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Senyal
de la Creu

Signum
Crucis

En el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant. Amén.

In nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti. Amen.
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Parenostre Pater noster

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.

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum; fiat
volúntas tua, sicut in cælo, et in
terra.

El nostre pa de cada dia doneu-
nos, Senyor, el dia d'avui; i
perdoneu les nostres culpes, així
com nosaltres perdonem els
nostres deutors; i no permeteu
que nosaltres caiguem a la
temptació, ans deslliureu-nos de
qualsevol mal. Amén.

Panem nostrum cotidiánum da
nobis hódie; et dimítte nobis
débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in
tentatiónem; sed líbera nos a
malo. Amen.
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Avemaría Ave, Maria

Déu vos salve, Maria, plena de
gràcia; el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les
dones, i beneït és el fruit del
vostre ventre, Jesús.

Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum. Benedícta tu in
muliéribus, et benedíctus fructus
ventris tui, Iesus.

Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Sancta Maria, Mater Dei, ora
pro nobis peccatóribus, nunc et
in hora mortis nostræ. Amen.
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Glòria al Pare Glória Patri

Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto.

Com era al principi, ara i
sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

Sicut erat in princípio, et nunc
et semper et in sǽcula
sæculórum. Amen.
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Salve Salve, Regína

Déu vos salve, Reina i Mare de
misericòrdia; vida, dolcesa i
esperança nostra, Déu vos salve.

Salve, Regina, Mater
misericórdiæ, vita, dulcédo et
spes nostra, salve.

A vós cridem els desterrats fills
d'Eva; a vós sospirem, gemint i
plorant en aquesta vall de
llàgrimes.

Ad te clamámus, éxsules fílii
Hevæ. Ad te suspirámus
geméntes et flentes in hac
lacrimárum valle.

Ara, doncs, advocada nostra,
gireu envers nosaltres aquests
ulls vostres tan misericordiosos.

Éia ergo, advocáta nostra, illos
tuos misericórdes óculos ad nos
convérte.

I, després d'aquest exili,
mostreu-nos Jesús, fruit beneït
del vostre ventre.

Et Iesum benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc
exsílium, osténde.

Oh clementíssima, oh piadosa,
oh dolça Verge Maria.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria!
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Senyor meu Jesucrist

Senyor meu Jesucrist, Déu i home vertader, Creador, Pare i
Redemptor meu; per ser vós qui sou bondat infinita, i perquè us
estimo sobre totes les coses, em pesa de tot cor d’haver-vos ofès;
també em pesa perquè em podeu castigar amb les penes eternes de
l’infern. Ajudat de la vostra divina gràcia, proposo no tornar mai més
a pecar, confessar-me, esmenar-me, i complir la penitència que em
serà donada. Amén.



Jo pecador Confíteor

Jo confesso a Déu totpoderós, i
a vosaltres germans, que he
pecat, per culpa meva, de
pensament, paraula, obra i
omissió.

Confíteor Deo omnipoténti, et
vobis, fratres: quia peccávi nimis
cogitatióne, verbo, ópere et
omissióne. Mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa.

Per això demano a la Verge
Maria, Mare de Déu, als àngels i
als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu,
nostre Senyor.

Ídeo precor beatam Maríam
semper Vírginem, omnes
Ángelos et Sanctos, et vos,
fratres, oráre pro me ad
Dóminum Deum nostrum.
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Crec en un sol Déu, Pare
totpoderós, creador del cel i de la
terra, de totes les coses visibles i
invisibles.

Credo in unum Deum, Patrem
omnipoténtem, factórem cæli et
terræ, visibílium ómnium et
invisibílium.

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,
davallà del cel. 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, com 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.

Et in unum Dóminum Iesum
Christum, Fílium Dei
unigénitum et ex Patre natum
ante ómnia sǽcula: Deum de
Deo, Lumen de Lúmine, Deum
verum de Deo vero, génitum,
non factum, consubstantiálem
Patri: per quem ómnia facta
sunt; qui propter nos hómines et
propter nostram salútem,
descéndit de cælis, et incarnátus
est de Spíritu Sancto ex Maria
Vírgine et homo factus est,
crucifíxus etiam pro nobis sub
Póntio Piláto, passus et sepúltus
est, et resurréxit tértia die
secúndum Scriptúras, et ascéndit
in cælum, sedet ad déxteram
Patris, et íterum ventúrus est
cum glória, iudicáre vivos et
mórtuos, cuius regni non erit
finis.

Crec en l'Esperit Sant, que és
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.

Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem, qui ex
Patre Filióque procédit, qui cum
Patre et Fílio simul adorátur et
conglorificátur, qui locútus est
per Prophétas.

Credo

de Nicea-Constantinoble



I en una sola Església, santa,
catòlica i apostòlica. Professo
que hi ha un sol baptisme per a
perdonar el pecat. I espero la
resurrecció dels morts, i la vida
de la glòria. Amén.

Et unam sanctam cathólicam et
apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum Baptísma in
remissiónem peccatórum. Et
exspécto resurrectiónem
mortuórum, et vitam ventúri
sǽculi. Amen.
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Símbol
dels Apòstols

Sýmbolum
Apostólicum

Crec en un Déu, Pare
totpoderós, creador del cel i de la
terra.

Credo in Deum, Patrem
omnipoténtem, Creatórem cæli
et terræ.

I en Jesucrist, únic Fill seu i
Senyor nostre; 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 totpoderós; i d’allí ha de
venir a jutjar els vius i els morts.

Et in Iesum Christum, Fílium
Eius únicum, Dóminum
nostrum, qui conceptus est de
Spíritu Sancto, natus ex Maria
Vírgine, passus sub Póntio
Piláto, crucifixus, mórtuus, et
sepúltus, descéndit ad ínferos,
tértia die resurréxit a mórtuis,
ascéndit ad cælos, sedet ad
déxteram Dei Patris
omnipoténtis, inde ventúrus est
iudicáre vivos et mórtuos.

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.

Et in Spíritum Sanctum,
sanctam Ecclésiam cathólicam,
sanctórum communiónem,
remissiónem peccatórum, carnis
resurrectiónem, vitam ætérnam.
Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Àngel de Déu Ángele Dei

Àngel de Déu, vós que sou
custodi meu, a mi que sóc a vós
encomanat per la celestial pietat,
il·lumineu-me, guardeu-me,
regiu-me i governeu-me. Amén.

Ángele Dei, qui custos es mei,
me, tibi commíssum pietáte
supérna, illúmina, custódi, rege
et gubérna. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



SANTÍSSIMA TRINITAT

Símbol Atanasià  Te Deum  Trisagi angèlic  Acte de fe  Acte d'esperança  

Acte de caritat
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Símbol
Atanasià

Sýmbolum
Athanasiánum

Antífona. Glòria a vós, Trinitat
igual, única Deitat, abans dels
segles, i ara, i sempre. (T. P.
Al·leluia).

Antíphona. Glória tibi, Trínitas
æquális, una Déitas, et ante
ómnia sǽcula, et nunc, et in
perpétuum. (T. P. Allelúia).

Símbol
Atanasià

Sýmbolum
Athanasiánum

1. Tothom qui vulgui salvar-se,
primer de tot cal que mantingui
la fe catòlica:

1. Quicúmque vult salvus esse,
ante ómnia opus est, ut téneat
cathólicam fidem:

2. I el qui no la guardi íntegra i
inviolada, sens dubte morirà per
sempre.

2. Quam nisi quisque íntegram
inviolatámque serváverit, absque
dúbio in ætérnum períbit.

3. La fe catòlica és que venerem
un sol Déu en la Trinitat, i la
Trinitat en la unitat.

3. Fides autem cathólica hæc
est: ut unum Deum in Trinitáte,
et Trinitátem in unitáte
venerémur.

4. Sense confondre les persones
ni separar les substàncies.

4. Neque confundéntes
persónas, neque substántiam
separántes.

5. Perquè una és la persona del
Pare, l'altra la del Fill i l'altra la
de l'Esperit Sant.

5. Alia est enim persóna Patris,
ália Fílii, ália Spíritus Sancti.

6. Però el Pare i el Fill i l'Esperit
Sant tenen una sola divinitat,
igual glória i coeterna majestat.

6. Sed Patris, et Fílii, et Spíritus
Sancti una est divínitas, æquális
glória, coætérna maiéstas.

7. Com el Pare tal el Fill, tal
l'Esperit Sant.

7. Qualis Pater, talis Fílius, talis
Spíritus Sanctus.

8. No-creat el Pare, no-creat el
Fill, no-creat l'Esperit Sant.

8. Increátus Pater, increátus
Fílius, increátus Spíritus
Sanctus.



9. Immens el Pare, immens el
Fill, immens l'Esperit Sant.

9. Imménsus Pater, imménsus
Fílius, imménsus Spíritus
Sanctus.

10. Etern el Pare, etern el Fill,
etern l'Esperit Sant.

10. Ætérnus Pater, ætérnus
Fílius, ætérnus Spíritus Sanctus.

11. I, alhora, no són tres eterns,
sinó un sol etern.

11. Et tamen non tres ætérni,
sed unus ætérnus.

12. Com no són tres no-creats,
ni tres immensos, sinó un sol no-
creat i un sol immens.

12. Sicut non tres increáti, nec
tres imménsi, sed unus increátus
et unus imménsus.

13. Igualment, omnipotent el
Pare, omnipotent el Fill,
omnipotent l'Esperit Sant.

13. Simíliter omnípotens Pater,
omnípotens Fílius, omnípotens
Spíritus Sanctus.

14. I amb tot, no són tres
omnipotents, sinó un sol
omnipotent.

14. Et tamen non tres
omnipoténtes, sed unus
omnípotens.

15. Així Déu és el Pare, Déu és
el Fill, Déu és l'Esperit Sant.

15. Ita Deus Pater, Deus Fílius,
Deus Spíritus Sanctus.

16. I, amb tot, no són tres déus
sinó un sol Déu.

16. Et tamen non tres Dii, sed
unus est Deus.

17. Així, Senyor és el Pare,
Senyor és el Fill, Senyor és
l'Esperit Sant.

17. Ita Dóminus Pater, Dóminus
Fílius, Dóminus Spíritus
Sanctus.

18. I amb tot, no són tres
senyors, sinó un sol Senyor.

18. Et tamen non tres Dómini:
sed unus est Dóminus.

19. Perquè, així com per la
cristiana veritat, som compel·lits
a confessar com a Déu i Senyor
cada persona en particular; així
la religió catòlica ens prohibeix
dir tres déus i senyors.

19. Quia, sicut singillátim
unamquámque persónam Deum
ac Dóminum confitéri christiána
veritáte compéllimur: ita tres
Deos aut Dóminos dícere
cathólica religióne prohibémur.

20. El Pare, per ningú fou fet ni
creat ni engendrat.

20. Pater a nullo est factus: nec
creátus, nec génitus.



21. El Fill fou per sols el Pare,
no fet ni creat, sinó engendrat.

21. Fílius a Patre solo est: non
factus, nec creátus, sed génitus.

22. L'Esperit Sant, del Pare i del
Fill, no fou fet ni creat ni
engendrat, sinó que procedeix.

22. Spíritus Sanctus a Patre et
Fílio: non factus, nec creátus,
nec génitus, sed procédens.

23. Hi ha, per consegüent, un
sol Pare, no tres pares; un sol
Fill, no tres fills; un sol Esperit
Sant, no tres esperits sants.

23. Unus ergo Pater, non tres
Patres: unus Fílius, non tres
Fílii: unus Spíritus Sanctus, non
tres Spíritus Sancti.

24. I en aquesta Trinitat, res no
és abans ni després, res major o
menor: sinó que les tres
persones són entre si coeternes i
coiguals.

24. Et in hac Trinitáte nihil
prius aut postérius, nihil maius
aut minus: sed totæ tres persónæ
coætérnæ sibi sunt et coæquáles.

25. De manera que, com abans
s'ha dit, en tot s'ha de venerar
igualment la unitat en la Trinitat
que la Trinitat en la unitat.

25. Ita ut per ómnia, sicut iam
supra dictum est, et únitas in
Trinitáte, et Trínitas in unitáte
veneránda sit.

26. El qui vulgui doncs salvar-
se, així ha de sentir de la
Trinitat.

26. Qui vult ergo salvus esse, ita
de Trinitáte séntiat.

27. Però és necessari per
l'eterna salvació creure també
fidelment en l'encarnació de
nostre Senyor Jesucrist.

27. Sed necessárium est ad
ætérnam salútem, ut
Incarnatiónem quoque Dómini
nostri Iesu Christi fidéliter
credat.

28. És, doncs, la fe recta que
creiem i confessem que nostre
Senyor Jesucrist és Fill de Déu i
home.

28. Est ergo fides recta, ut
credámus et confiteámur quia
Dóminus noster Iesus Christus,
Dei Fílius, Deus et homo est.

29. És Déu engendrat de la
substància del Pare abans dels
segles; i és home nascut de mare
en el segle.

29. Deus est ex substántia
Patris ante sǽcula génitus: et
homo est ex substántia matris in
sǽculo natus.



30. Perfecte Déu, perfecte
home; subsistent d'ànima
racional i de carn humana.

30. Perféctus Deus, perféctus
homo: ex ánima rationáli et
humána carne subsístens.

31. Igual al Pare segons la
divinitat; menor que el Pare
segons la humanitat.

31. Æquális Patri secúndum
divinitátem: minor Patre
secúndum humanitátem.

