
Quan el Senyor vindrà a visitar-los, s’alçaran com una flama,
com les guspires que incendien el rostoll; governaran nacions i dominaran pobles, i el Senyor regnarà entre ells per sempre.
Els qui tenien posada en ell la confiança comprendran la veritat, i els qui l’han estimat fidelment estaran amb ell, perquè dóna
als seus sants el favor i la gràcia, i vindrà a visitar els seus elegits.
Salm responsorial			
Sl 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 5)
R/. Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho creiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits de goig i de rialles.				
R/.
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Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!				

R/.

Renoveu la nostra vida, Senyor;
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.				

R/.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se amb la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.				

R/.

Al·leluia
Oh Déu us lloem. Senyor, us glorifiquem.
L’exèrcit esclatant dels màrtirs us donen lloança

Te Deum

Evangeli
Així com m’han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres.

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

15, 18-21

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Si el món
us odia, recordeu que m’ha odiat a mi abans que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva, però com que no
en sou, perquè jo us he escollit del món, ell us odia.
Recordeu allò que us he dit: El servent no és més que l’amo.
Així com m’han perseguit a mi, també us perseguiran a vosaltres;
així com no han admès el meu ensenyament, tampoc no admetran
el vostre. Us faran tot això perquè vosaltres porteu el meu nom i ells
desconeixen aquell que m’ha enviat.»

9 de juny
S. JOSEP DE ANCHIETA, prevere
Comú de pastors: (p. 235), o Comú de missioners: (p. 243).
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21 de juny
S. LLUÍS GONZAGA, religiós
Memòria
Lectura primera
La nostra fe és la victòria que ja ha vençut el món

Lectura de la primera carta de sant Joan				

5, 1-5

Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha nascut
de Déu, i no hi ha ningú qui estimi el pare sense estimar els fills que
han nascut d’ell. Si estimem Déu i complim els seus manaments, no
hi ha dubte que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir
guardar els seus manaments. I aquests manaments no són feixucs,
perquè cada fill de Déu és un vencedor del món. La nostra fe és la
victòria que ja ha vençut el món. ¿Qui venç el món, sinó el qui creu
que Jesús és el fill de Déu?
Salm responsorial			

Sl 15, 1-2 i 5. 7-8. 11 (R/.: cfr. 5a)

R/. Senyor, vós sou la meva heretat.
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió.				
R/.
Beneït sigui el Senyor que em dona seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré 			

R/.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
Joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre.		

R/.

Al·leluia									 Mt 5, 16
Us dono un manament nou, diu el Senyor: Que us estimeu els uns
als altres tal com jo us he estimat.

Mes de Juny – 189

Evangeli
Estima el Senyor, el teu Déu i estima els altres com a tu mateix

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu			
22, 34-40
En aquell temps, quan els fariseus s’assabentaren que Jesús
havia fet callar els saduceus, es tornaren a reunir, i un d’ells, mestre
de la Llei, per provar-lo, li va fer aquesta pregunta: «Mestre, ¿quin
és el manament més gran de la Llei?» Jesús li contestà: «Estima
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el
pensament. Aquest és el manament més gran i el primer de tots.
El segon es molt semblant: Estima els altres com a tu mateix. Tots
els manaments escrits en els llibres de la Llei i dels Profetes vénen
d’aquests dos.»
En la missa votiva de sant Lluïs es llegeixen les lectures anteriors o bé les següents

Lectura primera
Oferiu a Déu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma						

12, 1-2. 9-18

Germans: per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano
que li oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable.
Això ha de ser el vostre culte veritable.
No us emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant
la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer
quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a
Déu i perfecte.
Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal.
Enamoreu-vos del bé. Estimeu-vos amb afecte de germans, avanceu-vos els uns als altres a honorar-vos. Sigueu diligents i no peresosos, inflamats per l’Esperit. Serviu el Senyor.
Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a la pregària, ajudeu els cristians necessitats,
acolliu els forasters.
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Estigueu
contents amb els qui ho estan, ploreu amb els qui ploren. Viviu
d’acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos sinó poseu-vos
al nivell dels humils. No us tingueu massa per llestos. No torneu mal
per mal a ningú. Mireu de ser ben considerats per tothom. Si pot ser,
fins on depengui de vosaltres, estigueu en pau amb tothom.
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Salm responsorial			

		

Sl 130, 1. 2. 3 (R/.: 2)

R/. Guardeu-me en pau als vostres braços, Senyor
El meu cor no és ambiciós, Senyor,
no són altius els meus ulls;
visc sense pretensions de grandeses,
o de coses massa altes per a mi.		

R/.

Em mantinc en una pau tranquil·la,
com un nen a la falda de la mare,
tot esperant els vostres dons.			

R/.

Israel, espera en el Senyor
ara i per tots els segles.				

R/.

Al·leluia									 2Co 8, 9
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre, perquè la seva pobresa us
enriquís.
Evangeli
Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós.

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc			

10, 24b-30

En aquell temps digué Jesús als seus deixebles: «Fills meus,
que n’és, de difícil, d’entrar al Regne de Déu! És més fàcil que un
camell passi pel forat d›una agulla, que no pas que un ric entri al
Regne de Déu.»
Ells quedaren encara més sorpresos, i es deien entre ells:
«¿I qui es podrà salvar?
Jesús se’ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible,
però a Déu no, perquè Déu ho pot tot.»
Llavors Pere es posà a dir-li: «Mireu, nosaltres ho hem deixat
tot per venir amb vós.»
Jesús respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Ningú dels qui
per mi i per anunciar l’evangeli han deixat la casa, germans i germanes, pare, mare, fills o camps, no deixarà de rebre, ja en el temps
present, el cent per u de cases, germans i germanes mare, fills i
camps, i també persecucions, i, en el món futur, tindrà vida eterna.»
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MES DE JULIOL
2 de juliol
SS. BERNARDINO REALINO, JOAN-FRANCESC RÉGIS,
FRANCESC DE GERONIMO;
BB. JULIÀ MAUNOIR, ANTONI BALDINUCCI,
tots ells, preveres.
Missioners populars a diverses regions d’Europa
Comú de pastors: (p. 235), o Comú de missioners: (p. 245).

9 de juliol
SS. LLEÓ IGNASI MANGIN, prevere,
MARIA ZHU WU i companys, màrtirs
Memòria
Lectura primera
Jo que sóc un home de llavis impurs
he vist amb els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.

Lectura del llibre de Isaïes						
6, 1-8
L’any que morí el rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut en
un tron alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el temple.
L’assistien, drets, uns serafins, que tenien cadascun sis ales: amb
dues es cobrien la cara, amb dues, el cos, i amb les altres dues
volaven. I cridaven l’un a l’altre: «Sant, sant, sant és el Senyor de
l’univers, tota la terra és plena de la seva glòria.» Aquell crit feia estremir els muntants de les portes i l’edifici s’omplia de fum.
Jo vaig dir: «Ai de mi, no podré parlar! Jo que sóc un home de
llavis impurs, i visc enmig d’un poble de llavis impurs, he vist amb
els meus ulls el rei, el Senyor de l’univers.» Llavors un dels serafins
volà a mi duent amb uns molls una brasa que havia pres de l’altar.
Em tocà els llavis amb aquella brasa i em digué: «Això t’ha tocat
els llavis: ja ha desaparegut la teva culpa, el teu pecat ja ha estat
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esborrat.» Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: «¿Qui
enviaré? ¿Qui ens hi anirà?» Jo vaig respondre: « Aquí em teniu:
envieu-m’hi.»
Salm responsorial				Sl 92, 1ab. 1c-2. 5 (R/.: 1a)
R/. El Senyor és rei, va vestit de majestat
El Senyor és rei, va vestit de majestat.
El senyor va vestit i cenyit de poder.		
R/.
Manté ferm tot el món, incommovible.
El vostre soli es manté des del principi,
vós sou des de sempre.				
R/.
El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa vostra
al llarg de tots els temps.			
R/.
Al·leluia								
1Pe 4, 14
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians: vol dir que
l’Esperit de Déu reposa sobre vosaltres.
Evangeli
No tingueu por dels qui maten només el cos

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu			

10, 24-33

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No hi ha cap
deixeble que sigui més que el mestre, ni cap criat que sigui més que
l’amo. El deixeble en té prou de ser com el seu mestre, i el criat, com
el seu amo. Si han tractat de Beelzebul el cap de casa, més ho faran
amb els altres de casa seva.
No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o
d’hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d’hora no
sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, digueu a plena llum, allò
que us dic a cau d’orella, proclameu-ho des dels terrats.»
I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden
matar l’ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l’infern
tant l’ànima com el cos. ¿No venen dos pardals per pocs diners?
Doncs, ni un d’ells no cau a terra si no ho permet el vostre Pare.
Però a vosaltres, Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por: valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em
reconegui davant els homes, també el reconeixeré davant el meu
Pare del cel, però a tothom que em negui davant els homes, també
jo el negaré davant el Pare del cel.»
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31 de juliol
S. IGNASI DE LOIOLA, prevere,
FUNDADOR DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Solemnitat
Lectura primera
Sentia en el meu cor un foc que cremava

Lectura del profeta Jeremies						

20, 7-9

M’heu afalagat, Senyor, i m’he deixat seduir, us heu apoderat
de mi i m’heu dominat, però ara passen el dia divertint-se a costa
meva, tothom es riu de mi
Sempre que parlo, dono el crit d’alarma, el meu clam anuncia
invasions i devastació. Tot el dia la paraula del Senyor m’és un motiu d’escarnis i de burles.
A la fi pensava: No em vull parlar més, no diré res més en nom
d’ell, però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava, sentia
un incendi dintre els meus ossos. Estic rendit de tant aguantar, ja no
puc més.
Salm responsorial			 Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R/.: 9)
R/. Tasteu i veureu que n’és de bo, el Senyor.
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho sentin.			
R/.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
Ell m’ha escoltat, res no m’espanta.				
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d’abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
Els escolta i els salva del perill.				
Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels, per protegir-los.
Tasteu i veureu que n’és, de bo, el Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia!					