32. Mes, per bé que sigui Déu i
home, no són dos, sinó un sol
Crist.

32. Qui, licet Deus sit et homo,
non duo tamen, sed unus est
Christus.

33. I un sol, no per la conversió
de la divinitat en la carn, sinó
per l'assumpció de la humanitat
en Déu.

33. Unus autem non
conversióne divinitátis in
carnem: sed assumptióne
humanitátis in Deum.

34. Un absolutament, no per la
confusió de la substància, sinó
per la unitat de la persona.

34. Unus omníno, non
confusióne substántiæ: sed
unitáte persónæ.

35. Perquè com l'ànima
racional i la carn és un sol home;
així Déu i l'home són un sol
Crist.

35. Nam sicut ánima rationális
et caro unus est homo: ita Deus
et homo unus est Christus.

36. El qual patí per la nostra
salvació, baixà a l'infern, el
tercer dia ressuscità d'entre els
morts.

36. Qui passus est pro salúte
nostra: descéndit ad ínferos:
tértia die resurréxit a mórtuis.

37. Pujà al cel, està assegut a la
dreta de Déu Pare omnipotent,
des d'allí ha de venir a judicar els
vius i els morts.

37. Ascéndit ad cælos, sedet ad
déxteram Dei Patris
omnipoténtis: inde ventúrus est
iudicáre vivos et mórtuos.

38. A la seva vinguda tots els
homes han de ressuscitar amb
els seus cossos i donar comptes
dels seus actes.

38. Ad cuius advéntum omnes
hómines resúrgere habent cum
corpóribus suis: et redditúri sunt
de factis própriis ratiónem.

39. Els qui obraren el bé, aniran
a la vida eterna, els qui

39. Et qui bona egérunt, ibunt
in vitam ætérnam: qui vero



malament, al foc etern. mala, in ignem ætérnum.
40. Aquesta és la fe catòlica i

qui no la cregués fidelment i
fermament, no podrà salvar-se.

40. Hæc est fides cathólica,
quam nisi quisque fidéliter
firmitérque credíderit, salvus
esse non póterit.

Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto.

Com era al principi, ara i
sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

Sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

Antífona. Glòria a vós, Trinitat
igual, única Deitat, abans dels
segles, i ara, i sempre. (T. P.
Al·leluia).

Antíphona. Glória tibi, Trínitas
æquális, una Déitas, et ante
ómnia sǽcula, et nunc, et in
perpétuum. (T. P. Allelúia).

V/. Escolteu, Senyor, la nostra
pregària.

V/. Dómine, exáudi oratiónem
meam.

R/. I el nostre clam arribi a vós. R/. Et clamor meus ad te véniat.
Els sacerdots afegeixen: Sacerdotes addunt:

V/.  El Senyor sigui amb
vosaltres.

V/.  Dóminus vobíscum.

R/. I amb el vostre esperit. R/. Et cum spíritu tuo.

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu Pare, vós en enviar al
món el Verb de veritat i l'Esperit
santificador, revelàreu als homes
el vostre admirable misteri.
Concediu-nos que en la professió
de la fe veritable, reconeguem la
glòria de la Trinitat eterna i
adorem la seva unitat de poder i
de majestat. Per Nostre Senyor
Jesucrist, el vostre Fill, que amb
vós viu i regna en la unitat de

Omnípotens sempitérne Deus,
qui dedísti fámulis tuis, in
confessióne veræ fídei, ætérnæ
Trinitátis glóriam agnóscere, et
in poténtia maiestátis adoráre
unitátem: quǽsumus; ut,
eiúsdem fídei firmitáte, ab
ómnibus semper muniámur
advérsis. Per Dóminum nostrum
Iesum Christum Fílium tuum:
qui tecum vivit et regnat in



l'Esperit Sant, Déu, pels segles
del segles.

unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sǽcula sæculórum.

R/. Amén. R/. Amen.
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Oh Déu, us lloem: Senyor, us
glorifiquem.

Te Deum laudámus: te
Dóminum confitémur.

Oh Pare etern, tota la terra us
venera.

Te ætérnum Patrem, omnis
terra venerátur.

Tots els àngels, els querubins i
els serafins no cessen mai
d’aclamar-vos:

Tibi omnes ángeli, tibi cæli et
univérse potestátes: tibi
chérubim et séraphim incessábili
voce proclámant:

Sant, sant, sant és el Senyor,
Déu de l’univers.

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.

El cel i la terra són plens de la
majestat de la vostra glòria.

Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.

El cor gloriós dels Apòstols,
l’estol venerable dels profetes,
l’exèrcit esclatant dels màrtirs us
donen lloança.

Te gloriósus apostolórum
chorus, te prophetárum
laudábilis númerus, te mártyrum
candidátus laudat exércitus.

Per tota la terra la santa
Església us proclama:

Te per orbem terrárum sancta
confitétur Ecclésia,

Pare d’immensa majestat, Fill
únic veritable i adorable, Esperit
Sant, protector.

Patrem imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum et
únicum Fílium; Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.

Oh Crist, vós sou el Rei de la
Glòria Vós sou el Fill etern del
Pare.

Tu rex glóriæ, Christe. Tu Patris
sempitérnus es Fílius.

Vós, en fer-vos home per
alliberar els homes, no defugireu
d’entrar en el si de la Verge.

Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem, non horruísti Vírginis
úterum.

Vós, vençut l’agulló de la mort,
obrireu als creients el Regne del
cel.

Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna
cælórum.

Te Deum



Vós seieu a la dreta de Déu, en
la glòria del Pare.

Tu ad déxteram Dei sedes, in
glória Patris.

I creiem que un dia retornareu
com a jutge.

Iudex créderis esse ventúrus.

Tots s'agenollen en el següent
versicle:

Sequens versus dícitur flexis génibus:

Us demanem, doncs, que
socorregueu els vostres servents
que heu redimit amb la vostra
sang preciosa.

Te ergo quǽsumus, tuis fámulis
súbveni, quos pretióso sánguine
redemísti.

Feu que siguem comptats en el
nombre dels vostres sants en la
glòria eterna.

Ætérna fac cum sanctis tuis in
glória numerári.

Senyor, salveu el vostre poble i
beneïu la vostra heretat.

Salvum fac pópulum tuum,
Dómine, et bénedic hereditáti
tuæ.

Sigueu el seu pastor, preneu-lo
sempre als vostres braços.

Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.

Us beneïm dia rere dia i lloem
per sempre el vostre nom
Senyor.

Per síngulos dies benedícimus
te; et laudámus nomen tuum in
sǽculum, et in sǽculum sǽculi.

Digneu-vos guardar-nos avui
lliures de pecat.

Dignáre, Dómine, die isto sine
peccáto nos custodíre.

Senyor, tingueu pietat de
nosaltres, tingueu pietat de
nosaltres.

Miserére nostri, Dómine,
miserére nostri.

Que el vostre amor, Senyor, no
ens deixi mai; aquesta és
l’esperança que posem en vós.

Fiat misericórdia tua, Dómine,
super nos, quemádmodum
sperávimus in te.

En vós, Senyor, m’emparo, que
mai no quedi confós.

In te, Dómine, sperávi: non
confúndar in ætérnum.
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Trisagi
angèlic

Triságium
angélicum

En el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant. Amén.

In nómine Patris et Fílii et
Spíritus Sancti. Amen.

V/.  Obriu-me els llavis, Senyor. V/.  Dómine, lábia mea apéries.
R/. I proclamaré la vostra

lloança.
R/. Et os meum annuntiábit

láudem tuam.
V/.  Envieu-me, Senyor, la vostra

ajuda.
V/.  Deus, in adiutórium meum

inténde.
R/. No demoreu, Senyor, la

vostra vinguda.
R/. Dómine, ad adiuvándum me

festína.
V/.  Glòria al Pare i al Fill i a

l’Esperit Sant.
V/.  Glória Patri, et Fílio, et

Spirítui Sancto.
R/. Com era al principi, ara i

sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

R/. Sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

PRIMERA DENA PRIMA DECAS

Sant Déu, Sant Fort, Sant
Immortal, apiadeu-vos de
nosaltres.

Sanctus Deus, Sanctus fortis,
Sanctus immortális, miserére
nobis.

Parenostre. Pater noster.

V/.  A vós la lloança, a vós la
glòria, a vós donem gràcies pels
segles dels segles, oh Beatíssima
Trinitat!

V/.  Tibi laus, Tibi glória, Tibi
gratiárum áctio in sǽcula
sempitérna, o Beáta Trínitas!

R/. Sant, Sant, Sant Senyor Déu
dels exèrcits. Plens estan els cels
i la terra de la vostra glòria.

R/. Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dóminus Deus exercítuum. Pleni
sunt cæli et terra glória tua.

V/.  Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.

V/.  Glória Patri, et Fílio, et
Spirítui Sancto.

A partir d'aquí es repeteix nou vegades el següent:



R/. Com era al principi, ara i
sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

R/. Sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

ANTÍFONA

A vós, oh Pare Unigènit; a vós,
Fill Unigènit; a vós, Esperit de
Santedat; un sol Déu en Trinitat
de tot cor us confessem, beneïm i
lloem; a vós sigui donada
eternament reverència i glòria.

ANTÍPHONA

Te Deum Patrem ingénitum, te
Fílium unigénitum, te Spíritum
Sanctum Paráclitum, sanctam et
indivíduam Trinitátem, toto
corde et ore confitémur,
laudámus atque benedícimus:
tibi glória in sǽcula.

V/.  Beneïm el Pare, el Fill i
l'Esperit Sant.

V/.  Benedicámus Patrem, et
Fílium cum Sancto Spíritu.

R/. Lloem-lo i enaltim-lo per
sempre.

R/. Laudémus et
superexaltémus eum in sǽcula.

PREGUEM ORÉMUS

Déu omnipotent i etern, que
heu donat als vostres servidors
de professar la veritable fe i, així,
de conèixer la glòria de la
Trinitat eterna i adorar-ne la
Unitat, de poder i sobirania; feu
que la fermesa d'aquesta nostra
fe ens valgui sempre de ser
protegits contra tota adversitat.
Per nostre Senyor Jesucrist.
R/. Amén.

Omnípotens sempitérne Deus,
qui dedísti fámulis tuis, in
confessióne veræ fídei, ætérnæ
Trinitátis glóriam agnóscere, et
in poténtia maiestátis adoráre
unitátem: quǽsumus; ut,
eiúsdem fídei firmitáte, ab
ómnibus semper muniámur
adversis. Per Christum
Dóminum nostrum. R/. Amen.

Allibereu-nos, salveu-nos,
vivifiqueu-nos, oh Beatíssima
Trinitat!

Líbera nos, salva nos, vivífica
nos, o Beáta Trínitas!

La segona i la tercera dena es resen igual que la primera.
Després de les denes:

Acabada l'oració tots diem:
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Acte de fe

Déu meu, crec fermament tot el que vós, veritat infal·lible, heu
revelat, i la santa Església ens proposa creure.

I expressament crec en vós, únic Déu veritable, en tres persones
iguals i realment distintes: Pare, Fill i Esperit Sant.

I en Jesucrist, el vostre Fill, encarnat i mort per nosaltres, el qual
donarà a cadascú, segons els seus mèrits, el premi o la pena eterna.

Segons aquesta fe vull viure sempre. Senyor, augmenteu la meva fe.
Amén.



SECCIÓ ÍNDEX

Acte d’esperança

Déu meu, espero de la vostra bondat, per les vostres promeses i pels
mèrits de Jesucrist Salvador nostre, la via eterna i les gràcies
necessàries per a merèixer-la amb les bones obres que jo dec i vull
practicar.

Senyor, que jo no sigui confós eternament.
Amén.



SECCIÓ ÍNDEX

Acte de caritat

Déu meu, us estimo amb tot el cor, sobre totes les coses, a vós que
sou el bé infinit i la nostra eterna felicitat; i per l'amor vostre, estimo
els altres com a mi mateix, i perdono les ofenses rebudes.

Amén.



ADORACIÓ EUCARÍSTICA

Visita al Santíssim  Adóro te devóte  Pange, língua
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Visita
al Santíssim

Visitátio
Ssimi. Sacraménti

V/.  En tot lloc i en tot moment. V/.  Adorémus in ætérnum
Sanctíssimum Sacraméntum.

R/. Sigui beneït i alabat el
Santíssim Sagrament.

R/. Adorémus in ætérnum
Sanctíssimum Sacraméntum.

Parenostre, Avemaria, Glòria
(tres cops).

Pater noster, Ave Maria,
Glória Patri (tres veces).

V/.  En tot lloc i en tot moment. V/.  Adorémus in ætérnum
Sanctíssimum Sacraméntum.

R/. Sigui beneït i alabat el
Santíssim Sagrament.

R/. Adorémus in ætérnum
Sanctíssimum Sacraméntum.

SECCIÓ ÍNDEX

COMUNIÓ ESPIRITUAL

Jo voldria, Senyor, rebre-us amb aquella puresa, humilitat i devoció
amb què us va rebre la vostra Santíssima Mare, amb l'esperit i el
fervor dels Sants.



1. Devot a Vós adoro, Deïtat
latent, sota d’aquests signes
verament present; el meu cor,
per vostre, tot ell s’ofereix,
perquè, contemplant-vos, tot ell
defalleix.

1. Adóro te devóte, latens
Déitas, quæ sub his figúris vere
látitas. Tibi se cor meum totum
súbiicit, quia, te contémplans,
totum déficit.

2. A gust, vista i tacte amagat
resteu, però, amb sols l’oïda,
segur l’home creu; crec tot el que
el vostre Verb ens ha parlat, cap
paraula d’altre no és més veritat.

2. Visus, tactus, gustus in te
fállitur, sed audítu solo tuto
créditur. Credo quidquid dixit
Dei Fílius: nil hoc verbo veritátis
vérius.

3. En creu era oculta sola la
Deïtat, ara aquí és oculta fins la
humanitat; però ambdues coses
jo confés creient, i us prec el que
el lladre pregà penitent.

3. In Cruce latébat sola Déitas;
at hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque
cónfitens, peto quod petívit latro
pœnitens.

4. No us veig les ferides, tal com
sant Tomàs, Déu, però us
confesso, no veient-les pas; feu
que jo en Vós sempre tingui fe
major, més ferma esperança,
més ardent amor.

4. Plagas, sicut Thomas, non
intúeor; Deum tamen meum te
confíteor. Fac me tibi semper
magis crédere, in te spem
habére, te dilígere.

5. Oh do! que ens recorda la
mort del Senyor, pa vivent que
vida dóna al viador, feu que
sempre visqui de Vós el meu cor,
feu que gusti sempre la vostra
dolçor.

5. O memoriále mortis Dómini!
Panis vivus vitam præstans
hómini, præsta meæ menti de te
vívere, et te illi semper dulce
sápere.

6. Pelicà benigne, oh Jesús!, del
fang dels pecats renteu-me amb
la vostra sang; que una gota sola
d’ella pot salvar tot el món de
quanta culpa en ell hi ha.

6. Pie pellicáne, Iesu Dómine,
me immúndum munda tuo
sánguine: cuius una stilla salvum
fácere totum mundum quit ab
omni scélere.

Adóro te devóte



7. Jesús, a qui esguardo ara sota
un vel prec que complir pugui
mon fervent anhel: que, a faç
nua, un dia, veient-vos a Vós,
benaurat em faci veure-us
gloriós. Amén.

7. Iesu, quem velátum nunc
aspício, oro, fiat illud quod tam
sítio; ut te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuæ glóriæ.
Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Canta, llengua, el sant misteri
del gloriosíssim Cos i de la Sang
preciosa que el Senyor de les
nacions, fruit d’entranya
generosa, ha vessat per salvar el
món.

Pange, língua, gloriósi Córporis
mystérium, Sanguinísque
pretiósi, quem in mundi
prétium, fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Se’ns donà, i ens volgué néixer
del sant ventre virginal, i,
sembrada la paraula, en el món
on habità, hi acabà la seva estada
amb la nova institució.

Nobis datus, nobis natus ex
intácta Vírgine, et in mundo
conversátus, sparso verbi
sémine, sui moras incolátus miro
cláusit órdine.

Aquell vespre de la cena, la
darrera amb els germans,
observats tots els preceptes
d’aquell àpat ritual, per ses mans
es dóna als dotze ell mateix com
a menjar.

In suprémæ nocte cœnæ,
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene, cibis in
legálibus, cibum turbæ duodénæ
se dat suis mánibus.

El Verb-carn amb la paraula
muda en carn el que era pa; sang
de Crist el vi es torna. Si els
sentits no entenen res, n’hi ha
prou amb la fe sola perquè el cor
n’estigui cert.

Verbum caro, panem verum,
Verbo carnem éfficit, fitque
sanguis Christi merum, et, si
sensus déficit, ad firmándum cor
sincérum, sola fides súfficit.

De genolls, doncs, adorem-lo,
aquest sagrament tant gran, i el
que fou imatge antiga deixi lloc
al ritu nou; que la nostra fe
supleixi el defecte dels sentits.

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui; et antíquum
documéntum novo cedat rítui;
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

A Déu Pare i al Fill únic donem
glòria i honor, majestat i
benaurança, força i benedicció; i
donem igual lloança al qui
procedeix d’ambdós. Amén.

Genitóri, Genitóque laus et
iubilátio, salus, honor, virtus
quoque sit et benedíctio;
procedénti ab utróque compar
sit laudátio. Amen.

Pange, língua



V/.  Ens donàreu el pa del Cel.
(T. P. Al·leluia).

V/.  Panem de cælo præstitísti
eis. (T. P. Allelúia).

R/. Que tots els gustos contenia.
(T. P. Al·leluia).

R/. Omne delectaméntum in se
habéntem. (T. P. Allelúia).

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu qui sota un Sagrament
admirable ens deixeu memòria
de la vostra passió: concediu-
nos, us preguem, venerar de tal
manera els sagrats misteris del
vostre Cos i Sang, que
constantment sentim en
nosaltres el fruit de la vostra
redempció. Que viviu i regneu
pels segles dels segles.

Deus, qui nobis sub sacramento
mirábili, passionis tuæ
memóriam reliquísti: tríbue,
quǽsumus, ita nos córporis et
sánguinis tui sacra mystéria
venerári, ut redemptiónis tuæ
fructum in nobis iúgiter
sentiámus. Qui vivis et regnas in
sǽcula sæculórum.

R/. Amén. R/. Amen.

Lloeu el Senyor, tots els pobles;
glorifiqueu-lo, totes les nacions:

Laudáte Dóminum omnes
gentes, laudáte eum, omnes

Lloances de desgreuge

Beneït sigui Déu.
Beneït sigui el seu sant Nom.
Beneït sigui Jesucrist, Déu i Home vertader.
Beneït sigui el nom de Jesús.
Beneït sigui el seu sacratíssim Cor.
Beneïda sigui la seva preciosíssima sang.
Beneït sigui Jesús en el santíssim Sagrament de l'altar.
Beneït sigui l'Esperit Sant Paràclit.
Beneïda sigui l'excelsa Mare de Déu, Maria santíssima.
Beneïda sigui la seva santa i immaculada Concepció.
Beneïda sigui la seva gloriosa Assumpció.
Beneït sigui el nom de Maria, Verge i Mare.
Beneït sigui sant Josep, el seu castíssim espòs.
Beneït sigui Déu en els seus àngels y en els seus sants.
Amén.



el seu amor per nosaltres és
immens, la fidelitat del Senyor
durarà sempre.

pópuli, quóniam confirmáta est
super nos misericórdia eius, et
véritas Dómini manet in
ætérnum.

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

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto; sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.
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ESPERIT SANT

Veniu, Esperit Sant  Veni, Creátor  Vine, Sant Esperit
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Veniu,
Esperit Sant

Veni,
Sancte Spíritus

Veniu, Esperit Sant, ompliu el
cor dels vostres fidels i enceneu-
hi la flama del vostre amor.

Veni, Sancte Spíritus!, reple
tuórum corda fidélium: et tui
amóris in eis ignem accénde.

V/.  Quan envieu el vostre alè,
Senyor.

V/.  Emitte Spíritum tuum, et
creabúntur.

R/. Renoveu la vida sobre la
terra.

R/. Et renovábis faciem terræ.

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu, Vós heu instruït els
cors dels fidels amb la llum de
l'Esperit Sant. Concediu-nos de
comprendre la saviesa segons el
mateix Esperit i de fruir sempre
del seu consol. Per Crist Senyor
nostre. R/. Amén.

Deus, qui corda fidélium Sancti
Spíritus illustratióne docuísti, da
nobis in eódem Spíritu recta
sápere; et de eius semper
consolatióne gaudére. Per
Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.
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Vine, Esperit creador, dels
fidels les ments visita; omple
amb ta gràcia infinita l’obra teva,
el nostre cor.

Veni, Creátor Spíritus, mentes
tuórum vísita, imple supérna
grátia, quæ tu creásti péctora.

Consolador sens igual, do
preciós de Déu Altíssim, foc, font
viva, amor puríssim, i dolcesa
espiritual.

Qui díceris Paráclitus, altíssimi
donum Dei, fons vivus, ignis,
cáritas, et spiritális únctio.

En set formes enriqueixes, dit
de la dreta Paterna; tu, segons
promesa eterna, do de llengües
infondeixes.

Tu septifórmis múnere, dígitus
patérnæ déxteræ, tu rite
promíssum Patris, sermóne
ditans gúttura.

Als sentits dóna’ls llum nova,
nostres cors d’amor fes presa;
afermant nostra flaquesa amb
virtut a tota prova.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis virtúte
firmans pérpeti.

Allunya’ns de l’enemic;
prompte de pau disfrutem; si tu
ens guies, estarem de tot mal
sempre a l’abric.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio vitémus
omne nóxium.

Per tu coneguem el Pare; per tu
el seu Fill coneguem; i a tu,
Esprit dels dos, creguem tant al
temps vinent, com ara.

Per te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium, teque
utriúsque Spíritum credámus
omni témpore.

Glòria a Déu Pare i al Fill,
d’entre els morts ressuscitat, i al
Paràclit Esperit, per tota
l’eternitat. Amén.

Deo Patri sit glória, et Fílio, qui
a mórtuis surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. Amen.
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Veni, Creátor



Vine,
Sant Esperit

Veni,
Sancte Spíritus

Veniu, oh Sant Esperit, des del
cel al nostre pit amb un raig de
llum divina.

Veni, Sancte Spíritus, et emítte
cǽlitus lucis tuæ rádium.

Pare dels pobres, veniu, deu-
nos els dons que teniu, oh Sol
que el cor il·lumina.

Veni, pater páuperum, veni,
dator múnerum, veni, lumen
córdium.

Vós sou el consolador, de
l’ànima Habitador, i dolcíssim
refrigeri.

Consolátor óptime, dulcis
hospes ánimæ, dulce
refrigérium.

En els treballs sou confort, en
les penes sou conhort, en la calor
sou temperi.

In labóre réquies, in æstu
tempéries, in fletu solácium.

Oh divina Claredat, visiteu la
intimitat del cor que ja us ansia.

O lux beatíssima, reple cordis
íntima tuórum fidélium.

Res tindrà l’home si vós no li
doneu vostre socors divinal, que
bé li sia.

Sine tuo númine, nihil est in
hómine, nihil est innóxium.

Tot el que no és net renteu; tot
el que ja és sec regueu; cureu
tota malaltia.

Lava quod est sórdidum, riga
quod est áridum, sana quod est
sáucium.

Tot l’indòmit endolciu; tot el
fred encalentiu; regiu el qui
s’esgarria.

Flecte quod est rígidum, fove
quod est frígidum, rege quod est
dévium.

Deu als fidels confiats dels
vostres dons esperats la
sacrosanta setena.

Da tuis fidélibus, in te
confidéntibus, sacrum
septenárium.

El mérit de la virtut, el camí de
la salut, la joia immortal i plena.

Da virtútis méritum, da salútis
éxitum, da perénne gáudium.

Seqüència de Pentecosta
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MARE DE DÉU

Àngelus  Regina cæli  Recordeu-vos  Sant Rosari  Sota el vostre mantell  

Stabat Mater  O verge i Mare de Déu  Sia vostra gran puresa  

Alma Redemptóris Mater  Ave, Regína cælórum
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Àngelus Ángelus Dómini

V/. L’àngel del Senyor va
anunciar a Maria.

R/. I ella va concebre per obra
de l’Esperit Sant.

V/. Ángelus Dómini nuntiávit
Maríæ.

R/. Et concépit de Spíritu
Sancto.

Déu vos salve, Maria… Ave, Maria…
V/. Sóc l’esclava del Senyor.
R/. Que es compleixin en mi les

teves paraules.

V/. Ecce ancílla Dómini.
R/. Fiat mihi secúndum verbum

tuum.
Déu vos salve, Maria… Ave, Maria…
V/. El qui és la Paraula es va fer

home.
R/. I va habitar entre nosaltres.

V/. Et Verbum caro factum est.
R/. Et habitávit in nobis.

Déu vos salve, Maria… Ave, Maria…
V/. Pregueu per nosaltres, Santa

Mare de Déu.
R/. Perquè siguem dignes de les

promeses de nostre Senyor
Jesucrist.

V/. Ora pro nobis, sancta Dei
génetrix.

R/. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

PREGUEM ORÉMUS

Infoneu, Senyor, la vostra
gràcia en els nostres cors, i feu
que els qui, per l’anunci de
l’àngel, hem conegut
l’encarnació de Jesucrist, el
vostre Fill, siguem conduïts, per
la seva passió i la seva creu, a la
glòria de la resurrecció. Per Crist
Senyor nostre. R/. Amen.

Grátiam tuam, quǽsumus,
Dómine, méntibus nostris
infúnde: ut qui, Ángelo
nuntiánte, Christi Fílii tui
Incarnatiónem cognóvimus; per
Passiónem eius et Crucem, ad
resurrectiónis glóriam
perducámur. Per Christum
Dóminum nostrum. R/. Amen.
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V/. Reina del cel, alegreu-vos,
al·leluia.

V/. Regina cæli lætáre, allelúia.

R/. Perquè aquell que
meresquéreu portar, al·leluia.

R/. Quia quem meruísti portáre,
allelúia.

V/. Ha ressuscitat tal com digué,
al·leluia.

V/. Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.

R/. Pregueu Déu per nosaltres,
al·leluia.

R/. Ora pro nobis Deum,
allelúia.

V/. Alegreu-vos, Verge Maria,
al·leluia.

V/. Gaude et lætáre, Virgo Maria,
allelúia.

R/. Perquè realment el Senyor
ha ressuscitat, al·leluia.

R/. Quia surréxit Dóminus vere,
allelúia.

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu, vós ompliu el món
d’alegria amb la resurrecció del
vostre Fill, Jesucrist, nostre
Senyor. Per la intercessió de la
seva Mare, la Verge Maria,
concediu-nos d'arribar al goig de
la vida eterna.

Deus, qui per resurrectiónem
Fílii tui Dómini nostri Iesu
Christi mundum lætificáre
dignátus es, præsta, quǽsumus,
ut per eius Genetrícem Vírginem
Maríam perpétuæ capiámus
gáudia vitæ.

Per Crist Senyor Nostre. R/.
Amén.

Per Christum Dóminum
nostrum. R/. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX

Regína cæli

Per al temps pasqual



Recordeu-vos Memoráre

Recordeu-vos, oh piadosíssima
Verge Maria, que mai no s’ha
sentit dir que ningú que hagi
implorat la vostra assistència i
reclamat el vostre auxili hagi
estat abandonat de vós.

Memoráre, o piíssima Virgo
Maria, non esse audítum a
sǽculo, quemquam ad tua
curréntem præsídia, tua
implorántem auxilia, tua
peténtem suffrágia, esse
derelíctum.

Animat amb aquesta confiança,
a vós recorro, oh Mare, verge de
les verges; i encara que gemint
sota el pes dels meus pecats,
m’atreveixo a comparèixer
davant la vostra presencia
sobirana.

Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo Vírginum, Mater,
curro, ad te vénio, coram te
gemens peccátor assísto.

No desoïu, oh Mare de Déu, les
meves súpliques; escolteu-les i
acolliu-les favorablement. Amén.

Noli, Mater Verbi, verba mea
despícere; sed áudi propítia et
exáudi. Amen.
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Sant
Rosari

Sanctum
Rosárium

V/. Pel senyal de la santa Creu,
dels nostres enemics allibereu-
nos, Senyor, Déu nostre. En el
nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant. Amén.

V/. Per signum Crucis de inimícis
nostris líbera nos, Deus Noster.
In Nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti. Amen.

V/. Obriu-me els llavis, Senyor. V/. Dómine, labia mea apéries.
R/. I proclamaré la vostra

lloança.
R/. Et os meum annuntiábit

laudem tuam.
V/. Sigueu amb nosaltres, Déu

nostre.
V/. Deus, in adiutórium meum

inténde.
R/. Senyor, veniu ajudar-nos. R/. Dómine, ad adiuvándum me

festína.

Senyor meu Jesucrist.