R/.

R/.

R/.
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Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo i no us mancarà res.
Els rics s’empobreixen, passen fam,
però als qui busquen el Senyor no els faltarà cap bé. R/.
Lectura segona
Feu-ho tot a glòria de Déu.

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint						

10, 31 – 11, 1

Germans: quan mengeu o begueu, o feu alguna altra cosa,
feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d’escàndol, ni per
als jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església de Déu, tal com faig
jo, que en tot procuro d’adaptar-me a tots, i no busco allò que em
convé a mi, sinó allò que convé als altres, perquè se salvin. Seguiu
el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.
Al·leluia									

Mt 5,3

Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells.
Evangeli
Ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té..

Lectura de l’Evangeli segons Sant Lluc				

14, 25-33

En aquell temps Jesús anava amb molta gent; ell es girà i els
digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més que el pare i la
mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les germanes, i fins
i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no es carrega
la seva creu per venir amb, no pot ser deixeble meu.
Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. ¿No
us asseureu primer a calcular-ne les despeses per veure si teniu
recursos per acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments,
no podíeu a acabar l’obra, tos els qui ho veurien començarien a
burlar-se’n i dirien: “Aquest home havia començat a construir, però
no pot acabar”.
Si un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui ve contra
ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l’altre encara és lluny li
enviarà delegats a negociar la pau.
Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no
renuncia a tot el que té.»
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A la missa votiva de sant Ignasi es diuen les lectures anteriors o bé les següents:

Lectura primera
La gracia de nostre Senyor Jesucrist ha estat pròdiga amb mi

Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu		

1, 12-17

Estimat: Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell qui
m’ha donat forces. Li agraeixo que m’hagi considerat prou fidel per
a confiar-me un servei a mi, que primer blasfemava contra ell i el
perseguia i l’injuriava. Però Déu s’apiadà de mi perquè, quan encara no tenia fe, no sabia què feia. La gracia del nostre Senyor ha
estat pròdiga amb mi, juntament amb la fe i l’amor en Jesucrist.
Això que ara et diré és cert, i del tot digne de crèdit: Jesucrist
vingué al món a salvar els pecadors, i entre els pecadors jo sóc el
primer. Però Déu se n’apiadà perquè Jesucrist pogués demostrar
primerament en mi tota la grandesa de la seva paciència, fent de mi
un exemple dels qui es convertiran a la fe i tindran així la vida eterna. Al rei de tot el món, Déu únic, immortal, invisible, honor i glòria
pels segles del segles. Amén.
Salm responsorial				

Sl 127, 1-2. 3. 4-5 (R/.: 1)

R/. Feliços els fidels del Senyor.
Feliç tu, fidel del senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.				

R/.

La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.				

R/.

És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida
puguis veure prosperar Jerusalem.		

R/.

Al·leluia									 EE. [104]
Que Déu ens doni coneixement intern del Senyor, que per mi s’ha
fet home, per tal que més l’estimi i el segueixi
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Evangeli
Us seguiré pertot arreu on anireu

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

9, 57-62

En aquell temps mentre Jesús i els seus deixebles feien camí,
algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu. Jesús li respongué:
«Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home no
té on reposar el cap.»
A un altre Jesús li digué: «Vine amb mi. Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus
morts, i tu vés i anuncia el Regne de Déu.»
Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que mira enrera quan ja té la mà a l’arada no és apte
per al Regne de Déu.»
O bé les següents:

Lectura primera
Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir

Lectura del llibre del Deuteronomi				

Dt 30, 10-14

Moisès s’adreçà al poble i li digué: «Escoltaràs el Senyor el
teu Déu, guardant els seus manaments i els seus decrets escrits en
el llibre d’aquesta Llei, i et convertiràs al Senyor, el teu Déu, amb tot
el cor i amb tota l’ànima.
La Llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, ni és fora
del teu abast. No és pas al cel, que puguis dir: “¿Qui és capaç de
pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem
practicar?”
Ni és tampoc a l’altra banda de mar, que puguis dir: “¿Qui és
capaç de travessar per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar?”
Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir:
les tens als llavis, les tens al cor.»
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Salm responsorial			

Sl 18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jn 6, 69)

R/. Senyor, vós teniu paraules de vida eterna.
És perfecta la llei el Senyor,
l’ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.			

R/.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls.					
R/.
Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims 				

R/.

Són més desitjables que l’or fi,
més que l’or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.				

R/.

Al·leluia							

Jn 16, 13a; 14, 26d

Quan vindrà l’Esperit de la veritat, us guiarà al coneixement de la
veritat sencera;.i us farà recordar tot el que us he dit.
Evangeli
L’Esperit Sant us farà recordar tot el que us he dit

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

14, 23-29

En aquell temps digué Jesús als seus deixebles: «Qui m’estima, farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure
amb ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, que
no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat.
Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit, i us ho farà entendre.
Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que
dóna el món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!
Heu sentit que us deia: “Me’n vaig, però tornaré.” Si m’estiméssiu, us alegraríeu de saber que me’n vaig al Pare, perquè el
Pare és més gran que jo. Us ho dic per endavant perquè cregueu
quan ho veureu.»
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MES D’AGOST
DIA 2
S. PERE FAVRE, prevere
Lectura primera
Us vaig anunciar el misteri de Crist clavat a la creu

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint							

2, 1-5

Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar el
misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüència i de la saviesa. Entre
vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat
a la creu.
I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós.
En tot allò que us deia i us predicava, no hi entraven paraules que
s’imposessin per la saviesa, sinó pel poder convincent de l’Esperit,
perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó
en el poder de Déu.
Salm responsorial				 Dan 3, 52-58. 82-87 (R/.: 52b)
R/. Glòria i lloança per sempre
Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares,
és beneït el vostre sant nom.				
R/.
Sou beneït al vostre temple sant.				
R/.
Sou beneït assegut al vostre soli reial.			
R/.
Sou beneït a la carrossa de querubins
quan penetreu amb la mirada els oceans
R/.
Sou beneït al firmament del cel.				
R/.
Beneïu el Senyor, totes les criatures,			
R/.
Beneïu-lo àngels del Senyor.					
R/.
Beneïu el Senyor, tots els homes,				
R/.
Beneeix-lo, poble d’Israel					R/.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor				
R/.
Beneïu, servents del Senyor					
R/.
Ànimes i esperits del justos, beneïu-lo			 R/.
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Al·leluia									 Mc 1, 17
Veniu amb mi, diu el Senyor, i us faré pescadors d’homes.
Evangeli
El deixeble en té prou de ser com el seu mestre.

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu			

10, 24-27

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «No hi ha cap
deixeble que sigui més que el mestre, ni cap criat que sigui més que
l’amo. El deixeble en té prou de ser com el seu mestre, i el criat, com
el seu amo. Si han tractat de Beelzebul el cap de casa, més ho faran
amb els altres de casa seva.
No tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o
d’hora no sigui revelat; no hi ha res amagat que tard o d’hora no sigui conegut. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a plena llum, allò
que us dic a cau d’orella, proclameu-ho des dels terrats.»

18 d’agost
S. ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, prevere
Memòria
Lectura primera
Si no hi ha obres, la fe tota sola és morta

Lectura de la carta de sant Jaume				

Jm 2, 14-17

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb
les obres, ¿de què serviria? A un home així, ¿la fe el podrà salvar?
Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tinguessin ni vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Vés-te’n en pau, abriga’t bé i alimenta’t», però no li donés
res del que necessita, ¿quin profit els faria? Doncs, amb la fe passa
igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és morta.
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Salm responsorial			 Sl 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (R/.: 1)
R/. Feliç l’home que venera el Senyor.
Feliç l’home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes!
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.		
R/.
A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat dura per sempre.
L’home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.		

R/.

Sortós l’home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai
i deixarà un record inesborrable.		
R/.
Viu sense por de males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem
i a la fi veurà vençuts els enemics.		

R/.

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat dura per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.			

R/.

Al·leluia									 Jn 13, 34
Us dono un manament nou, diu el Senyor:
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.
Evangeli
Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus per petit que fos,
m’ho fèieu a mi

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu			

25, 31-46

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Quan el Fill
de l’home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels,
s’asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d’ell tots els pobles.
Llavors els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les
cabres, i posarà les ovelles a la dreta, i les cabres a l’esquerra.
Després el Rei dirà als de la seva dreta: “Veniu, beneïts del
meu Pare: preneu possessió del Regne que ell us tenia preparat
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des de la creació del món. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu
menjar, quan tenia set, em donàreu beure, quan era foraster, em
vau acollir, quan em veiéreu despullat, em vau vestir, quan estava
malalt, em vau visitar, quan era a la presó, vinguéreu a veure’m.”
Els justos li respondran: “Senyor, ¿quan us vam veure afamat
i us vam donar menjar, o que passàveu set, i us vam donar beure?
¿Quan us vam veure foraster i us vam acollir, o despullat, i us vam
vestir? ¿Quan us vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure-us?” El rei els respondrà: “Us ho dic amb tota veritat: Tot allò que
fèieu a cadascun d’aquests germans meus, per petit que fos, m’ho
fèieu a mi”.
Després dirà als de la seva esquerra: “Lluny de mi, maleïts:
aneu-vos-en al foc etern preparat per al diable i els deus àngels.
Vosaltres, quan jo tenia fam, no em donàreu menjar, quan tenia set,
no em donàreu beure, quan era foraster, no em vau acollir, quan em
veiéreu despullat, no em vau vestir, quan estava malalt o a la presó,
no em vau visitar.” Ells li respondran: “Senyor, ¿quan us vam veure
afamat o que passàveu set, foraster, despullat, malalt o a la presó,
i no vam fer res per vós?” Ells els contestarà: “Us ho dic amb tota
veritat: Tot allò que deixàveu de fer a cadascun d’aquests, per petit
que fos, m’ho negàveu a mi.” I aniran als suplicis eterns, mentre que
els justos entraran a la vida eterna.»
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MES DE SETEMBRE
2 de setembre
BB. JAUME BONNAUD, prevere i companys;
JOSEP IMBERT i JOAN NICOLAU CORDIER, preveres;
TOMÀS SITJAR, prevere, i companys, màrtirs.
Màrtirs per l’odi del nom cristià i de l’Església catòlica
Comú de màrtirs: (p. 227).

9 de setembre
SANT PERE CLAVER, prevere
Memòria
Lectura primera
Comparteix el teu pa amb els qui passen fam

Lectura del llibre d’Isaïes						 58, 6-11
Diu el Senyor: «L’únic dejuni que jo aprecio és aquest: Deixa anar els qui has empresonat injustament, deslliga els qui tens
sotmesos al jou, allibera els oprimits, fes a miques els jous de tota
mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa
teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus.
Llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es
tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per avantguarda la teva
bondat, i per reraguarda, la glòria del Senyor
Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili,
ell et dirà: “Aquí em tens”. Si no intentes de fer caure els altres, ni els
assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dónes el teu pa als
qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la
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teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia.
En tot moment el Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la
teva fam; et farà fort i vigorós, seràs com un hort amarat d’aigua,
com una font inestroncable.»
Salm responsorial			 Sl 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9 (R/.: 1)
R/. Feliç l’home que venera el Senyor.
Feliç l’home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes!
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.		
R/.
A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat dura per sempre.
L’home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.		

R/.

Sortós l’home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai
i deixarà un record inesborrable.		
R/.
Viu sense por de males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem
i a la fi veurà vençuts els enemics.		

R/.

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat dura per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.			

R/.

Al·leluia									Jn 13, 34
Us dono un manament nou, diu el Senyor:
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.
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Evangeli
Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano.

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

15, 9-17

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc.
Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us
tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als
altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que
el qui dóna la vida pels seus amics.
Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no
us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics perquè us he fet saber tot allò que he sentit
del meu Pare.
No sou vosaltres els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit
per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que
durarà sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en
nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»
10 de setembre
B. FRANCESC GÁRATE, religiós
Comú de religiosos: (p. 249).

17 de setembre
SANT ROBERT BELLARMINO,
bisbe i doctor de l’Església
Memòria
Lectura primera
Aprecio la saviesa més que la salut i que la boniquesa
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Lectura del llibre de la Saviesa				

7, 1-10. 15-16

Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m’ho concedí,
vaig cridar l’Esperit de saviesa, i em vingué. La prefereixo a ceptres
i trons, i, comparada amb ella, tinc la riquesa per no-res. Ni tan sols
la comparo amb les pedres més precioses, perquè tot l’or del món,
al seu costat, no val ni un gra de sorra, i la plata no val més que el
fang. L’aprecio més que la salut i que la boniquesa, i vull que em faci
de llum, perquè la seva claror no s’apaga mai.
Que Déu em concedeixi de parlar sempre d’acord amb la seva
voluntat, i que el meu pensament mai no desdigui dels dons que ell
m’ha fet, perquè Déu és el guia de la saviesa, i el qui condueix els
savis pel bon camí. Nosaltres i les nostres paraules, amb tot l’enteniment i amb tot l’art d’obrar bé, estem a les seves mans.
Salm responsorial			 Sl 18, 8. 9. 10. 11 (R/.: Jo 6, 63c)
R/. Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida.
Es perfecta la llei del Senyor,
i l’ànima hi descansa;
és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.				

R/.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;
els manaments del Senyor són transparents,
il·luminen els ulls.						R/.
Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;
els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims.					R/.
Són més desitjables que l’or fi,
més que l’or a mans plenes;
són més dolços que la mel
regalimant de la bresca.					
Al·leluia							

R/.
cfr. Jo 6, 63b. 68b

Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida, vós teniu
paraules de vida eterna.
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Evangeli
Jesús ensenya amb autoritat

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu			

7, 21-29

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No entrarà
al Regne del cel tothom qui em diu: “Senyor, Senyor”; hi entraran
només els qui compleixen la voluntat del meu Pare del cel. Aquell
dia molts em diran: “Senyor, Senyor, ¿no recordeu que en nom vostre profetitzàvem i trèiem dimonis i fèiem molts miracles?” Però jo
els diré clarament: “No us he conegut mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres que obràveu el mal.”
Per això tothom qui escolta aquestes paraules meves i les compleix és com un home prudent que ha construït la seva casa sobre
roca. Quan vénen les pluges, creix la riuada i el vent envesteix contra aquella casa, res no la fa caure, perquè té els fonaments sobre
la roca. Però tothom qui, després d’escoltar aquestes paraules meves, no les compleix és com un home sense seny que va construir
la seva casa sobre sorra. Quan vingueren les pluges, cresqué la
riuada i el vent es llançà contra aquella casa, la casa s’ensorrà i no
en quedà ni rastre.»
Quan Jesús acabà de dir aquestes paraules, la gent quedà sorpresa de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els
mestres de la Llei, sinó amb autoritat.
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MES D’OCTUBRE
3 d’octubre
S. FRANCESC DE BORJA, prevere
Memòria
Lectura primera
Corro cap a la meta per guanyar el premi de la cursa
que Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips:							

3, 8-14

Germans: tots els avantatges que jo pogués tenir, els considero desavantatjosos comparats amb el valor que té poder conèixer
Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he avingut a perdre tot avantatge
i a considerar-lo com a escòries a canvi de guanyar Crist i veure’m
incorporat a ell. Ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva guanyada per haver observat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que
prové d’haver cregut en Crist, vull dir aquella justícia que Déu dóna
als creients.
El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la
seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me a la seva
mort, per poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts.
No vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que
busco; corro amb l’esperança d’apoderar-me’n; puc fer-ho, ja que
Jesucrist s’apoderarà de mi. Germans, no m’imagino pas haver-me’n
apoderat; el que faig és oblidar-me dels avantatges que he deixat
enrera i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant; corro cap a la
meta per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt
en Jesucrist.
Salm responsorial			

Sl 117, 1-2, 3-4. 5-6. 7-8. 9 (R/.: 1)

R/. Enaltiu el Senyor: que n’és de bo!
Enaltiu el Senyor: que n’és de bo!
Perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
Perdura eternament el seu amor.			

R/.
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Que respongui la casa d’Aaron:
Perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
Perdura eternament el seu amor.		
R/.
Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar i me’n va treure.
Tinc el Senyor a favor; res no em fa por;
els homes ¿què em poden fer?		

R/.

Més val emparar-se en el Senyor
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos			

R/.

Al·leluia									 Ga 6, 14
Déu me’n guard de gloriar-me en res
que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist.
En ella, és com si el món fos crucificat per a mi, i jo, per al món.
Evangeli
El Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir.

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc			

Mc 10,42-45

En aquell temps Jesús cridà els seus deixebles i els digué: «Ja
sabeu que en totes les nacions, els qui figuren com a governants
disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder.
Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de
ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se
servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de
rescat per tots els homes.»

13 d’octubre
(fora d’Espanya, el 12)

B. JOAN BEYZYM, prevere
Comú de missioners: (p. 245), o Comú de pastors: (p. 235).
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19 d’octubre
SS. JOAN DE BRÉBEUF, ISAAC JOGUES, preveres
i els seus companys, màrtirs
Memòria

Lectura primera
Portem la mort de Jesús en el nostre cos

Lectura de la segona carta de sant Pau
als cristians de Corint 							

4,7-15

Germans: portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest poder
altíssim ve de Déu, i no pas de nosaltres.
Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem
del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la
sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens tenen a les mans, no
quedem del tot abandonats; quan ens trobem per terra en la lluita,
no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i per tot arreu portem la mort
de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús.
És ben bé així: nosaltres vivim, però per causa de Jesús, sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Jesús manifesta el
seu esclat en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort no
deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida, en vosaltres.
L’Escriptura diu: «Hem sento ple de fe, i per això he parlat.»
Nosaltres, doncs, que tenim el mateix Esperit de la fe, també ens
sentim plens d’aquesta fe, i per això parlem, i sabem que aquell qui
ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb
Jesús i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres.
Perquè tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu, que es
multiplica a mesura que s’estén a molta gent, farà que sigui desbordant l’acció de gràcies a la seva glòria.
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Salm responsorial		

Sl 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.:5)

R/. Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles.					

R/.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d’ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!				
R/.
Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.				