Glòria al Pare…
MISTERIS DE GOIG

Dilluns i dissabtes

1°. L'encarnació del Fill de Déu.
2°. Maria visita la seva cosina Elisabet.
3°. El naixement de Jesús a Betlem.
4°. La presentació de Jesús al temple.
5°. Jesús perdut i trobat al temple.

MISTERIS DE DOLOR

Dimarts i divendres

1°. L'oració de Jesús a l'hort de Getsemaní.
2°. Els assots a Jesús lligat a la columna.
3°. La coronació d'espines.
4°. Jesús, amb la creu al coll, camí del Calvari.
5°. La crucifixió i mort del Senyor.

MISTERIS DE GLÒRIA

Dimecres i diumenges



V/. Senyor, tingueu pietat. V/. Kýrie, eléison.
R/. Senyor, tingueu pietat. R/. Kýrie, eléison.
V/. Crist, tingueu pietat. V/. Christe, eléison.
R/. Crist, tingueu pietat. R/. Christe, eléison.
V/. Senyor, tingueu pietat. V/. Kýrie, eléison.
R/. Senyor, tingueu pietat. R/. Kýrie, eléison.
V/. Crist, oïu-nos. V/. Christe, audi nos.
R/. Crist, oïu-nos. R/. Christe, audi nos.
V/. Crist escolteu-nos. V/. Christe, exáudi nos.
R/. Crist escolteu-nos. R/. Christe, exáudi nos.
V/. Déu Pare celestial, V/. Pater de cælis, Deus,
R/. tingueu pietat de nosaltres. R/. miserére nobis.
V/. Déu, Fill Redemptor del món, V/. Fili, Redémptor mundi, Deus,
R/. tingueu pietat de nosaltres. R/. miserére nobis.
V/. Déu, Esperit Sant, V/. Spíritus Sancte, Deus,
R/. tingueu pietat de nosaltres. R/. miserére nobis.
V/. Trinitat santa, un sol Déu, V/. Sancta Trínitas, unus Deus,
R/. tingueu pietat de nosaltres. R/. miserére nobis.

1°. La resurrecció del Fill de Déu.
2°. L'ascensió de Jesús al cel.
3°. La vinguda de l'Esperit Sant.
4°. L'assumpció de Maria al cel.
5°. La coronació de Maria com a reina i senyora de cels i terra.

MISTERIS DE LLUM

Dijous

1º. El baptisme de Jesús al riu Jordà.
2º. Jesús a les noces de Canà.
3º. Anunci del Regne i invitació a la conversió.
4º. La transfiguració del Senyor.
5º. La institució de l'eucaristia.

Lletanies



V/. Santa Maria, V/. Sancta Maria,
R/. pregueu per nosaltres. R/. ora pro nobis.
Santa Mare de Déu Sancta Dei Génetrix
Santa Verge de les verges Sancta Virgo vírginum
Mare del Crist Mater Christi
Mare de l'Església Mater Ecclésiæ
Mare de la misericòrdia Mater Misericordiæ
Mare de la divina gràcia Mater divínæ gratiæ
Mare de l'esperança Mater Spei
Mare puríssima Mater puríssima
Mare castíssima Mater castíssima
Mare virginal Mater invioláta
Mare sense corrupció Mater intemeráta
Mare immaculada Mater immaculáta
Mare amable Mater amábilis
Mare admirable Mater admirábilis
Mare del bon consell Mater boni Consílii
Mare del Creador Mater Creatóris
Mare del Salvador Mater Salvatóris
Verge prudentíssima Virgo prudentíssima
Verge venerable Virgo veneránda
Verge predicable Virgo prædicánda
Verge potent Virgo potens
Verge clement Virgo clemens
Verge fidel Virgo fidélis
Mirall de justícia Spéculum iustítiæ
Seu de la saviesa Sedes Sapiéntiæ
Causa de la nostra alegria Causa nostræ lætítiæ
Vas espiritual Vas spirituále



Vas honorable Vas honorábile
Vas insigne de devoció Vas insigne devotiónis
Rosa mística Rosa mýstica
Torre de David Turris Davídica
Torre de marfil Turris ebúrnea
Casa daurada Domus áurea
Arca de la Nova Aliança Fœderis arca
Porta del cel Iánua cæli
Estel del matí Stella matutina
Salut dels malalts Salus infirmórum
Refugi dels pecadors Refugium peccatórum
Consol dels emigrants Solacium migrantium
Consoladora dels afligits Consolátrix afflictórum
Auxili dels cristians Auxílium christianórum
Reina dels àngels Regina Angelórum
Reina dels patriarques Regina Patriarchárum
Reina dels profetes Regina Prophetárum
Reina dels apòstols Regina Apostolórum
Reina dels màrtirs Regina Mártyrum
Reina dels confessors Regina Confessórum
Reina de les verges Regina Vírginum
Reina de tots els sants Regina Sanctórum ómnium
Reina concebuda sens pecat

original
Regina sine labe originali

concépta
Reina al cel assumpta Regina in cælum assumpta
Reina del sacratíssim rosari Regina sacratíssimi Rosárii
Reina de les famílies Regina famíliæ
Reina de la pau Regina pacis
V/. Anyell de Déu que lleveu el

pecat del món,
V/ . Agnus Dei, qui tollis peccáta

mundi,



R/. perdoneu-nos, Senyor. R/. parce nobis, Dómine.
V/. Anyell de Déu que lleveu el

pecat del món,
V/ . Agnus Dei, qui tollis peccáta

mundi,
R/. escolteu-nos, Senyor. R/. exáudi nos, Dómine.
V/. Anyell de Déu que lleveu el

pecat del món,
V/ . Agnus Dei, qui tollis peccáta

mundi,
R/. tingueu pietat de nosaltres. R/. miserére nobis.

SECCIÓ ÍNDEX

Concediu, Senyor Déu, als vostres servents, que frueixin de salut
perpètua en l'ànima i en el cos; i per la gloriosa intercessió de la
benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa i
gaudeixin després l'alegria eterna del cel. Us ho demanem per Crist,
Senyor nostre. Amén.



Sota el vostre
mantell ens emparem

Sub tuum
præsídium

Sota el vostre mantell ens
emparem, santa Mare de Déu;
escolteu les nostres pregàries en
tota necessitat i aparteu-nos
sempre dels perills, Verge
gloriosa i beneïda.

Sub tuum præsídium
confúgimus, Sancta Dei
Génetrix, nostras deprecatiónes
ne despícias in necessitátibus;
sed a perículis cunctis líbera nos
semper, Virgo gloriósa et
benedícta.

V/. Pregueu per nosaltres, Santa
Mare de Déu.

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei
Génetrix.

R/. Perquè siguem dignes de les
promeses de nostre Senyor
Jesucrist.

R/. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.
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És la Mare dolorosa prop la
creu, tota plorosa, d'on el Fill
penja clavat.

Stabat Mater dolorósa iuxta
Crucem lacrimósa, dum
pendébat Fílius.

La seva ànima, endolada,
gemegant i contristada, punyent
glavi ha traspassat.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.

Oh quan trista i afligida era
aquella beneïda Mare del Fill
únic seu.

O quam tristis et afflícta fuit illa
benedícta, mater Unigéniti!

Que gemia i es planyia, tot
guaitant-se'l, Mare pia, al suplici,
essent ell Déu.

Quæ mærébat et dolébat, pia
Mater, dum vidébat nati pœnas
íncliti.

Quin és l'home que, si veia el
patir que del Crist feia Mare
aital, ell no plorés?

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si vidéret in
tanto supplício?

Que tristor no hagués pregona
si del Crist Mare tan bona
compadir son Fill veiés?

Quis non posset contristári
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?

Per les culpes del seu poble a
turment sotmès innoble i a
flagell Jesús veié.

Pro peccátis suæ gentis vidit
Iesum in torméntis, et flagéllis
súbditum.

El dolç fruit que tant amava,
desolat morir guaitava, l'esprit
quan ell reté.

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum, dum
emísit spíritum.

Eia! Mare, d'amor vena, feu que
senti jo la pena del contrit, i plori
amb vós.

Éia, Mater, fons amóris me
sentíre vim dolóris fac, ut tecum
lúgeam.

Feu que el fred cor meu
s'inflami de l'ardor amb què el
Crist Déu ami per tal d'esser-li
agradós.

Fac, ut árdeat cor meum in
amándo Christum Deum ut sibi
compláceam.

Stabat Mater



Santa Mare, les ferides feu, del
Crucifix, sentides i gravades al
meu cor.

Sancta Mater, istud agas,
crucifíxi fige plagas cordi meo
válide.

I del vulnerat Fill vostre, que
amor tal, sofrint, em mostra,
compartiu amb mi el dolor.

Tui Nati vulneráti, tam dignáti
pro me pati, pœnas mecum
dívide.

Compassiu, feu que amb vós
plori i el Crucificat honori,
mentre el viure em durarà.

Fac me tecum píe flere,
crucifíxo condolére, donec ego
víxero.

Prop la creu, amb vós, estar-me
i al plany vostre associar-me
amb mon plany desitjo ja.

Iuxta Crucem tecum stare, et
me tibi sociáre in planctu
desídero.

Verge, entre les verges clara,
amargor no us vegi encara, feu
que, amb vós, em dolgui jo.

Virgo vírginum præclara, mihi
iam non sis amára, fac me tecum
plángere.

Que la mort del Crist jo porti, i
acompanyi i aconhorti sos assots
i passió.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consórtem, et
plagas recólere.

Dels verdancs del Crist
marqueu-me, embriac de la creu
feu-me i la sang del vostre Nat.

Fac me plagis vulnerári, fac me
Cruce inebriári, et cruóre Fílii.

En el dia del judici feu-me'l,
Verge, vós propici, que no sigui
al flam llançat.

Flammis ne urar succénsus, per
te, Virgo, sim defénsus in die
iudícii.

En finar, oh Crist, mia vida, per
la Mare feu-me crida a la palma
triomfal.

Christe, cum sit hinc exíre, da
per Matrem me veníre ad
palmam victóriæ.

Quan el cos en terra mori, feu
que l'anima us adori en el goig
sempiternal. Amén.

Quando corpus moriétur, fac, ut
ánimæ donétur paradísi glória.
Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



SECCIÓ ÍNDEX

O verge i Mare de Déu

O verge i Mare de Déu, jo m’ofereixo per fill(a) vostre(a) i, en honra
i glòria de la vostra puresa, també us ofereixo els meus ulls, les
meves orelles, la meva llengua, les meves mans; en una paraula, tot
el meu cos i la meva ànima. I us demano que m’obtingueu la gràcia
de no fer mai més ni un sol pecat.

Mare, aquí teniu el vostre fill(a).

Mare, aquí teniu el vostre fill(a).

Mare, aquí teniu el vostre fill(a).

En vós, Mare meva dolcíssima, he posat la meva confiança i mai
més no quedaré confós. Amén.
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Sia vostra gran puresa

Sia vostra gran puresa beneïda eternament, puix que Déu
omnipotent es complau amb tal bellesa. A vós, celestial princesa,
sagrada Verge Maria, us ofereixo en aquest dia l’ànima, la vida i el
cor. Mireu-me amb ulls plens d’amor; no em deixeu, no, Mare mia.



Mare santa del Redemptor,
porta del cel sempre oberta,
estrella del mar, socorreu el
poble caigut, que vol aixecar-se
de les seves culpes.

Alma Redemptóris Mater, quæ
pérvia cæli porta manes, et stella
maris, succúrre cadénti, súrgere
qui curat, pópulo.

Vos, que rebéreu la salutació de
Gabriel i, verge sempre,
infantàreu el vostre Creador, per
un miracle que tota la naturalesa
admira, tingueu pietat de
nosaltres.

Tu quæ genuísti, natúra
miránte, tuum sanctum
Genitórem, Virgo prius ac
postérius, Gabriélis ab ore
sumens illud Ave, peccatórum
miserére.
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Alma Redemptóris Mater

Per al Temps d'Advent i Nadal



Salve, Reina del Cel, salve,
Senyora dels àngels, salve, arrel
sagrada, salve porta santa, d’on
va sortir la llum del món.

Ave, Regína cælórum, ave,
Dómina Angelórum, salve, radix,
salve, porta, ex qua mundo lux
est orta.

Gaudiu, Verge Maria, la més
bella de totes, i pregueu el Crist
per nosaltres.

Gaude, Virgo gloriósa, super
omnes speciósa; vale, o valde
decóra, et pro nobis Christum
exóra.
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Ave, Regína cælórum

Per al Temps de Quaresma



PREPARACIÓ
DE LA SANTA MISSA

Oració a sant Josep  Sant Tomàs d'Aquino  Sant Ambròs
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Oració
a sant Josep

Preces
ad S. Ioseph

Oh feliç baró, sant Josep, a qui
fou donat no solament de veure i
escoltar el Déu que molts
desitjaren veure i no veieren,
escoltar i no escoltaren, sinó
tenir-lo en els seus braços, besar-
lo, vestir-lo i guardar-lo.

O felícem virum, beátum
Ioseph, cui datum est Deum,
quem multi reges voluérunt
vidére et non vidérunt, audíre et
non audiérunt, non solum vidére
et audíre, sed portáre,
deosculári, vestíre et custodíre!

V/.  Pregueu per nosaltres sant
Josep.

V/.  Ora pro nobis, beáte Ioseph.

R/. Perquè siguem dignes de les
promeses de Jesucrist.

R/. Ut digni efficiámur
promissiónibus Christi.

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu, que ens donàreu un
sacerdoci reial: concediu-nos us
preguem, que així com sant
Josep meresqué la gràcia de
tractar amb reverència i portar
en els seus braços el vostre Fill
unigènit, nascut de la Verge
Maria, de la mateixa manera ens
atorgueu la gràcia de servir el
vostre altar amb cor pur i
innocència de vida, de tal
manera que rebem el Cos i Sang
sacrosants del vostre Fill, i
mereixem posseir en l'altra vida
el premi etern. Pel mateix Crist
Senyor nostre. Amén.

Deus, qui dedísti nobis regále
sacerdótium, præsta, quǽsumus,
ut, sicut beátus Ioseph
unigénitum Fílium tuum, natum
ex Maria Vírgine, suis mánibus
reverénter tractáre méruit et
portáre, ita nos facias cum cordis
mundítia et óperis innocéntia
tuis sanctis altáribus deservíre,
ut sacrosánctum Fílii tui Corpus
et Sánguinem hódie digne
sumámus, et in futúro sǽculo
prǽmium habére mereámur
ætérnum. Per Christum
Dóminum nostrum. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Oració
de sant Tomàs

d'Aquino

Orátio
S. Thomæ
Aquinátis

Oh Déu omnipotent i
sempitern!, heus aquí que
m'atanso al Sagrament del vostre
Fill Unigènit, Jesucrist Senyor
nostre. Hi vinc com malalt al
metge de la vida, com un leprós a
la font de misericòrdia, com cec
a la llum de claredat eterna, com
un pobre i desvalgut al Senyor de
cels i terra.

Omnípotens sempiterne Deus,
ecce, accédo ad sacraméntum
unigéniti Fílii tui, Dómini nostri
Iesu Christi; accédo tamquam
infírmus ad médicum vitæ,
immúndus ad fontem
misericórdiæ, cæcus ad lumen
claritátis ætérnæ, pauper et
egénus ad Dóminum cæli et
terræ.

Imploro, doncs, a la vostra
infinita bondat i misericòrdia,
per tal que us digneu a sanar la
meva malaltia, netejar la meva
brutícia, aclarir la meva ceguesa,
enriquir la meva pobresa i vestir
la meva nuesa, perquè així pugui
jo rebre el Pa dels àngels, el Rei
dels Reis, el Senyor dels qui
dominen, amb tanta reverència i
humilitat, amb tanta contrició i
devoció, amb tal fe i tal puresa, i
amb tal propòsit i intenció, com
convé per a la salut de la meva
ànima.

Rogo ergo imménsæ largitátis
tuæ abundántiam, quátenus
meam curáre dignéris
infirmitátem, laváre fœditátem,
illumináre cæcitátem, ditáre
paupertátem, vestíre nuditátem:
ut panem Angelórum, Regem
regum et Dóminum
dominántium, tanta suscípiam
reveréntia et humilítate, tanta
contritióne et devotióne, tanta
puritáte et fíde, tali propósito et
intentióne, sicut éxpedit salúti
ánimæ meæ.

Concediu-me, us suplico, que
rebi jo, no només les espècies
sagramentals, sinó també la
virtut i gràcia del sagrament!

Da mihi, quǽso, Domínici
Córporis et Sánguinis non solum
suscípere sacraméntum, sed
étiam rem et virtútem
sacraménti.



Oh Déu amorosíssim!,
concediu-me que rebi en el meu
cor de tal manera el Cos del
vostre unigènit Fill, el nostre
Senyor Jesucrist, format en les
entranyes de la Verge Maria, de
tal manera que mereixi
incorporar-me al seu Cos místic,
i contar-me com a un dels seus
membres.

O mitíssime Deus, da mihi
corpus unigéniti Fílii tui, Dómini
nostri Iesu Christi, quod traxit
de Vírgine Maria, sic suscípere,
ut córpori suo mýstico mérear
incorporári, et ínter eius
membra connumerári.

Concediu-me, oh Pare
amantíssim! Que a la fi pugui
contemplar eternament i cara a
cara el vostre estimat Fill, el
qual, sota els vels de la fe, em
disposo a rebre ara, en aquesta
vida transitòria.

O amantíssime Pater, concede
mihi diléctum Fílium tuum,
quem nunc velátum in via
suscípere propóno, reveláta
tandem fácie perpétuo
contemplári.

Qui viu i regna amb vós, en
unió de Déu Esperit Sant, per
tots els segles dels segles. Amén.

Qui tecum vivit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sǽcula sæculórum. Amen.
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Oració
de sant Ambròs

Orátio
S. Ambrósii

Jo pecador, no fent pas cabal
dels meus mereixements, sinó
confiant en vostra bondat i
misericòrdia, tremolo i tinc
vergonya d'atansar-me a la taula
del vostre convit dolcíssim, oh
Jesucrist, piadós Senyor meu.
Puig tinc el cos i l'ànima tacats
amb tants de crims i no he tingut
en compte que calia de fermar el
pensament i refrenar la llengua.

Ad mensam dulcíssimi convívii
tui, pie Dómine Iesu Christe, ego
peccátor de própriis meis méritis
nihil præsúmens, sed de tua
confídens misericórdia et
bonitáte, accédere véreor et
contremísco. Nam cor et corpus
hábeo multis crimínibus
maculátum, mentem et línguam
non caute custodítam.

Així, doncs, oh Déu
piadosíssim, oh Majestat
tremenda, jo miserable,
agombolat d'angoixes, recorro a
Vós que sou font de misericòrdia
m'afanyo a venir perquè em
guariu, sota vostra protecció
cerco refugi; i al Qui no gosaria
alçar la vista com a Jutge, el
desitjo tenir per Salvador.

Ergo, o pia Déitas, o treménda
Maiéstas, ego miser, inter
angústias deprehénsus, ad te
fontem misericórdiæ recúrro, ad
te festíno sanándus, sub tuam
protectiónem fúgio: et, quem
Iúdicem sustinére néqueo,
Salvatórem habére suspíro.

Jo us descobreixo, Senyor, les
meves llagues i us faig palesa la
meva vergonya. Sé que són molts
i molt grans els meus pecats, i
em causen gran temença. Però
tinc esperança en vostres
misericòrdies innumerables.

Tibi, Dómine, plagas meas
osténdo, tibi verecúndiam meam
détego. Scío peccáta mea multa
et magna, pro quibus tímeo.
Spero in misericórdias tuas,
quarum non est númerus.

Mireu-me, doncs, amb ulls de
pietat, oh Jesucrist, Rei etern,
Déu i Home, clavat en creu per la
salut dels homes. Escolteu-me,

Réspice ergo in me óculis
misericórdiæ tuæ, Dómine Iesu
Christe, Rex ætérne, Deus et
homo, crucifíxus propter



Senyor, que en Vós espero;
compadiu-vos de mi, ple de
pecats i de misèries! Vós quí sou
font de pietat que mai ha
d'estroncar-se!

hóminem. Exáudi me sperántem
in te: miserére mei pleni misériis
et peccátis, tu qui fontem
miseratiónis numquam manáre
cessábis.

Salve Víctima de salut oferta en
favor meu i de tot l'humà llinatge
en el patíbul de la Creu!

Salve, salutáris víctima, pro me
et omni humáno génere in
patíbulo Crucis obláta.

Salve sang noble i preciosa, que
rages de les ferides del meu
Senyor Jesucrist crucificat, i
purifiques el món de tot pecat!

Salve, nóbilis et pretióse
Sanguis, de vulnéribus crucifíxi
Dómini mei Iesu Christi
prófluens, et peccáta totíus
mundi ábluens.

Recordeu-vos d'aquesta vostra
criatura, que redimíreu amb
vostra Sang! Ja em pesa d'haver
pecat, i proposo d'esmenar-me!

Recordáre, Dómine, creatúræ
tuæ, quam tuo Sánguine
redemísti. Pœnitet me peccásse,
cúpio emmendáre quod feci.

Allunyeu, doncs, oh Pare
clementíssim, allunyeu de mi
totes les culpes i pecats, per tal
que, purificat de cos i d'ànima
mereixi degustar dignament el
Sant dels sants.

Aufer ergo a me, clementíssime
Pater, omnes iniquitátes et
peccáta mea, ut, purificátus
mente et córpore, digne
degustáre mérear Sancta
sanctórum.

Concediu-me que aquest
santíssim tast del vostre Cos i
Sang, que ara vaig a prendre,
indigne de mi, sigui perdó dels
meus pecats i perfecta
purificació de les meves culpes,
allunyament de pensaments
impurs, revifament de bons
afectes, saludable eficàcia de ben
obrar com Vós voleu i, finalment,
fermíssima defensa del meu cos i

Et concéde, ut hæc sancta
prælibátio Córporis et Sánguinis
tui, quam ego indígnus súmere
inténdo, sit peccatórum meórum
remíssio, sit delictórum perfécta
purgátio, sit túrpium
cogitatiónum effugátio, ac
bonórum sénsuum regenerátio,
operúmque tibi placéntium
salúbris efficácia, ánimæ quoque
et córporis contra inimicórum



la meva ànima, contra els
enganys de tots els meus
enemics. Amén.

meórum insídias firmíssima
tuítio. Amen.
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Oració
a sant Miquel

Orátio
ad S. Míchäel

Arcàngel sant Miquel,
defenseu-nos en la lluita, sigueu
el nostre ajut contra la dolenteria
i els paranys del dimoni.
Supliquem que Déu el mantingui
sota el seu imperi. I Vós, Príncep
de la milícia celestial, llenceu a
l'infern, amb el poder diví,
Satanàs i els altres esperits
malvats, que corren pel món
buscant de perdre les ànimes.
Amén.

Sancte Míchäel Archángele,
defénde nos in prœlio: contra
nequítiam et insídias diáboli esto
præsídium. Impéret illi Deus,
súpplices deprecámur; tuque,
Princeps milítiæ cæléstis,
sátanam aliósque spíritus
malígnos, qui ad perditiónem
animárum pervagántur in
mundo, divína virtúte in
inférnum detrúde. Amen.
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Oració
de sant Tomàs

d'Aquino

Orátio
S. Thomæ
Aquinátis

Gràcies us dono, Senyor Sant,
Pare totpoderós, Eternal Déu,
perquè us heu dignat alimentar-
me a mi, pecador, indigne
servent vostre, sense cap mèrit
per la meva part, sinó per
concessió de la vostra
misericòrdia, amb el preciós Cos
i Sang del vostre Unigènit Fill
Jesucrist, Senyor nostre.

Grátias tibi ago, Dómine, sancte
Pater, omnípotens ætérne Deus,
qui me peccatórem, indígnum
fámulum tuum, nullis meis
méritis, sed sola dignatióne
misericórdiæ tuæ satiáre
dignátus es pretióso Córpore et
Sánguine Fílii tui Dómini nostri
Iesu Christi.

Us demano que aquesta
Sagrada Comunió no em sigui
motiu de càstig, sinó intercessió
saludable de perdó; sigui per a
mi armadura de la fe i escut de la
bona voluntat; ofegament de tots
els meus vicis, especialment de
tots els meus carnals apetits, i
augment de caritat i de
paciència, d'humilitat i
d'obediència, i de totes les
virtuts: sigui perfecte pacificador
del meu cos i la meva ànima,
ferma defensa contra tots els
meus enemics visibles i
invisibles, perpètua unió amb
Vós, únic i veritable Déu, i segell
de la meva mort en gràcia.

Et precor, ut hæc sancta
commúnio non sit mihi reátus ad
pœnam, sed intercéssio salutáris
ad véniam. Sit mihi armatúra
fídei et scutum bonæ voluntátis.
Sit vitiórum meórum evacuátio,
concupiscéntiæ et libídinis
exterminátio, caritátis et
patiéntiæ, humilitátis et
obœdiéntiæ, omniúmque
virtútum augmentátio; contra
insídias inimicórum ómnium,
tam visibílium, quam
invisibílium, firma defénsio; in
te uno ac vero Deo firma
adhǽsio; atque finis mei felix
consummátio.

Us demano, que tingueu per bé,
dur a aquest pecador a aquell
convit inefable, on Vós, amb el

Et precor te, ut ad illud
ineffábile convívium me
peccatórem perdúcere dignéris,



vostre Fill i l'Esperit Sant, sou
per a als vostres sants, llum
veritable, satisfacció complerta,
goig perdurable i felicitat
perfecta. Pel mateix Crist Nostre
Senyor. Amén.

ubi tu cum Fílio tuo et Spíritu
Sancto, Sanctis tuis es lux vera,
satíetas plena, gáudium
sempitérnum, iucúnditas
consummáta et felícitas perfécta.
Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Oració
de sant Bonaventura

Orátio
S. Bonaventúræ

Traspasseu, oh Jesús Senyor
dolcíssim, el cor i les entranyes
de la meva ànima amb la ferida
suavíssima i salubèrrima del
vostre amor, amb serena i
veritable, apostòlica i santíssima
caritat: que llangoreixi i es
desfaci l'ànima meva sempre i
només per amor i desig de Vós;
que es deleixi per Vós, i pels
vostres atris desfalleixi, que es
frisi per dissoldre's i unir-se amb
Vós.

Transfíge, dulcíssime Dómine
Iesu, medúllas et víscera ánimæ
meæ suavíssimo ac salubérrimo
amóris tui vúlnere, vera
serenáque et apostólica
sanctíssima caritáte, ut lángueat
et liquefíat ánima mea solo
semper amóre et desidério tui; te
concupíscat et defíciat in átria
tua, cúpiat dissólvi et esse tecum.

Feu que la meva ànima tingui
fam de Vós, oh Pa dels àngels,
aliment de les ànimes santes, oh
nostre Pa de cada dia,
sobresubstancial, que teniu tota
dolçor i saboria i tot delit de
suavitat.

Da ut ánima mea te esúriat,
panem Angelórum, refectiónem
animárum sanctárum; panem
nostrum cotidiánum,
supersubstantiálem, habéntem
omnem dulcédinem et sapórem
et omne delectaméntum
suavitátis.

Que el meu cor tingui sempre
fam i s'alimenti sempre de Vós, a
qui els àngels tothora desitgen
contemplar, i que de la dolçor de
vostra saboria siguin amarades
les entranyes de la meva ànima;
que estigui sempre assedegada
de Vós, oh Font de llum
perdurable, torrent de delícies,
ufanor de la casa de Déu.

Te, in quem desíderant Ángeli
prospícere, semper esúriat et
cómedat cor meum, et dulcédine
sapóris tui repleántur víscera
ánimæ meæ; te semper sítiat
fontem vitæ, fontem sapiéntiæ et
sciéntiæ, fontem ætérni lúminis,
torréntem voluptátis, ubertátem
domus Dei.



Que no us deixi mai de petja,
que us cerqui i us trobi, que
s'encamini a Vós i a Vós arribi,
que no pensi sinó en Vós i amb
Vós parli, i que tot ho faci a
glòria i lloança del vostre nom
amb humilitat i discreció, amb
amor i delectança, de bon aire i
de bon cor, i amb perseverança
fins a la fi. I sigueu sempre, i Vós
sol, tota la meva esperança i
confiança, la meva riquesa, el
meu platxeri, la meva alegria, el
meu goig, el meu repòs i
tranquil·litat, la meva pau, la
meva suavitat, el meu bon olor,
la dolçor meva, el meu menjar, el
meu nodriment, el meu refugi, el
meu auxili, la meva saviesa, el
meu tresor, on fixin les arrels
fermanent, incommovibles per
sempre, el meu pensament i el
meu cor. Amén.