R/.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.				

R/.

Al·leluia							

Mt 28, 19a. 20b

Aneu a convertir tots el pobles, diu el Senyor; jo seré amb vosaltres
cada dia fins a la fi del món.
Evangeli								

Mt 28, 16-20

Aneu a convertir tots els pobles

En aquell temps, els deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la
muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l, es prosternaren.
Alguns, però, dubtaren.
Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al
cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar
tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi
del món.»
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Dia 21 d’octubre
B. DÍDAC LLUÏS DE SAN VITORES, prevere
i SANT PERE CALUÑGSOD, màrtirs
Comú de màrtirs.: (p. 227).

30 d’octubre
B. DOMEMEC COLLINS, religiós i màrtir
Comú de màrtirs: (p. 227), o Comú de religiosos: (p. 249).

31 d’octubre
S. ALFONS RODRÍGUEZ, RELIGIÓS
Memòria
Lectura primera
Armeu-vos amb totes les armes de Déu

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes
6, 10-13. 18
Germans: busqueu el vostre vigor en el Senyor i en la força
invencible del seu poder. Armeu-vos amb tot l’armament que Déu
us dóna per poder fer front a les tàctiques del diable. Perquè no ens
toca lluitar amb enemics de carn i ossos, sinó amb les forces espirituals del mal que omplen l’espai, amb les autoritats i els poders que
governen el món de les tenebres.
Armeu-vos amb totes les armes de Déu; així podreu lluitar els
dies pitjors, i, servint-vos de totes, us mantindreu ferms. Pregueu
en tota ocasió. Que l’Esperit guiï la vostra oració i les vostres súpliques; assistiu-hi sempre que, en les vetlles, us reuniu a pregar per
tot el poble sant.
Salm responsorial					 Sl 62, 2. 3-4. 5-6 (R/:2b)
R/. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.
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Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor
com terra eixuta, sense una gota d’aigua. R/.
Jo us contemplava al vostre santuari,
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.		
R/.
Que tota la vida jo us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.		

R/.

Al·leluia									

Mt 5, 8

Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu.
Evangeli
Tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

14, 1. 7-11

Un dissabte, Jesús entrà a casa d’un dels principals fariseus.
Ells l’estaven observant. Jesús notà que els convidats escollien els
primers llocs i els proposà aquesta paràbola:
«Quan algú et convida a un dinar de casament, no et posis
al primer lloc: si hi hagués un altre convidat més honorable que tu,
vindria el qui us ha convidat a tots dos i et diria: “Cedeix-li el lloc”, i
tu hauries d’ocupar el lloc darrer, tot avergonyit.
Més aviat, quan et conviden, vés a ocupar el lloc darrer, i quan
entrarà el qui t’ha convidat et dirà: “Amic, puja més amunt.” Llavors
seràs honorat davant de tots els qui són a taula, perquè tothom qui
s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.»

213

MES DE NOVEMBRE
3 de novembre
B. RUPERT MAYER, prevere
Comú de pastors: (p. 235).

5 de novembre
TOTS ELS SANTS
DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Festa
Lectura primera
La paraula és molt a prop teu perquè puguis complir-la

Lectura del llibre del Deuteronomi					
30,10-14
En aquell temps Moisés s’adreçà al poble i li digué: «Escoltaràs el Senyor el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus
decrets escrits en el llibre d’aquesta Llei, i el convertiràs al Senyor,
el teu Déu, amb tot el cor i amb tota l’ànima.
La Llei que avui et dono no és massa difícil per a tu, ni és
fora del teu abast. No és pas al cel, que puguis dir: “¿Qui es capaç
de pujar-hi per anar-la a buscar i fer-nos-la conèixer, perquè la puguem practicar?” Ni és tampoc a l’altra banda del mar, que puguis
dir: “¿Qui serà capaç de travessar per anar-la a buscar i fer-nos-la
conèixer, perquè la puguem practicar?”
Són paraules que tens molt a prop teu per poder-les complir:
les tens als llavis, les tens al cor.»
Salm responsorial				 Sl 15, 1-2a i 5. 7-8. 11 (R/.: 2b)
R/. Senyor, vós sou la meva heretat.
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió.				
R/.
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Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits m’amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.			

R/.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre.		

R/.

Al·leluia

							

Jn 15, 4-5b

Estigueu en mi i jo en vosaltres, diu el Senyor;
qui està en mi, dóna molt de fruit.
Evangeli
Si el gra de blat mor, dóna molt de fruit

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

12, 23-26

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Ha arribat
l’hora que el Fill de l’home serà glorificat. Us ho dic amb tota veritat:
si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda sol, però si mor,
dóna molt de fruit.
Els qui estimen la seva pròpia vida, la perden; i els qui no l’estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol
fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo m’estic. El Pare
honorarà els qui es fan servidors meus.»
7 de novembre
COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS DIFUNTS
DE LA COMPANYIA DE JESÚS
Les lectures es prendran del Leccionari Romà per les misses de difunts, principalment:

Lectura primera
Tant si vivim com si morim, som del Senyor.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma						 14, 7-9. 10b-12
Germans: cap de nosaltres no viu ni mor per a ell mateix: mentre vivim, vivim per al Senyor, i quan morim, morim per al Senyor.
Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor, ja que Crist
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va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser
sobirà de morts i de vius.
Tots hem de comparèixer davant el tribunal de Déu, tal com
diu l’Escriptura: «Ho juro per la meva vida, diu el Senyor: Davant
meu s’agenollarà tothom, i tota llengua confessarà a Déu les seves
culpes.»
Per tant, cadascú haurà de donar compte a Déu de la seva
pròpia vida.
Salm responsorial		

Sl 114, 5-6; 115, 10-11. 15-16ac (R/.:114,9)

R/. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.
El Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m’ha salvat.		
R/.
Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc, de dissortat!»,
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen.»		

R/.

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l’estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent.
Vós em trencàreu les cadenes.

R/.

Al·leluia								

2Tm 2, 11-12a

Si morim amb Jesucrist, també viurem amb ell.
Si som constants en les proves, també regnarem amb ell.
Evangeli
Tots els qui creuen en ell tenen vida eterna, i jo els ressuscitaré el darrer dia

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

6, 37-40

En aquell temps Jesús digué a la gent: «Tot allò que el Pare
em dóna vindrà a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui amb
mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la del
qui m’ha enviat.
I la voluntat del qui m’ha enviat és que jo no perdi res d’allò
que ell m’ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè la
voluntat del meu Pare és que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell
tingui vida eterna. I jo el ressuscitaré el darrer dia.»
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13 de novembre
S. ESTANISLAU KOSTKA, religiós
Memòria
Lectura primera
Procureu que la vostra elecció i la vostra crida es refermin

Lectura de la segona carta de sant Pere				

1, 2-11

Estimats: que us siguin donades abundosament gràcia i pau
en el coneixement de Déu i de Jesús, Senyor nostre.
Perquè la seva potència divina ens ha donat tot allò que és
necessari a la vida i a la pietat, mitjançant el coneixement d’aquell
qui ens ha cridat per la seva glòria i la seva virtut. Per elles, ens han
estat donades les precioses i molt grans promeses a fi que per elles
esdevingueu participants de la naturalesa divina i fugiu de la corrupció que hi ha al món en la concupiscència.
Per això mateix, aportant tot l’esforç, afegiu a la vostra fe la
bondat, a la bondat el coneixement, al coneixement la continència,
a la continència la paciència, a la paciència la pietat, a la pietat
l’amor fratern, a l’amor fratern la caritat. Perquè si aquestes virtuts
es troben i abunden en vosaltres, no us deixaran inactius ni sense
fruit en el coneixement de nostre Senyor Jesucrist. Ara, aquell qui
no les posseeix és cec, és curt de vista, oblida que havia estat purificat dels seus antics pecats.
Per això, germans, esforceu-vos més encara perquè siguin
confirmades la vostra vocació i la vostra elecció; perquè, si feu això,
no ensopegareu mai. I així us serà donada liberalment l’entrada a
l’etern reialme de nostre Senyor i Salvador Jesucrist.
Salm responsorial			
Sl 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 8-9 (R/.: 1)
R/. Anem amb alegria la casa del Senyor
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.					
R/.
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Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós!
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor.					

R/.

A complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.			

R/.

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir
«Que hi hagi pau dintre teu»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.					
R/.
Al·leluia

								 Mt 11, 25

Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne.
Evangeli
Conservava tot això en el seu cor.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

2, 41-51

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan Jesús tenia dotze anys, pujaren a celebrar les festes, com era costum i passats els dies, quan tothom se’n
tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se
n’adonessin.
Pensant-se que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre els parents i
coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem, a
buscar-lo.
El tercer dia el trobaren a Jerusalem, assegut entre els mestres
de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien
estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes.
Els seus pares quedaren sorpresos de veure’l allà i la seva mare
li digué: «Fill, ¿per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i
jo et buscàvem amb ànsia. « Ell els respongué: «¿Per què em buscàveu? ¿No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu Pare?»
Però ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixà
amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava
tots aquests records en el seu cor.

218 – Leccionari Propi dels Sants

14 de novembre
S. JOSEP PIGNATELLI, prevere
Memòria
Lectura primera
Portem la mort de Jesús en el nostre cos

Lectura de la segona carta de sant Pau
als cristians de Corint							
4,7-15
Germans: portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat com en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest poder
altíssim ve de Déu, i no pas de nosaltres.
Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no quedem
del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la
sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens tenen a les mans, no
quedem del tot abandonats; quan ens trobem per terra en la lluita,
no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i per tot arreu portem la mort
de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús.
És ben bé així: nosaltres vivim, però per causa de Jesús, sempre estem a mercè de la mort, i així la vida de Jesús manifesta el
seu esclat en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort no
deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida, en vosaltres.
L’Escriptura diu: «Hem sento ple de fe, i per això he parlat.» Nosaltres, doncs, que tenim el mateix Esperit de la fe, també ens sentim
plens d’aquesta fe, i per això parlem, i sabem que aquell qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb
Jesús i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres.
Perquè tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu, que es multiplica a mesura que s’estén a molta gent, farà que sigui desbordant
l’acció de gràcies a la seva glòria.
Salm responsorial		
Sl 115, 10-11. 12-13. 15-16bc. 17-18 (R/.: 18)
R/. Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble, Senyor.
Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc, de dissortat!,»
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen!»			
R/.
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¿Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m’ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.				
R/.
Al Senyor li doldria la mort dels qui l’estimen.
Senyor, sóc el vostre servent
des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.		
R/.
Us oferiré una víctima d’acció de gràcies
invocant el vostre nom;
compliré les meves prometences
ho faré davant del poble, Senyor.		
R/.
Al·leluia								
Beneït sigui el Pare entranyable i Déu de tot consol.
Ell ens consola en totes les nostres adversitats.

2Co 1, 3b-4a

Evangeli
No sereu vosaltres qui parlareu, sinó l’Esperit del vostre Pare

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu:			
10, 16-23
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Us envio
com ovelles enmig de llops: sigueu cautelosos com les serps i senzills com els coloms.
Guardeu-vos de la gent: per causa de mi, us portaran als sanedrins, us assotaran en les seves sinagogues i us presentaran als
tribunals dels governadors i dels reis, perquè doneu testimoni davant d’ells i davant dels estrangers.
Quan us hi portaran, no us preocupeu del que haureu de dir, ni
de com ho podreu dir. A l’hora de parlar, Déu us donarà les paraules
necessàries, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà en vosaltres l’Esperit del vostre Pare.
Un germà trairà el seu germà, i un pare el seu fill, perquè el
matin, i els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. Sereu
odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb
constància fins a la fi se salvaran.
Quan us persegueixin en una població, fugiu cap a una altra.
Us ho dic amb tota veritat: No haureu acabat de recórrer totes les
poblacions d’Israel, quan vindrà el Fill de l’home.»
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16 de novembre
SS. ROC GONZÁLEZ, JOAN DEL CASTILLO
I ALFONS RODRÍGUEZ,
preveres i màrtirs
Comú de màrtirs: (p. 227).

23 de novembre
B. MIQUEL AGUSTI PRO,
prevere i màrtir
Comú de màrtirs: (p. 227), o bé Comú de pastors: (p. 235).

26 de novembre
S. JOAN BERCHMANS, religiós
Memòria
Lectura primera
Viviu sempre contents en el Senyor

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips							

4, 4-9

Germans: viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo:
viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El
Senyor és a prop. No us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la
pregària i a la súplica, i presenteu a Déu les vostres peticions amb
acció de gràcies. Així la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem
entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat,
respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne
d’elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut,
que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
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Salm responsorial				
Sl 99, 2. 3. 4. 5. (R/.: 2ab)
R/. Aclameu el Senyor arreu de la terra,
serviu el Senyor amb alegria
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de festa.
entreu davant d’ell amb crits d’alegria.		
R/.
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura.
R/.
Entreu als seus portals enaltint-lo,
canteu lloances als seus atris,
enaltiu-lo i beneïu el seu nom.				
R/.
«Que n’és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles.»				R/.
Al·leluia									 Sl 95, 2.
Canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.
Evangeli
Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és bo per al Regne de Déu

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				
9, 57-62
En aquell temps mentre Jesús i els seus deixebles feien camí,
algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu. Jesús li respongué:
«Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home no
té on reposar el cap.»
A un altre Jesús li digué: «Vine amb mi. Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare.» Jesús li diu: «Deixa que els morts enterrin els seus
morts, i tu vés i anuncia el Regne de Déu.»
Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que digui adéu als de casa meva.» Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l’arada no és apte
per al Regne de Déu.»
29 de novembre
B. BERNARD FRANCESC DE HOYOS, prevere
Comú de pastors: (p. 235), o bé Comú de religiosos: (p. 249).
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MES DE DESEMBRE
1 de desembre
SS. EDMUND CAMPION, ROBERT SOUTHWELL, preveres,
i companys, màrtirs
Memòria
Lectura primera
Llancem-nos a córrer sense defallir en la prova que ens és proposada.

Lectura de la carta als cristians hebreus:				

11,32-12,2

Germans: ¿per què continuar? No tindria prou temps si volia
exposar-vos els fets de Gedeó, de Barac, de Samsó, de Jeftè, de
David, de Samuel i dels profetes.
Gràcies a la fe, sotmeteren reialmes, administraren justícia,
veieren les promeses de Déu, clogueren la boca de lleons, apagaren focs violents, s’escaparen de l’espasa, recobraren la salut, foren
valents en el combat, allunyaren exèrcits enemics; hi hagué mares
que recobraren els seus fills ressuscitats; alguns es deixaren esquarterar i refusaren propostes de llibertat per obtenir la resurrecció
a una vida millor;
D’altres foren escarnits, assotats, encadenats i empresonats,
d’altres foren apedregats, serrats, morts amb l’espasa, d’altres hagueren de fugir vestits amb pells d’ovella i de cabra, privats de tot,
perseguits, maltractats, errants pels deserts i per les muntanyes, i
aixoplugant-se en cavernes i caus de la terra, ja que el món no era
digne d’acollir-los.
L’Escriptura ha elogiat la fe de tots aquests, però cap d’ells no
arribà a posseir les promeses, perquè Déu, que ens tenia preparada
a nosaltres una sort millor, no volia que ells les obtinguessin sense
nosaltres.
Així, doncs, també nosaltres, envoltats d’un núvol tan gran de
testimonis, que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos
de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga, i,
sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha
estat proposada.

Mes de Desembre – 223

Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe
i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada,
acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia
de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu.
Salm responsorial				 Sl 15, 1-2a i 5. 7-8. 11 (R/.: 1)
R/. Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor: ningú com vós no em fa feliç
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m’heu triat la possessió.»				R/.
Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits instrueix el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.			
R/.
M’ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre.		
R/.
Al·leluia									 Jn 12, 24
Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol,
però si mor, dóna molt de fruit.
Evangeli
Perquè siguin u com nosaltres ho som

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

17, 11b-19

En aquell temps Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare
sant, amb el vostre poder, guardeu el que vós m’heu donat, perquè
siguin u com ho som nosaltres. Vós me’ls heu donat. Mentre jo era
amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He
vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora d’aquell que s’havia de perdre, perquè es complís el que diu l’Escriptura.
Però ara vinc a vós. Mentre encara sóc al món dic tot això
perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les teves
paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo
tampoc no en sóc.
No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del món, com jo tampoc no en sóc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al
món tal com vós m’hi heu enviat a mi, i jo em consagro a mi mateix
per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.»
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3 de desembre
S. FRANCESC XAVIER, prevere
Festa
Lectura primera
Pobre de mi, que non anunciés l’evangeli

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint					

9, 16-19. 22-23

Germans, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’evangeli: hi estic
obligat, i pobre de mi, que no ho fes! Si jo m’ho hagués buscat, podria esperar-ne una recompensa, però no havent-ho buscat, per a
mi és un encàrrec que he rebut de Déu. ¿Per quin motiu puc esperar
una recompensa? Doncs que jo, quan treballo a difondre l’evangeli
no el converteixi en cosa costosa, sinó que renunciï al dret que em
dóna el meu servei.
Jo sóc lliure: no era esclau de ningú, però m’he fet esclau de
tots per guanyar-ne tants com pugui. Per guanyar els febles, n’he
fet feble com ells. M’he fet tot amb tots per guanyar-ne alguns, sigui
com sigui. Tractant-se de l’evangeli, estic disposat a fer tot el que
calgui per poder-hi tenir part.
Salm responsorial			

Sl 116, 1. 2. (R/.: Mc 16, 15)

R/. Aneu, anuncieu l’evangeli per tot el món.
Lloeu el Senyor, tots els pobles,
glorifiqueu-lo, totes les nacions.

R/.

El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre. R/.
Al·leluia							

Mt 28, 19a. 20b

Aneu a convertir tots els pobles, diu el Senyor; jo seré amb vosaltres
cada dia fins a la fi del món.