Te semper ámbiat, te quærat, te
invéniat, ad te tendat, ad te
pervéniat, te meditétur, te
loquátur, et ómnia operétur in
laudem et glóriam nóminis tui,
cum humilitáte et discretióne,
cum dilectióne, et delectatióne,
cum facilitáte et afféctu, cum
perseverántia usque in finem; ut
tu sis solus semper spes mea,
tota fidúcia mea, divítiæ meæ,
delectátio mea, iucúnditas mea,
gáudium meum, quies et
tranquíllitas mea, pax mea,
suávitas mea, odor meus,
dulcédo mea, cibus meus,
reféctio mea, refúgium meum,
auxílium meum, sapiéntia mea,
pórtio mea, posséssio mea,
thesáurus meus, in quo fixa et
firma et immobíliter semper sit
radicáta mens mea et cor meum.
Amen.
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Oració
universal

Orátio
universális

Atribuïda al Papa Clement XI Sub nómine Cleméntis PP. XI vulgáta

Crec, Senyor; però que cregui
més fermanent encara. Espero,
Senyor; però que estigui més
segur de la meva esperança.
Amo, Senyor; però que estimi
amb més ardència. Em pesa,
Senyor; però que sigui més
vehement el meu dolor.

Credo, Dómine, sed credam
fírmius; spero, sed sperem
secúrius; amo, sed amem
ardéntius; dóleo, sed dóleam
veheméntius.

Us adoro com a primer
principi; us desitjo com a darrer
fi; us beneixo, com a etern
benefactor; us invoco, com a
propici defensor.

Adoro te ut primum
princípium; desídero ut finem
últimum; laudo ut benefactórem
perpétuum; invoco ut
defensórem propítium.

Dirigiu-me amb la vostra
saviesa; amb la vostra justícia
conteniu-me; amb la vostra
clemència consoleu-me; amb el
vostre poder protegiu-me.

Tua me sapiéntia dírige, iustítia
cóntine, cleméntia soláre,
poténtia prótege.

Des d'ara us ofereixo, Senyor,
els meus pensaments, perquè a
Vós s'elevin; les meves paraules,
perquè parlin de Vós; les meves
obres, perquè siguin segons
vostre voler; les meves penes i
treballs, perquè ho sofreixi tot
per amor vostre.

Óffero tibi, Dómine, cogitánda,
ut sint ad te; dicénda, ut sint de
te; faciénda, ut sint secúndum te;
ferénda, ut sint propter te.

Vull el que Vós voleu; ho vull
perquè ho voleu; ho vull com ho
voleu; ho vull mentre ho
vulgueu.

Volo quidquid vis, volo quia vis,
volo quómodo vis, volo quámdiu
vis.



Prego, Senyor, que il·lumineu el
meu enteniment; inflameu la
meva voluntat; que purifiqueu el
meu cos; que santifiqueu la meva
ànima.

Oro, Dómine: intelléctum
illúmines, voluntátem
inflámmes, cor emúndes,
ánimam sanctífices.

Feu que deplori les iniquitats
passades; que resisteixi les
temptacions futures; que
corregeixi les inclinacions
pecaminoses; que practiqui les
virtuts que més em santifiquin.

Défleam prætéritas iniquitátes,
repéllam futúras tentatiónes,
córrigam vitiósas propensiónes,
éxcolam idóneas virtútes.

Doneu-me, bon Déu, l'amor a
Vós; l'avorriment de mi mateix;
zel del pròxim; el menyspreu del
món.

Tríbue mihi, bone Deus,
amórem tui, ódium mei, zelum
próximi, contémptum mundi.

Que sigui prompte a obeir els
superiors; a defensar els
inferiors; a socórrer els amics; a
perdonar els enemics.

Stúdeam superióribus obœdíre,
inferióribus subveníre, amícis
consúlere, inimícis párcere.

Que venci la indolència amb
l'austeritat; l'avarícia amb la
liberalitat; la ira amb la
mansuetud; la tebiesa amb el
fervor.

Vincam voluptátem austeritáte,
avarítiam largitáte, iracúndiam
lenitáte, tepiditátem fervóre.

Feu-me prudent en les
empreses; constant en els perills;
pacient en l'adversitat; humil en
la prosperitat.

Redde me prudéntem in
consíliis, constántem in
perículis, patiéntem in advérsis,
húmilem in prósperis.

Feu, Senyor, que sigui atent en
l'oració; sobri en el menjar;
amatent en l'obligació; ferm en
els propòsits.

Fac, Dómine, ut sim in oratióne
atténtus, in épulis sóbrius, in
múnere sédulus, in propósito
fírmus.

Que procuri tenir innocència
interior; modèstia exterior;

Curem habére innocéntiam
interiórem, modéstiam



conversa edificant; vida
ordenada.

exteriórem, conversatiónem
exemplárem, vitam regulárem.

Que em tingui compte de
dominar el caràcter;
d'augmentar la gràcia;
d'observar la llei; de merèixer el
Cel.

Assídue invígilem natúræ
domándæ, grátiæ fovéndæ, legi
servándæ, salúti promeréndæ.

Que de Vós aprengui com és
mesquí tot el terrenal; quan gran
tot el que és diví; quan breu el
que és temporal; que perdurable
l'etern.

Discam a te quam ténue quod
terrénum, quam grande quod
divínum, quam breve quod
temporáneum, quam durábile
quod ætérnum.

Feu que em prepari a la mort;
que temi el judici; que em salvi
del foc etern; que obtingui el
Paradís. Per Crist Senyor Nostre.
Amén.

Da, ut mortem prævéniam,
iudícium pertímeam, inférnum
effúgiam, paradísum obtíneam.
Per Christum Dóminum
nostrum. Amen.
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A
Jesús

Crucificat

Orátio
ad D. N. I. C.
Crucifíxum

Mireu-me, oh amat i bon
Jesús!, prostrat a la vostra
presència: us demano amb el
més gran fervor que imprimiu en
el meu cor sentiments de fe,
d'esperança i de caritat, dolor
dels meus pecats i ferm propòsit
de no ofendre-us mai més:
mentre que jo amb gran amor i
compassió vaig considerant les
vostres cinc llagues, començant
per allò que digué de Vós, oh
Déu meu, el sant profeta David:
Han traspassat les meves mans
i els meus peus, i es poden
comptar tots els meus ossos (Ps.
21,17-18).

En ego, o bone et dulcíssime
Iesu, ante conspéctum tuum
génibus me provólvo, ac máximo
ánimi ardóre te oro atque
obtéstor, ut meum in cor vívidos
fídei, spei et caritátis sensus,
atque veram peccatórum
meórum pœniténtiam, eáque
emmendándi firmíssimam
voluntátem velis imprímere;
dum magno ánimi afféctu et
dolóre tua quinque vúlnera
mecum ipse consídero ac mente
contémplor, illud præ óculis
habens, quod iam in ore ponébat
tuo David prophéta de te, o bone
Iesu: Fodérunt manus meas et
pedes meos: dinumeravérunt
ómnia ossa mea (Ps. 21,17-18).
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Ànima de Crist
Aspiratiónes
ad Ssmum.

Redemptórem

Ánima de Crist, santifiqueu-me. Ánima Christi, sanctífica me.
Cos de Crist, salveu-me. Corpus Christi, salva me.
Sang de Crist, embriagueu-me. Sanguis Christi, inébria me.
Aigua del costat de Crist,

renteu-me.
Aqua láteris Christi, lava me.

Passió de Crist, conforteu-me. Pássio Christi, confórta me.
O bon Jesús, oïu-me! O bone Iesu, exáudi me.
Dins les vostres ferides,

amagueu-me.
Intra tua vúlnera abscónde me.

No permeteu que em separi de
Vós.

Ne permíttas me separári a te.

De l’enemic maligne, defenseu-
me.

Ab hoste malígno defénde me.

A l’hora de la mort, crideu-me. In hora mortis meæ voca me.
I feu-me anar a Vós. Et iube me veníre ad te.
Perquè amb els vostres sants us

lloï pels segles dels segles. Amén
Ut cum Sanctis tuis laudem te

in sǽcula sæculórum. Amen
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Oració
a la Verge

Santíssima

Orátio
ad B. Maríam

Vírginem

Oh Maria, Verge i Mare
Santíssima, heus aquí que he
rebut el vostre amadíssim Fill,
que en vostres immaculades
entranyes concebíreu, que vàreu
infantar i alletar i estrènyer amb
suavíssimes abraçades.

O Maria, Virgo et Mater
sanctíssima, ecce suscépi
dilectíssimum Fílium tuum,
quem immaculáto útero tuo
concepísti, genuísti, lactásti,
atque suavíssimis ampléxibus
strinxísti.

Heus aquí Aquell que amb la
seva presència us alegrava i us
omplia de totes les delícies,
Aquell mateix us torno a
presentar humilment i
amorosament, i l'ofereixo als
vostres braços per estrènyer-lo,
al vostre cor per estimar-lo, i
perquè sigui ofert a la Santíssima
Trinitat en culte suprem
d'adoració, per vostre mateix
honor i glòria, i per les meves
necessitats i les de tot el món.

Ecce, cuius aspéctu lætabáris et
ómnibus delíciis replebáris,
illum ipsum tibi humíliter et
amánter repræsénto et óffero
tuis bráchiis constringéndum,
tuo corde amándum,
sanctissimǽque Trinitáti in
suprémum latríæ cultum, pro tui
ipsíus honóre et glória et pro
meis totiúsque mundi
necessitátibus, offeréndum.

Us prego, doncs, oh Mare
Piadosíssima, que m'obtingueu
el perdó de tots els meus pecats,
i gràcia abundosa per a servir-lo
en endavant més fidelment i a
més, la gràcia final, a fi que
pugui lloar-lo amb Vós per tots
els segles dels segles. Amén.

Rogo ergo te, piíssima Mater,
ímpetra mihi véniam ómnium
peccatórum meórum,
uberémque grátiam ipsi deínceps
fidélius serviéndi, ac dénique
grátiam finálem, ut eum tecum
laudáre possim per omnia
sǽcula sæculórum. Amen.
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Oració
a sant Josep

Orátio
ad S. Ioseph

Custodi i pare de verges sant
Josep, a la fidel custòdia del qual
foren encomanades la mateixa
innocència de Crist Jesús i la
Verge de les verges, Maria. Per
aquestes dues estimadíssimes
penyores, Jesús i Maria, us
demano i us suplico m'obtingueu
que, preservat de tota impuresa,
serveixi amb ànima neta, cor pur
i cos cast Jesús i Maria. Amén.

Vírginum custos et pater,
sáncte Ioseph, cuius fidéli
custódiæ ipsa Innocéntia
Christus Iesus et Virgo vírginum
Maria commíssa fuit: te per hoc
utrúmque caríssimum pignus
Iesum et Maríam óbsecro et
obtéstor, ut me, ab omni
immundítia præservátum, mente
incontamináta, puro corde et
casto córpore Iesu et Maríæ
semper fácias castíssime
famulári. Amen.
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Himne
dels tres joves

Trium
puerórum

Antífona. Cantem l'himne dels
tres joves, que els Sants cantaven
en el forn encès, lloant el Senyor
(T. P. Al·leluia).

Antíphona. Trium puerórum
cantémus hymnum, quem
cantábant sancti in camíno ignis,
benedicéntes Dóminum (T. P.
Allelúia).

1. Beneïu el Senyor, totes les
criatures, canteu-li lloances per
sempre.

1. Benedícite, ómnia ópera
Dómini, Dómino, laudáte et
superexaltáte eum in sǽcula.

2. Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.

2. Benedícite, cæli, Dómino,
benedícite, ángeli Dómini,
Dómino.

3. Beneïu el Senyor, aigües de
l'espai, beneïu-lo, estols del
Senyor.

3. Benedícite, aquæ omnes, quæ
super cælos sunt, Dómino,
benedícat omnis virtus, Dómino.

4. Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

4. Benedícite, sol et luna,
Dómino, benedícite, stellæ cæli,
Dómino.

5. Beneïu el Senyor, pluges i
rosades, beneïu-lo, tots els vents.

5. Benedícite, omnis imber et
ros, Dómino, benedícite, omnes
venti, Dómino.

6. Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.

6. Benedícite, ignis et æstus,
Dómino, benedícite, frigus et
æstus, Dómino.

7. Beneïu el Senyor, rosades i
gebre, beneïu-lo, glaç i freds.

7. Benedícite, rores et prúina,
Dómino, benedícite, gelu et
frigus, Dómino.

8. Beneïu el Senyor, neus i
geleres, beneïu-lo, dies i nits.

8. Benedícite, glácies et nives,
Dómino, benedícite, noctes et
dies, Dómino.

Cánticum Trium Puerórum
Dan. 3, 57-88 et 56



9. Beneïu el Senyor, llum i
tenebres, beneïu-lo, núvols i
llamps.

9. Benedícite, lux et ténebræ,
Dómino, benedícite, fúlgura et
nubes, Dómino.

10. Que la terra beneeixi el
Senyor, que li canti lloances per
sempre.

10. Benedícat terra Dóminum,
laudet et superexáltet eum in
sǽcula.

11. Beneïu el Senyor,
muntanyes i turons,vegetació de
la terra, beneeix-lo.

11. Benedícite montes et colles,
Dómino, benedícite, univérsa
germinántia in terra, Dómino.

12. Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.