Mes de Desembre – 225

Evangeli
Prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc:			

16, 15-20

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu
per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l›evangeli. Els
qui creuran i es faran batejar se salvaran; però els qui no creuran
seran condemnats.
Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran
dimonis pel poder del meu nom; parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal; els
malats a qui hauran imposat les mans es posaran bons.»
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu, i
el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb
els miracles que la seguien.
A la missa votiva de S. Francesc Xavier es diuen les lectures anteriors o les
següents:

Lectura primera
Jo canviaré els llavis dels pobles perquè tots invoquin el meu nom

Lectura de la profecia de Sofonies			

3, 9-10. 14-20

Això diu el Senyor: «Un dia canviaré els llavis dels pobles en
llavis sincers, perquè tots invoquin el nom del Senyor i portin el seu
jou. D’entre els qui viuen més enllà dels rius d’Etiòpia m’oferiran
súpliques i encens, d’entre els qui jo havia dispersat em portaran
oblacions.
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel. Alegra’t i celebra-ho de tot cor, Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor,
rei d’Israel, no veuràs mai més cap desastre.
Aquell dia, diran a Jerusalem: “No tinguis por, Sió, no deixis
caure les mans, el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós; per tu s’ha transportat d’alegria, et renova el seu amor,
està de festa i crida de goig com en dies d’aplec. Jo faré que en tu
no se sentin més planys, et trauré la vergonya que has de suportar.
Aquell temps faré sentir el meu poder als teus opressors. Salvaré les ovelles malmeses, aplegaré les esgarriades, les faré cè-
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lebres i envejables per tota la terra que ara les menysprea. Aquell
temps, quan jo us aplegaré, us conduiré jo mateix. Sí, us faré cèlebres i envejables per tots els pobles de la terra quan contemplaran
com jo renovo la vostra vida», diu el Senyor.
Salm responsorial				 Sl 85, 1-3. 7-8. 9-10 (R/.: 9)
R/. Tots els pobles que heu creat, Senyor,
vindran a fer-vos homenatge.
Escolteu, Senyor, escolteu i responeu-me,
que sóc pobre desvalgut.
Guardeu la meva vida, que sóc un fidel vostre.
Salveu el vostre servent que en vós confia.
R/.
Us invoco en hores de perill
i sé que em respondreu.
Entre els déus no hi ha ningú com vós, Senyor,
no hi ha gestes comparables a les vostres.
R/.
Tots els pobles que heu creat,
vindran a fer-vos homenatge
i glorificaran el vostre nom.				
R/.
Diran: «Sou gran, Senyor,
són prodigioses les vostres obres,
vós sou l’únic Déu.»					R/.
Al·leluia									

Ef 4,5

Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots.
Evangeli
Aneu a convertir tots els pobles

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu:			

28, 16-20

En aquell temps els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea,
a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l, es prosternaren. alguns, però, dubtaren.
Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al
cel i a la terra. Aneu, a convertir tots els pobles, bategeu-los en el
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot
el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del
món.»
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FORMULARIS COMUNS
COMÚ DE MÀRTIRS
Sèrie de Lectures fora del temps pasqual

—1—
Lectura primera
El Senyor baixà amb el just a la masmorra,
no l’abandonà en les cadenes.

Lectura del llibre de la Saviesa					

10, 10-14

La saviesa conduí per bons camins el just que s’escapava del
furor del seu germà, li mostrà el regne de Déu i li donà el coneixement dels llocs sants. Obrí un camí als seus esforços i féu fructificar
els seus treballs, l’assistí contra l’avarícia dels qui l’oprimien i l’emplenà de riqueses.
El guardà sol·licita contra els enemics i l’asseurà contra els
qui li paraven emboscades. El coronà en combat duríssim, perquè
sabés que la pietat és més forta que tot.
Ella tampoc no va deixar el just, quan fou venut, sinó que el
preservà de pecar. Va baixar amb ell a la masmorra, no l’abandonà
en les cadenes fins que li portà el ceptre de reialesa i el poder sobre
els qui el manaven. Convencé de mentida els qui l’havien acusat, i
li donà una glòria eterna.
Salm responsorial			 Sl 115, 10 i 15. 16-17. 18-19 (R/.: 9)
R/. Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.
Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc de dissortat.»
Al Senyor li doldria
la mort dels qui l’estimen.			

R/.

228 – Leccionari Propi dels Sants

Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.
Us oferiré una víctima d’acció de gràcies
invocant el vostre nom.				
R/.
Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig, Jerusalem.			

R/.

Al·leluia									 Jn 15, 16
Sóc jo qui us he escollit del món per confiar-vos la missió d’anar per
tot arreu i donar fruit, i el vostre fruit perdurarà.
Evangeli
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

15, 9-17

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo
tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc,
com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc
en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als
altres tal com jo us he estimat.
Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels
seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano.
Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo.
A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he
sentit del meu Pare.
No sou vosaltres, els qui m’heu escolli. Sóc jo qui us he escollit
per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que
durarà sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en
nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»

Formularis Comuns – 229

—2—
Lectura primera
Per a mi, viure és Crist, i morir em seria un guany.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Filips							 1, 20b-26
Germans: Tant si surto en vida d’aquesta presó, com si he de
morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos. Perquè per a mi,
viure és Crist, i morir em seria un guany.
Però quan penso que, mentre continua la meva vida, puc fer
un treball profitós, no sé què escollir; em trobo pres per aquesta
alternativa; d’una banda, el meu desig és de morir ja per estar amb
Crist, cosa incomparablement millor; però d’altra banda, pensant en
vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal.
Convençut d’això, estic segur que em quedaré amb tots vosaltres, per un major profit vostre i perquè la vostra fe hi trobi un motiu
més d’alegrar-se. Així, quan retornaré entre vosaltres, tindreu una
nova ocasió de gloriar-vos en Jesucrist.
Salm responsorial			

Sl 30, 3-4. 6-8. 17. 21 (R/.: 5)

R/. Senyor, confio el meu alè a les vostres mans.
Sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.
Per a mi sou penyal i plaça forta;
guieu-me i conduïu-me.				

R/.

Confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, m’heu rescatat.
Vós heu mirat el meu sofriment,
heu emparat la meva vida en el perill

R/.

Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l’amor que em teniu.		

R/.
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Els amagueu a la vostra presència,
Lluny de les conjuracions humanes
Els encobriu a casa vostra,
Lluny dels atacs de les llengües.		

R/.

Al·leluia									 1Pe 4, 14
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians:
vol dir que Esperit de Déu, reposa sobre vosaltres.
Evangeli
Tothom us odiarà per causa del meu nom

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu			

10, 16-22

En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Us envio
com ovelles enmig de llops: sigueu cautelosos com les serps i
senzills com els coloms.
Guardeu-vos de la gent: per causa de mi, us portaran als sanedrins, us assotaran en les seves sinagogues i us presentaran als
tribunals dels governadors i dels reis, perquè doneu testimoni davant d’ells i davant dels estrangers.
Quan us hi portaran, no us preocupeu del que haureu de dir, ni
de com ho podreu dir. A l’hora de parlar, Déu us donarà les paraules
necessàries, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que parlarà en vosaltres l’Esperit del vostre Pare.
Un germà trairà el seu germà, i un pare el seu fill, perquè el
matin, i els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. Sereu
odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. I els qui sofriran amb
constància fins a la fi se salvaran.
Quan us persegueixin en una població, fugiu cap a una altra.
Us ho dic amb tota veritat: No haureu acabat de recórrer totes les
poblacions d’Israel, quan vindrà el Fill de l’home.»

Formularis Comuns – 231

—3—
Del Comú de màrtirs, del Leccionari Romà, principalment:

Lectura primera
No us ha de fer por ni us ha d’espantar allò que espantaria la gent

Lectura de la primera carta de sant Pere			

3, 14-17

Germans: si heu de sofrir pel fet de ser justos, feliços de vosaltres. No us ha de fer por ni us ha d‘espantar allò que espantaria la
gent; és el Crist, el Senyor, el qui nosaltres hem de reverenciar de
tot cor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom
qui us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte.
Guardeu neta la vostra consciència; així els qui critiquen la
vostra bona conducta de cristians s’hauran d’avergonyir d’haver-ne
malparlat. Si és voler de Déu, val més sofrir per haver obrat bé que
per haver obrat malament
Salm responsorial				 Sl 123, 2-3. 4-5. 7b-8 (R/.: 7)
R/. Hem salvat la vida
com l’ocell que fuig del llaç dels caçadors
Si el Senyor no hagués estat a favor nostre
quan els homes intentaven assaltar-nos,
ens haurien engolit de viu en viu,
tan gran era la fúria que portaven.			

R/.

Quan la riuada ens vingué a sobre,
Ens hauria passat la inundació més amunt del coll,
més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.				
R/.
S’ha trencat el llaç i tots hem fugit.
El nostre auxili és el nom del Senyor,
del Senyor que ha fet el cel i la terra.		

R/.
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Al·leluia									

Jm 1,12

Feliç l’home que sofreix amb constància les proves.
Un cop les haurà superades, rebrà la vida per corona.
Evangeli
Si el gra de blat mor, dóna molt de fruit

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

12, 23-26

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: « Us ho dic
amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda
sol, però si mor, dóna molt de fruit.
Els qui estimen la seva pròpia vida, la perden; i els qui no l’estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol
fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo m’estic. El Pare
honorarà els qui es fan servidors meus.»

Formularis Comuns – 233

—4—
Sèrie de Lectures en temps pasqual
Comú de màrtirs, del Leccionari Romà, principalment:

Lectura primera
No van estimar tant la vida que els fes por la mort

Lectura del llibre de l’Apocalipsi: 				

Ap 12, 10-12a

Jo, Joan, vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la força: «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.»
Salm responsorial			

Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 5b)

R/. El Senyor m’ha escoltat, res no m’espanta. Al·leluia
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho sentin.
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés;
ell m’ha escoltat, res no m’espanta.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d’abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva dels perills.
Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels per protegir-los.
Tasteu i veureu que n’és, de bo, el Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia

R/.

R/.

R/.

R/.
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Al·leluia									 Jn 17, 19
Jo em consagro a mi mateix per ells, diu el Senyor,
perquè ells també siguin consagrats en la veritat
Evangeli
El món els odia, perquè no són del món

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

17, 11b-19

En aquell temps Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare
sant, amb el vostre poder, guardeu el que vós m’heu donat, perquè
siguin u com ho som nosaltres. Vós me’ls heu donat. Mentre jo era
amb ells, jo mateix els guardava amb el poder del vostre nom. He
vetllat per ells i no se n’ha perdut ni un de sol, fora d’aquell que s’havia de perdre, perquè es complís el que diu l’Escriptura.
Però ara vinc a vós. Mentre encara sóc al món dic tot això
perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. Els he confiat les teves
paraules, i ara el món no els estima, perquè no són del món, com jo
tampoc no en sóc.
No us demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del Maligne. No són del món, com jo tampoc no en sóc. Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he enviat al
món tal com vós m’hi heu enviat a mi, i jo em consagro a mi mateix
per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.»

Formularis Comuns – 235

COMÚ DE PASTORS
Sèrie de Lectures fora del temps pasqual

—1—
Lectura primera
¿Qui hi enviaré? ¿Qui ens hi anirà?

Lectura del profeta Isaïes						 6, 1. 6-8
L’any que morí el rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut en
un tron molt alt i prominent. Els plecs del seu mantell omplien el
temple.
Un dels serafins volà cap a mi duent amb uns molls una brasa
que havia pres de l’altar. Em tocà els llavis amb aquella brasa i em
digué: «Això t’ha tocat als llavis: ja ha desaparegut la teva culpa, el
teu pecat ja ha estat esborrat.»
Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: «¿Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà?»
Li vaig respondre: «Aquí em teniu: envieu-me.»
Salm responsorial			

Sl 39 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10. (R/.: 8)

R/. Aquí em teniu. Déu meu: vull fer la vostra voluntat.
Tenia posada l’esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu.		
R/.
Però vós no voleu oblacions ni sacrificis
i m’heu parlat a cau d’orella;
no exigiu l’holocaust ni l’expiació;
per això us dic: «Aquí em teniu.»		 R/.
Com està escrit de mi e el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat:
guardo la vostra llei al fons del cor.»		
R/.

236 – Leccionari Propi dels Sants

Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor.				

R/.

Al·leluia								

Lc 4, 18-19

M’ha ungit per portar la Bona Nova als desvalguts,
m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat
Evangeli
L’Esperit del Senyor reposa sobre meu

Lectura de l‘Evangeli segons sant Lluc				

4, 16a-22

En aquell temps Jesús se n’anà a Nazaret on s’havia criat. El
dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s’aixecà a llegir. Li
donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge
on hi ha escrit:
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit
per portar la Bona Nova als desvalguts, m’ha enviat a proclamar als
captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat
els oprimits i a proclamar l’any de gràcia del Senyor.»
Després plegà el volum, el donà a l’ajudant de la sinagoga i
s’assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en
Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és
el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura.»
Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus
llavis aquelles paraules de gràcia.

Formularis Comuns – 237

—2—
Lectura primera
Per a una obra de servei, per edificar el cos de Crist

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes

4, 1-7. 11-13

Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu
com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres,
no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l’esperit amb els
lligams de la pau.
Un sol cos i un sol Esperit, com és també una sola l’esperança
que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol
baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot,
actua a través de tot i és present en tot.
Però cadascun de nosaltres ha rebut la gràcia segons la mesura de la generositat del Crist. És ell qui ha fet a uns el do de ser
apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el de ser evangelistes, pastors o mestres, i així ha preparat els qui formen el seu poble
sant per a una obra de servei, per edificar el cos de Crist, fins que
en trobarem units uns i altres constituint tots, en la unitat de la fe i
del coneixement del Fill de Déu, l’home perfecte, l’home que arriba
a la talla de la plenitud del Crist.
Salm responsorial				

Sl 66, 2-3. 5. 7-8 (R/.: 3b)

R/. Tots els pobles veuran la salvació
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis
i tots els pobles veuran la salvació.			
R/.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud,
i guieu els pobles de la terra.				

R/.

238 – Leccionari Propi dels Sants

La terra ha donat el seu fruit,
el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.
Que Déu ens beneeixi
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra!		

R/.

Al·leluia								

Jn 3, 16. 15

Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic;
perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna.
Evangeli
Vull que estiguin amb mi allà on jo estic

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

17, 20-26

En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare
sant, no prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi
gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u. Que estiguin en nosaltres, Pare, com vós esteu en mi i jo en vós. Així el món creurà que
vós m’heu enviat.
La glòria que vós m’heu donat, jo també els l’he donada a ells,
perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en ells i vós en
mi, que siguin plenament u. Així el món coneixerà que vós m’heu
enviat i que els heu estimat com m’heu estimat a mi.
Pare, vós me’ls heu donat; vull que estiguin amb mi allà on jo
estic,i vegin la meva glòria, la que m’heu donat per haver-me estimat ja abans de crear el món.
Pare bo, el món no us ha conegut, però jo us he conegut, i
ells han conegut que vós m’heu enviat. Jo els he fet conèixer el vostre nom, i els el faré conèixer més encara, perquè l’amor amb què
m’heu estimat estigui en ells, i també hi estigui jo.»

Formularis Comuns – 239

—3—
Del Comú de pastors, del Leccionari Romà, principalment:

Lectura primera
Pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat

Lectura de la primera carta de sant Pere				

5, 1-4

Estimats: als preveres de la vostra comunitat, jo, que, com ells,
sóc prevere i testimoni dels sofriments del Crist i he compartit amb
ells la glòria que està a punt de revelar-se, els faig aquesta recomanació: pastureu aquest ramat de Déu que teniu confiat; vetlleu per
ell, no com qui compleix un deure imposat, sinó de bona gana, per
amor de Déu; no buscant d’aprofitar-vos-en, sinó generosament; no
com qui disposa de la seva hisenda, sinó donant bon exemple a tot
el ramat.
Així, quan apareixerà el cap dels pastors, rebreu la corona de
la glòria que mai no es marcirà.
Salm responsorial

			

Sl 22, 1-3. 4. 5. 6 (R/.: 1)

R/. El Senyor és el meu pastor: no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res,
em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l’aigua, i allí em retorna.
Em guia per camins segurs, per amor del seu nom. R/.
Ni que passo per barrancs tenebrosos
no tinc por de res,
perquè us, tinc vora meu;
la vostra vara de pastor
m’asserena i em conforta.					

R/.

Davant meu pareu taula vós mateix,
i els enemics ho veuen;
m’heu ungit el cap amb perfums,
ompliu a vessar la meva copa.				

R/.

240 – Leccionari Propi dels Sants

Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor
m’acompanyen tota la vida,
i viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.						

R/.

Al·leluia									 Jn 10,14
Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor:
Jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi.
Evangeli
El bon pastor dona la vida per les seves ovelles

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan:				

10, 11-16

En aquell temps Jesús parlà així: «Jo sóc el bon pastor. El
bon pastor dóna la vida per les ovelles. El qui no és pastor, sinó que
treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les
ovelles, perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal,
i tant se li’n dóna de les ovelles. Llavors el llop les destrossa o les
dispersa.
Jo sóc el bon pastor. Tal com el Pare em coneix i jo conec el
Pare, jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i
dono la vida per elles.
Encara tinc altres ovelles que no són d’aquest ramat. També
les he de conduir jo, i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un
sol ramat amb un sol pastor.»

Formularis Comuns – 241

—4—
Sèrie de Lectures en temps pasqual

Lectura primera
Us confio a Déu que és prou poderós per edificar-vos i per donar-vos l’heretat

Lectura dels Fets dels Apòstols					 20, 28-38
En aquells dies Pau deia als preveres de la comunitat d’Efes:
«Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot el ramat, del qual l’Esperit
Sant us ha encarregat perquè pastureu aquesta comunitat de Déu,
que ha costat la sang del seu propi Fill.
Jo sé que, un cop seré fora, s’introduiran enmig de vosaltres
llops ferotges, que no planyeran el ramat. Fins i tot d’entre vosaltres
sortiran homes que propagaran doctrines pervertides, per endur-se
els creients i fer-ne els seus adeptes.
Per tant, estigueu alerta. Recordeu que durant tres anys, de
nit i de dia, no he deixat d’exhortar amb llàgrimes cada un de vosaltres. Ara us confio a Déu i a la seva paraula, que és la seva gràcia.
És prou poderosa per edificar-vos i per donar-vos l’heretat enmig de
tots els qui han estat santificats.
De ningú no he desitjat ni diners ni vestits, perquè aquestes
mans, com sabeu, s’han guanyat la vida tant per a mi com per als
que anaven amb mi; sempre us he ensenyat que convé treballar així
per no escandalitzar els febles. Recordeu les paraules de Jesús:
“Fa més feliç donar que rebre”.»
Després de dir aquestes paraules, Pau s’agenollà i van pregar
tots junts. Tothom plorava i se li tiraven al coll i el besaven, commoguts sobretot per allò que els havia insinuat que ja no el tornarien a
veure. Després el van acompanyar fins a la nau.
Salm responsorial			

Sl 144, 8-9. 10-11. 12-13ab (R/.: 1)

R/. Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
Beneiré el vostre nom per sempre. Al·leluia

242 – Leccionari Propi dels Sants

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat. R/.
Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.				

R/.

Que facin conèixer als homes
les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s’estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions .

R/.