12. Benedícite, mária et
flúmina, Dómino, benedícite,
fontes, Dómino.

13. Beneïu el Senyor, peixos i
monstres marins, beneïu-lo, tots
els ocells.

13. Benedícite, cete et ómnia,
quæ movéntur in aquis, Dómino,
benedícite, omnes vólucres cæli,
Dómino.

14. Beneïu el Senyor, feres i
ramats, canteu-li lloances per
sempre.

14. Benedícite, omnes béstiæ et
pécora, Dómino, benedícite, fílii
hóminum, Dómino.

15. Beneïu el Senyor, tots els
homes, beneeix-lo, poble
d'Israel.

15. Bénedic, Ísraël, Dómino,
laudáte et superexaltáte eum in
sǽcula.

16. Beneïu-lo, sacerdots del
Senyor, beneïu-lo, servents del
Senyor.

16. Benedícite, sacerdótes
Dómini, Dómino, benedícite,
servi Dómini, Dómino.

17. Beneïu el Senyor, sants i
humils de cor, ànimes i esperits
dels justos, beneïu-lo.

17. Benedícite, spíritus et
ánimæ iustórum, Dómino,
benedícite, sancti et húmiles
corde, Dómino.

18. Beneïu el Senyor, Hananies,
Azaries i Misael, canteu-li
lloances per sempre.

18. Benedícite, Ananía, Azaría,
Mísäel, Dómino, laudáte et
superexaltáte eum in sǽcula.



19. Beneïm el Pare i el Fill amb
l'Esperit Sant, cantem-li lloances
per sempre.

19. Benedicámus Patrem et
Fílium cum Sancto Spíritu;
laudémus et superexaltémus
eum in sǽcula.

20. Sou beneït, Senyor, al
firmament del cel; Glòria i
lloança per sempre.

20. Benedíctus es in
firmaménto cæli et laudábilis et
gloriósus in sǽcula.

Aquí no es diu Glòria, ni Amén. Hic non dícitur Glória Patri, neque
Amen.

1. Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del
firmament.

1. Laudáte Dóminum in
sanctuário eius, laudáte eum in
firmaménto virtútis eius.

2. Lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.

2. Laudáte eum in magnálibus
eius, laudáte eum secúndum
multitúdinem magnitúdinis eius.

3. Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires, lloeu-
lo amb tambors i danses.

3. Laudáte eum in sono tubæ,
laudáte eum in psaltério et
cíthara.

4. Lloeu-lo al so de flautes i
corda.

4. Laudáte eum in týmpano et
choro, laudáte eum in chordis et
órgano.

5. Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants:
que lloï el Senyor tot el que
respira.

5. Laudáte eum in cýmbalis
benesonántibus, laudáte eum in
cýmbalis iubilatiónis: omne
quod spirat, laudet Dóminum.

Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto.

Com era al principi, ara i
sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

Sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

Antífona. Cantem l'himne dels
tres joves, que els Sants cantaven

Antiphona. Trium puerórum
cantémus hymnum, quem

Psalmus 150



en el forn encès, lloant el Senyor
(T. P. Al·leluia).

cantábant sancti in camíno ignis,
benedicéntes Dóminum (T. P.
Allelúia).

Tots es posen drets i qui dirigeix   la
pregària diu:

Omnes exsúrgunt, et qui preces
moderátur dicit:

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

Senyor, tingueu pietat.

V/.  Kyrie, eléison.
R/. Christe, eléison. Kyrie,

eléison.
Parenostre. Pater noster.
V/.  No permeteu que nosaltres

caiguem a la temptació.
V/.  Et ne nos indúcas in

tentatiónem.
R/. Ans deslliureu-nos de

qualsevol mal.
R/. Sed líbera nos a malo.

V/.  Que us lloïn Senyor, les
nostres obres.

V/.  Confiteántur tibi, Dómine,
ómnia ópera tua.

R/. I els vostres Sants us
beneeixin.

R/. Et Sancti tui benedícant tibi.

V/.  Gaudeixin els Sants a la
glòria.

V/.  Exsultábunt sancti in glória.

R/. Alegrin-se a les seves
morades.

R/. Lætabúntur in cubílibus
suis.

V/.  No a nosaltres, Senyor, no a
nosaltres.

V/.  Non nobis, Dómine, non
nobis.

R/. Sinó al vostre nom sia la
glòria.

R/. Sed nómini tuo da glóriam.

V/.  Escolteu, Senyor la nostra
pregària.

V/.  Dómine, exáudi oratiónem
meam.

R/. I el nostre clam arribi a vós. R/. Et clamor meus ad te véniat.
Els sacerdots afegeixen: Sacerdotes addunt:

V/.  El Senyor sigui amb
vosaltres.

V/.  Dóminus vobíscum.

R/. I amb el vostre esperit. R/. Et cum spíritu tuo.



PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu, que féreu plàcides per
als tres joves les flames del foc:
concediu benignament als
vostres servents que no ens
abrusi la flama dels vicis.

Deus, qui tribus púeris
mitigásti flammas ígnium,
concéde propítius; ut nos
fámulos tuos non exúrat flamma
vitiórum.

Us preguem, Senyor, que us
digneu prevenir amb la vostra
inspiració les nostres accions i
arranjar-les amb el vostre auxili:
a fi que tota oració i obra nostra
tingui en Vós el seu principi, i
emparada per Vós, arribi al seu
terme.

Actiónes nostras, quǽsumus,
Dómine, aspirándo prǽveni et
adiuvándo proséquere: ut cuncta
nostra orátio et operátio a te
semper incípiat, et per te cœpta
finiátur.

Déu Totpoderós, us preguem
que apagueu les flames dels
nostres vicis, com concedireu a
sant Llorenç de vèncer l'incendi
que el turmentava. Per Crist
Senyor nostre.

Da nobis, quǽsumus, Dómine,
vitiórum nostrórum flammas
extínguere; qui beato Lauréntio
tribuísti tormentórum suórum
incéndia superáre. Per Christum
Dóminum nostrum.

R/. Amén. R/. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX
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Salm II Psalmus II

Antífona. El seu regne és per a
sempre; i tots els reis el serviran
i li faran acatament. (T. P.
Al·leluia).

Antiphona. Regnum eius
regnum sempitérnum est, et
omnes reges sérvient ei et
obœdient. (T. P. Allelúia).

1. Per què s'avaloten les
nacions, i els pobles comploten
en va?

1. Quare fremuérunt gentes, et
pópuli meditáti sunt inánia?

2. Els reis prenen les armes,
conspiren alhora els sobirans
contra Jahvè i el seu Messies.

2. Astitérunt reges terræ, et
príncipes convenérunt in unum
advérsus Dóminum et advérsus
Christum eius:

3. «Trenquem els seus lligams,
trenquem-los! Traguem-nos el
seu jou del damunt!».

3. «Dirumpámus víncula eórum
et proiciámus a nobis iugum
ipsórum!».

4. Però se'n riu el qui té el tron
al cel, el Senyor els veu i se'n
burla.

4. Qui hábitat in cælis, irridébit
eos, Dóminus subsannábit eos.

5. Aleshores els parla indignat,
la seva ira els desconcerta.

5. Tunc loquétur ad eos in ira
sua et in furóre suo conturbábit
eos:

6. «M'ha consagrat a mi com a
rei seu dalt de Sió, muntanya
santa».

6. «Ego autem constítui regem
meum super Sion, montem
sanctum meum!».

7. Proclamo el decret de Jahvè.
M'ha dit: «Ets el meu fill; avui
t'he engendrat.

7. Prædicábo decrétum eius.
Dóminus dixit ad me: «Fílius
meus es tu; ego hódie génui te.

8. Demana-m'ho i et donaré els
pobles per herència, posseiràs el
món d'un cap a l'altre.

8. Póstula a me, et dabo tibi
gentes hereditátem tuam et
possessiónem tuam términos
terræ.

9. Els governaràs amb el ceptre
de ferro, els esmicolaràs com un

9. Reges eos in virga férrea et
tamquam vas fíguli confrínges



gerro de terrissa». eos».
10. I ara, reis, tingueu seny,

apreneu, governants de la terra.
10. Et nunc, reges, intellégite,

erudímini, qui iudicátis terram.
11. Respecteu Jahvè, sotmeteu-

vos-hi.
11. Servíte Dómino in timóre et

exsultáte ei cum tremóre.
12. Veniu tremolant a fer-li

homenatge, no fos que el vostre
intent acabés en la desfeta, si de
sobte s'inflamava la seva ira.
Feliços els qui en ell es refugien.

12. Apprehéndite disciplínam,
ne quando irascátur, et pereátis
de via, cum exárserit in brevi ira
eius. Beati omnes, qui confídunt
in eo.

13. Glòria al Pare i al Fill i a
l’Esperit Sant.

13. Glória Patri, et Fílio, et
Spirítui Sancto.

14. Com era al principi, ara i
sempre, i pels segles dels segles.
Amén.

14. Sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

Antífona. El seu regne és per a
sempre; i tots els reis el serviran
i li faran acatament. (T. P.
Al·leluia).

Antíphona. Regnum eius
regnum sempitérnum est, et
omnes reges sérvient ei et
obœdient. (T. P. Allelúia).

V/.  Escolteu, Senyor la nostra
pregrària.

V/.  Dómine, exaudi oratiónem
meam.

R/. I el nostre clam arribi a vós. R/. Et clamor meus ad te véniat.
Els sacerdots afegeixen: Sacerdotes addunt:

V/.  El Senyor sigui amb
vosaltres.

V/.  Dóminus vobíscum.

R/. I amb el vostre esperit. R/. Et cum spíritu tuo.

PREGUEM ORÉMUS

Déu omnipotent i etern, vós que
heu volgut reunir totes les coses,
en el vostre Fill estimat, Rei de
l'univers. Feu que tota la creació,
alliberada de l'esclavatge del

Omnípotens sempitérne Deus,
qui in dilécto Fílio tuo,
universórum Rege, ómnia
instauráre voluísti: concéde
propítius; ut cunctæ famíliæ



pecat, us serveixi fidelment i us
glorifiqui per sempre. Per nostre
Senyor Jesucrist.

géntium, peccáti vúlnere
disgregátæ, eius suavíssimo
subdántur império: Qui tecum
vivit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti Deus: per ómnia sǽcula
sæculórum.

R/. Amén. R/. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Salm 50 Psalmus L

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant; vós que
sou tant bo, esborreu les meves
faltes.

Miserére mei, Deus, secúndum
misericórdiam tuam. Et
secúndum multitúdinem
miseratiónum tuárum dele
iniquitátem meam.

Renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.

Ámplius lava me ab iniquitáte
mea et a peccáto meo munda
me.

Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu
pecat.

Quóniam iniquitátem meam
ego cognósco: et peccátum
meum contra me est semper.

Contra vós, contra vós sol he
pecat, i he fet el que és dolent als
vostres ulls. Éreu just quan
donàveu la sentència,
irreprensible en el vostre
veredicte.

Tibi, tibi soli peccávi, et malum
coram te feci, ut iustus inveniáris
in senténtia tua et ǽquus in
iudício tuo.

Vós sabeu que he nascut en la
culpa, que la mare m’engendrà
pecador.

Ecce enim in iniquitáte
generátus sum: et in peccáto
concépit me mater mea.

Vós estimeu la veritat al fons
del cor, dintre de mi m’ensenyeu
a tenir seny.

Ecce enim veritátem in corde
dilexísti: et in occúlto sapiéntiam
manifestásti mihi.

Aspergiu-me amb hisop, que
quedi pur; renteu-me i seré més
blanc que la neu.

Aspérges me hyssópo, et
mundábor: lavábis me, et super
nivem dealbábor.

Deixeu-me sentir els crits de
festa. Quin goig aquests ossos
que havíeu fet pols!

Audíre me fácies gáudium et
lætítiam, et exsultábunt ossa,
quæ contrivísti.

Aparteu la mirada dels meus
pecats esborreu les meves
culpes.

Avérte fáciem tuam a peccátis
meis, et omnes iniquitátes meas
dele.



Déu meu, creeu en mi un cor
ben pur, feu renèixer en mi un
esperit ferm.

Cor mundum crea in me, Deus,
et spíritum firmum ínnova in
viscéribus meis.

No em llanceu de la vostra
presència, ni em prengueu el
vostre esperit sant.

Ne proícias me a fácie tua et
spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.

Torneu-me el goig de la vostra
salvació que em sostingui un
esperit magnànim.

Redde mihi lætítiam salutáris
tui, et spíritu promptíssimo
confírma me.

Ensenyaré els vostres camins
als pecadors, i tornaran a vós els
qui us han abandonat.

Docébo iníquos vias tuas, et
ímpii ad te converténtur.

No em demaneu compte de la
sang que he vessat, i aclamaré el
vostre perdó, Déu meu, Déu que
em salveu.

Líbera me de sanguínibus,
Deus, Deus salútis meæ, et
exsultábit língua mea iustítiam
tuam.

Obriu-me els llavis, Senyor, i
proclamaré la vostra lloança.

Dómine, lábia mea apéries, et
os meum annuntiábit laudem
tuam.

Les víctimes no us satisfan; si
us oferia un holocaust, no me’l
voldríeu.

Non enim sacrifício delectáris;
holocáustum, si ófferam, non
placébit.

La víctima que ofereixo és un
cor penedit; un esperit que es
penedeix, vos, Déu meu, no el
menyspreeu.

Sacrifícium Deo spíritus
contribulátus; cor contrítum et
humiliátum, Deus, non
despícies.

Afavoriu Sió amb la vostra
benvolença, reconstruïu les
muralles de Jerusalem.

Benígne fac, Dómine, in bona
voluntáte tua Sion, ut
ædificéntur muri Ierúsalem.

Llavors acceptareu els sacrificis,
l’ofrena sencera dels
holocaustos; llavors oferiran
vedells al vostre altar.

Tunc acceptábis sacrifícium
iustítiæ, oblatiónes et
holocáusta: tunc impónent super
altáre tuum vítulos.
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La meva ànima magnifica el
Senyor, el meu esperit celebra
Déu que em salva, perquè ha
mirat la petitesa de la seva
serventa.

Magníficat ánima mea
Dóminum, et exsultávit spíritus
meus in Deo salvatóre meo, quia
respéxit humilitátem ancíllæ
suæ.

Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada perquè el
Totpoderós obra en mi
meravelles. El seu nom és sant, i
l’amor que té als qui creuen en
ell s’estén de generació en
generació.

Ecce enim ex hoc beátam me
dicent omnes generatiónes, quia
fecit mihi magna, qui potens est,
et sanctum nomen eius, et
misericórdia eius in progénies et
progénies timéntibus eum.

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

Fecit poténtiam in bráchio suo,
dispérsit supérbos mente cordis
sui; depósuit poténtes de sede et
exaltávit húmiles, esuriéntes
implévit bonis et dívites dimísit
inánes.