Al·leluia									 Jn 14, 23
Qui m’estima farà cas de les meves paraules;
el meu Pare l’estimarà i vindrem a fer estada en ell.
Evangeli
L’Esperit Sant us farà recordar tot el que us he dit

Lectura de l’Evangeli segons sant Joan				

14, 23-29

En aquell temps digué Jesús als seus deixebles: «Qui m›estima,
farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb
ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, que no
són meves, sinó del Pare que m’ha enviat.
Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar
tot el que us he dit, i us ho farà entendre.
Us deixo la pau, us dono la meva pau. No una pau com la que
dóna el món. Que s’asserenin els vostres cors, no us acovardiu!
Heu sentit que us deia: “Me’n vaig, però tornaré.” Si m’estiméssiu, us alegraríeu de saber que me’n vaig al Pare, perquè el Pare
és més gran que jo. Us ho dic per endavant perquè cregueu quan
ho veureu.»

Formularis Comuns – 243

COMÚ DE MISSIONERS
—1—
Primera lectura
Escolteu una veu que crida:“Prepareu en el desert el camí del Senyor.”

Lectura del llibre d’ Isaïes						

40, 1-5

«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que s’ha acabat la
seva servitud, ha estat perdonada la seva culpa: ha rebut de mans
del Senyor doble pena per tots els seus pecats. »
Escolteu una veu que crida: «Obriu en el desert una ruta al
Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nostre Déu. S’alçaran
les fondalades, s’abaixaran les muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una plana, el terreny escabrós serà una vall. Llavors
apareixerà la glòria del Senyor, i la veurà tothom alhora. La boca del
Senyor ho ha dit. »
Salm responsorial					 Sl 18, 2-3. 4-5 (R/.: 5)
R/. La seva crida s’escampa a tota la terra.
El cel parla de la glòria de Déu,
l’estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l’un a l’altre es transmeten el missatge,
l’una a l’altra se’l revelen les nits.				

R/.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s’escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món.

R/.

Al·leluia								 Mt 28, 19a. 20b
Aneu a convertir tots els pobles, diu el Senyor;
Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.

244 – Leccionari Propi dels Sants

Evangeli
Prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli

Lectura de l’Evangeli segons sant Marc:				

16, 15-20

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu
per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’evangeli. Els
qui creuran i es faran batejar se salvaran; però els qui no creuran
seran condemnats.
Els qui hauran cregut faran miracles com aquests: expulsaran
dimonis pel poder del meu nom; parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb les mans o beuen metzines no els faran cap mal; els
malats a qui hauran imposat les mans es posaran bons.»
Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu, i
el Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula amb
els miracles que la seguien.

Formularis Comuns – 245

—2—
Del Comú de pastors, del Leccionari Romà, principalment:

Lectura primera
No solament us volíem fer participar de la Bona Nova de Déu,
sinó que us hauríem donat fins i tot les nostres pròpies vides

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Tessalònica:						

2, 2b-8

Germans, confiant en Déu, vam tenir la valentia d’anunciar-vos
la Bona Nova enmig d’un combat duríssim. En la nostra predicació
no hi entra res ni l’error, ni una intenció poc neta ni un desig d’enganyar.
Déu, que ens coneix, ens ha confiat l’anunci de l’evangeli, i per
això nosaltres, quan parlem, no mirem de guanyar-nos el favor dels
homes, sinó el de Déu, que examina contínuament els nostres cors.
Mai no hem adulat ningú. Ja ho sabeu prou. No hem buscat
pretextos per guanyar diners. Déu n’és testimoni. No esperem de
vosaltres ni de ningú la glòria que poden donar els homes. Com
a apòstols de Crist us hauríem pogut fer sentir el pes de la nostra
missió, però entre vosaltres ens férem amables com les mares quan
acaronen el seus fills. Així amb el desig de guanyar-vos, no solament us volíem fer participar de la Bona Nova de Déu, sinó que us
hauríem donat fins i tot les nostres pròpies vides, de tant que us vau
fer estimar.
Salm Responsorial

		

Sl 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 (R/.: 3)

R/. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R/.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.
Conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis. R/.

246 – Leccionari Propi dels Sants

Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor honor i majestat,
tributeu al Senyor l’honor del seu nom.

R/.

Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei.»
Manté ferm tot el món, incommovible,
Sentencia amb raó les causes del pobles. R/.
Al·leluia								

Lc 4, 18-19

L’Esperit del Senyor m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts,a proclamar als captius la llibertat
Evangeli
Hi ha molt a segar i pocs segadors

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc:				

10,1-9

En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos i
els envià que s’avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada
lloc on ell mateix havia d’anar.
Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a
l’amo dels sembrats que enviï més homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat,
no us atureu a saludar ningú pel camí.
Quan entreu en una casa, digueu primer: «Pau en aquesta
casa.» Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en
ell, Si no, retornarà sobre vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa,
i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els treballadors bé
es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble
us reben bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que
hi hagi i digueu a la gent d’aquell lloc: «El Regne de Déu és a prop
vostre.»

Formularis Comuns – 247

COMÚ DE RELIGIOSOS
—1—
Primera lectura
Armeu-vos amb totes les armes de Déu

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes		

6, 10-18

Germans: busqueu el vostre vigor en el Senyor i en la força
invencible del seu poder. Armeu-vos amb tot l’armament que Déu
us dóna per poder fer front a les tàctiques del diable. Perquè no ens
toca lluitar amb enemics de carn i ossos, sinó amb les forces espirituals del mal que omplen l’espai, amb les autoritats i els poders que
governen el món de les tenebres. Armeu-vos amb totes les armes
de Déu; així podreu lluitar els dies pitjors, i, servint-vos de totes, us
mantindreu ferms.
Estigueu a punt, doncs. Cenyiu-vos amb la veritat, protegiu-vos amb la cuirassa de la justícia, estigueu sempre calçats, és
a dir, preparats a anunciar la Bona Nova de la pau. En tot moment
tingueu per escut la fe, capaç d’apagar tots els dards encesos del
Maligne. Cobriu-vos el cap amb el casc de la salvació de Déu i preneu a la mà l’espasa de l’Esperit, que és la paraula de Déu.
Pregueu en tota ocasió. Que l’Esperit guiï la vostra oració i les
vostres súpliques; assistiu-hi sempre que, en les vetlles, us reuniu a
pregar per tot el poble sant.
Salm responsorial				 Sl 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R/.: 2b)
R/. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.
Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d’aigua		

R/.

248 – Leccionari Propi dels Sants

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L’amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.			

R/.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.			

R/.

Perquè vós m’heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s’ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.					R/.
Al·leluia									

Mt 5, 8

Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu
Evangeli
Tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

14, 1. 7-11

Un dissabte, Jesús entrà a casa d’un dels principals fariseus.
Ells l’estaven observant. Jesús notà que els convidats escollien els
primers llocs i els proposà aquesta paràbola:
«Quan algú et convida a un dinar de casament, no et posis
al primer lloc: si hi hagués un altre convidat més honorable que tu,
vindria el qui us ha convidat a tots dos i et diria: “Cedeix-li el lloc”, i
tu hauries d’ocupar el lloc darrer , tot avergonyit.
Més aviat, quan et conviden, vés a ocupar el lloc darrer, i quan
entrarà el qui t’ha convidat et dirà: “Amic, puja més amunt.” Llavors
seràs honorat davant de tots els qui són a taula, perquè tothom qui
s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.»

Formularis Comuns – 249

—2—
Lectura primera
Oferiu-vos com una víctima viva, santa i agradable a Déu

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma						

12, 1-2. 9-18

Germans: per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano
que li oferiu tot el que sou, com una víctima viva, santa i agradable.
Això ha de ser el vostre culte veritable.
No us emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant
la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer
quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a
Déu i perfecte.
Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal.
Enamoreu-vos del bé. Estimeu-vos amb afecte de germans, avanceu-vos els uns als altres a honorar-vos. Sigueu diligents i no peresosos, inflamats per l’Esperit. Serviu el Senyor.
Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a la pregària, ajudeu els cristians necessitats,
acolliu els forasters.
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Estigueu
contents amb els qui ho estan, ploreu amb els qui ploren. Viviu
d’acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos sinó poseu-vos
al nivell dels humils. No us tingueu massa per llestos.
No torneu mal per mala a ningú. Mireu de ser ben considerats
per tothom. Si pot ser, fins on depengui de vosaltres, estigueu en
pau amb tothom.
Salm responsorial			

Sl 111, 1-2. 3-4. 5-6. 7b-8. 9 (R/.: 1)

R/. Feliç l’home que venera el Senyor
Feliç l’home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes!
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.			

R/.

250 – Leccionari Propi dels Sants

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat dura per sempre.
L’home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.			 R/.
Sortós l’home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai
i deixarà un record inesborrable.			

R/.

Viu sense por de males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem,
i a la fi veurà vençuts els enemics.			

R/.

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.				

R/.

Al·leluia									 Mt 5, 12a
Alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el
cel.
Evangeli
Feliços els pobres: el Regne de Déu és per a vosaltres

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc				

6, 20-23

En aquell temps, Jesús alçà els ulls i digué mirant els seus
deixebles:
«Feliços els pobres: el Regne de Déu és per a vosaltres.
Feliços els qui ara passeu fam: vindrà el dia que sereu saciats.
Feliços els qui ara ploreu: vindrà el dia que riureu.
Feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l’home, la gent us
odiarà, us esquivarà, us ofendrà i denigrarà el vostre nom: aquell
dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en
el cel; igual feien els seus pares amb els profetes.»

ÍNDEXS
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