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

Suscépit Ísraël púerum suum,
recordátus misericórdiæ, sicut
locútus est ad patres nostros,
Ábraham et sémini eius in
sǽcula.

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

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto. Sicut erat in princípio, et
nunc et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX
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Beneit sigui el Senyor, Déu
d’Israel, ha visitat el seu poble i
l’ha redimit. Fa que s’aixequi un
salvador poderós a la casa de
David, el seu servent, com ho
havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Benedíctus Dóminus Deus
Ísraël, quia visitávit et fecit
redemptiónem plebis suæ; et
eréxit cornu salútis nobis, in
domo David, púeri sui: sicut
locútus est per os sanctórum, qui
a saéculo sunt, prophetárum
eius.

Així ens salva, alliberant-nos
dels enemics, de les mans dels
qui ens volen mal, mogut per
l’amor que el fa fidel als nostres
pares, i pel record de l’Aliança
santa, que jura al nostre pare
Abraham.

Salútem ex inimícis nostris, et
de manu ómnium, qui odérunt
nos: ad faciéndam
misericórdiam cum pátribus
nostris, et memorári testaménti
sui sancti; iusiurándum, quod
iurávit ad Ábraham, patrem
nostrum.

Prometent de concedir-nos que,
sense por, lliures dels enemics, Ii
donem culte amb santedat i
justícia tota la vida.

Datúrum se nobis, ut sine
timóre, de manu inimicórum
nostrórum liberáti, serviámus
illi, in sanctitáte et iustítia coram
ipso, ómnibus diébus nostris.

I a tu, infant, et diran profeta de
l’Altíssim; perquè aniràs al
davant del Senyor a preparar els
seus camins. Faràs saber al poble
que li ve la salvació, el perdó dels
seus pecats.

Et tu, puer, prophéta Altíssimi
vocáberis: præíbis enim ante
fáciem Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis
plebi eius, in remissiónem
peccatórum eórum.

Per l’amor entranyable del
nostre Déu. Perquè ens estima
ens visitarà un Sol que ve del cel,
per il·luminar els qui viuen a la
fosca, a les ombres de la mort, i

Per víscera misericórdiæ Dei
nostri, in quibus visitávit nos
Oriens ex alto: illumináre his,
qui in ténebris et in umbra
mortis sedent, ad dirigéndos
pedes nostros in viam pacis.

Benedíctus



guiar els nostres passos per
camins de pau.

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

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui
Sancto. Sicut erat in princípio, et
nunc et semper, et in sǽcula
sæculórum. Amen.

SECCIÓ ÍNDEX



Oh Santa Creu O Bona Crux

Oh Creu Santa, que vas ser
adornada amb els membres del
Senyor, tantes vegades desitjada,
profundament estimada,
constantment buscada i al final
preparada per a la meva ànima:
recull-me d'entre els homes i
porta'm amb el meu Mestre,
perquè per tu em rebi qui per tu
em va redimir.

O Bona Crux, quæ decórem ex
membris Dómini suscepísti, diu
desideráta, sollícite amáta, sine
intermissióne quæsíta, et
aliquándo cupiénti ánimo
præparáta: áccipe me ab
homínibus, et redde me magistro
meo: ut per te me recípiat, qui
per te me redémit.

SECCIÓ ÍNDEX
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Via Crucis

— En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.
— Oh Déu, vós heu volgut que el vostre Unigènit sofrís la creu per

salvar la nissaga humana. Feu que, havent conegut a la terra el seu
misteri, fruïm al cel de la redempció que ens ha merescut. Per Crist
Senyor nostre. Amén.

— Anunci de cada estació.
V/.  Us adorem, Senyor, i us beneïm.
R/. Perquè per la vostra santa creu heu redimit el món.
— Lectura i meditació de l’estació.
V/.  Parenostre...
V/.  Déu vos salve, Maria...
V/.  Tingueu pietat de nosaltres, Senyor.
R/. Tingueu pietat de nosaltres.

PRIMERA ESTACIÓ: JESÚS ÉS CONDEMNAT A MORT

Escriu l’evangelista sant Joan:
«Era el divendres, vigília de la Pasqua, cap al migdia. Llavors Pilat

diu als jueus: “Aquí teniu el vostre rei.” Ells cridaren: “Fora, fora,
crucifiqueu-lo.” Pilat els diu: “Jo haig de crucificar al vostre rei?” Els
grans sacerdots respongueren: “No tenim cap rei fora del Cèsar.”
Llavors Pilat els l’entregà per a crucificar-lo.»

Senyor, feu que comprenguem aquest misteri de la vostra donació.
«Ningú no estima més que el qui dóna la vida pels amics.»

Jesús, víctima escollida,
és condemnat a la mort;
per donar-me eterna vida
Ell sofreix tan trista sort.

SEGONA ESTACIÓ: JESÚS PORTA LA CREU A COLL

Llegim a l’Evangeli segons sant Joan:
«Prengueren Jesús, i sortí portant-se ell mateix la creu, cap a

l’indret conegut amb el nom de lloc de la Calavera, en hebreu



Gòlgota». Jesús havia dit: «Qui vulgui venir darrere meu, que
prengui la seva creu i que em segueixi...»

Senyor, ensenyeu-nos el valor de la santa creu. Doneu-nos fortalesa
per a suportar les contrarietats de la nostra vida i per a seguir
sempre, darrere vostre, fins al terme del camí.

Jesucrist la creu pesada
porta a coll per amor meu.
jo mateix li he carregada
en pecar contra mon Déu.

TERCERA ESTACIÓ: JESÚS CAU PER PRIMERA VEGADA SOTA EL PES DE LA CREU

Preguem amb el salm 21:
«Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?
Jo sóc un cuc, no pas un home,
befa de la gent i menyspreat del poble.
Tot jo m’escolo com l’aigua,
tinc desarticulats els meus ossos,
tinc eixut com terrissa el paladar,
la llengua se m’hi encasta,
i m’ajaieu a la pols de la mort»
Senyor, que en els moments de prostració i d'angoixa

experimentem la força de la vostra gràcia, per emprendre de nou el
camí.

Jesús per volta primera
cau de cansament rendit;
sa creu tornaré lleugera
si a sos peus caic penedit.

QUARTA ESTACIÓ: JESÚS TROBA LA SEVA MARE

Escriu l’evangelista sant Joan:
Units al trasbals de Crist en trobar-se amb Maria, dirigim-li les

paraules d’una lamentació: Amb què et compararé?
A què diré que t’assembles, filla de Jerusalem?
A qui t’igualaré per consolar-te,
noia, filla de Sió?



És que el teu desastre és gran com el mar,
qui hi posarà remei?
Oh Verge i Mare Maria, només l’amor us dóna força per a suportar

aquesta espasa de dolor. Sortiu-nos també a l’encontre quan la creu
ens aclapara i conforteu-nos amb el vostre exemple i amb les vostres
gràcies.

Al carrer de l'amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
mira bé, vil criatura
quin martiri els has causat.

CINQUENA ESTACIÓ: EL CIRINEU AJUDA JESÚS A PORTAR LA CREU

Escriu sant Lluc:
«Quan s’enduien Jesús, agafaren un tal Simó de Cirene, que venia

del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere Jesús.»
Senyor, ajudant-nos a portar mútuament les nostres càrregues,

complirem la vostra llei. Feu que estiguem sempre a punt per a
donar un cop de mà amb senzillesa a tot aquell que necessiti de
nosaltres.

A Jesús li dóna ajuda
de mal grat el Cirineu;
per mes culpes merescuda,
no voldré portar la creu?

SISENA ESTACIÓ: LA VERÒNICA EIXUGA LA CARA DE JESÚS

Llegim al profeta Isaïes:
«Tothom s’esglaià de veure’l, ja que, de tan desfigurat, ni tan sols

semblava un home, no tenia res d’humana la seva presència.»
La Verònica, però, amb arriscada valentia s'apropà a socórrer i

encoratjar Jesús.
Senyor, feu-nos sensibles i valents per a comprendre els sofriments

dels altres i donar-los una eficaç ajuda, i signes de tendresa. Que
aquest amor deixi en els nostres cors la vostra imatge.

Verònica compassiva
eixugà el front sagrat



de la sang, pols i saliva
amb què jo l'he profanat

SETENA ESTACIÓ: JESÚS CAU PER SEGONA VEGADA A TERRA

Amb Isaïes, contemplem Crist caigut sota la creu novament:
«No tenia ni figura, ni res que es fes admirar; no tenia l’aspecte

atractiu; era menyspreat, rebuig entre els homes, home fet al dolor, i
acostumat a la malaltia, semblant a aquells que ens repugna de
mirar, el menyspreàvem i el teníem per no res. Tanmateix, ell
portava les nostres malalties, i havia pres damunt seu els nostres
dolors.»

Senyor, és ben bé per a vós l’hora del poder de les tenebres. Que
també nosaltres des de l’abisme clamem amb confiança al Pare:
Aparteu de mi aquest calze, però que no es faci la meva voluntat sinó
la vostra.

Com la creu és tan pesada,
defallit cau novament;
cau Jesús cada vegada
que jo trenco un manament.

VUITENA ESTACIÓ: JESÚS CONSOLA LES DONES DE JERUSALEM

Llegim a sant Lluc:
«El seguia una gran gentada del poble, i també moltes dones

endolades, que el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué:
“Dones de Jerusalem, no ploreu per mi: ploreu per vosaltres i pels
vostres fills... Perquè, si a un arbre verd fan això, què serà de l’arbre
sec?”»

Senyor, que tampoc nosaltres, amb aquest exercici del Viacrucis,
ens planyem només de vós, sinó que pensem sobretot en nosaltres,
que som responsables de tants pecats personals, i que d’alguna
manera contribuïm així a augmentar el mal del món.

Jesús a plorar convida
a les filles de Judà;
si ploro ma mala vida,
Jesús em consolarà.



NOVENA ESTACIÓ: JESÚS CAU PER TERCERA VEGADA A TERRA

El profeta Isaïes veié el Servent de Déu així:
«Fet pols per les nostres culpes, complia la pena que ens torna la

pau, i les seves ferides ens curaven. El Senyor li infligia la pena que
tots nosaltres havíem merescut. Quan era maltractat, ell s’humiliava i
no obria la boca; com els anyells portats a matar, o les ovelles mentre
les esquilen, ell callava.»

Senyor, que no siguin inútils tants sofriments. I feu que, fins i tot la
nostra humiliació, en ofendre-us repetidament, serveixi per apropar-
nos més a vós.

Jesús, tercera vegada
sense forces ha caigut;
ai, que cara l'ha pagada
ma obstinada ingratitud.

DESENA ESTACIÓ: DESPULLEN JESÚS I LI DONEN A BEURE FEL I VINAGRE

Llegim a sant Joan:
«Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, recolliren el seu

mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat. Quedava la
túnica, que era sense costura, teixida d’una peça de dalt a baix. I es
digueren entre ells: “No l’esquincem; sortegem-la a veure a qui toca.”
S’havia de complir allò que diu l’Escriptura: ”Es reparteixen entre
ells els meus vestits; es juguen als daus la meva roba”.»

Senyor, el vostre deseiximent és total. Sou la víctima puríssima
disposada per a la immolació. Que tots nosaltres sapiguem despullar-
nos de tot allò que sigui impediment per a la vostra glòria.

Arrenquen les vestidures
a l'Anyell immaculat;
oh faltes meves impures,
vosaltres l'heu despullat.

ONZENA ESTACIÓ: JESÚS ÉS CLAVAT EN CREU

Escriu sant Lluc:



«Quan arribaren a l’indret anomenat Gòlgota, el crucificaren
juntament amb els criminals, un a la dreta i un altre a l’esquerra.
Jesús deia:”Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan”.»

Senyor, ara que sou enlairat en l’arbre de la creu, atraieu totes les
coses cap a vós. En consumar així el vostre sacrifici, glorifiqueu
perfectament el Pare, i a tots nosaltres, Senyor, ens atorgueu la vida.
Que sapiguem també oferir-la, juntament amb vós, per a lloança
vostra i per la vida del món.

Amb furientes martellades
és Jesús clavat en creu;
jo sóc qui les hi ha donades
amb mes ofenses a Déu.

DOTZENA ESTACIÓ: JESÚS MOR EN LA CREU

Ens conta l’evangelista sant Marc:
«Arribat el migdia, s’estengué per tota la terra una fosca fins a mitja

tarda. I a mitja tarda Jesús cridà amb tota la força: “Elohí, elohí,
lema sabactani?” Que traduït vol dir: “Déu meu, Déu meu, per què
m’heu abandonat?” Alguns dels qui eren allí deien: “Mireu com crida
Elies.” Un corregué, xopà de vinagre una esponja, la posà al
capdamunt d’una canya perquè begués, i deia: “Deixeu, a veure si ve
Elies a desclavar-lo.” Jesús llançà un gran crit i expirà.»

(En aquesta estació, després de la lectura, en comptes de pregària
es fa silenci.)

Després de llarga agonia
el bon Jesús ha expirat.
Davant seu no ploraria
el gran crim d'haver pecat?

TRETZENA ESTACIÓ: JESÚS ÉS DAVALLAT DE LA CREU

Escriu sant Joan:
«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... Josep
d’Arimatea, que era dels seguidors de Jesús, però d’amagat per por



dels jueus, demanà a Pilat l’autorització per endur-se’n el cos. Pilat
ho permeté. Josep hi anà i tragué el cos de la creu.»

Senyor, vós reposàreu mort en braços de la vostra Mare. Oh Verge i
Mare nostra, Maria, acolliu-nos també en el vostre si, protegiu-nos,
intercediu per nosaltres, ara i en l’hora de la nostra mort.

Rep Maria amb amargura
el cos de son Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he sigut el seu botxí.

CATORZENA ESTACIÓ: JESÚS ÉS COL·LOCAT EN EL SEPULCRE

Llegim a sant Marc:
«Ja cap al tard, com que era divendres, a punt de començar el repòs

del dissabte, Josep d’Arimatea, membre honorable del sanedrí, que
esperava també el regne de Déu, va atrevir-se a anar a trobar Pilat i a
demanar-li el cos de Jesús. Pilat s’estranyà que ja fos mort. Cridà el
centurió per informar-se’n, i un cop ho sabé per ell, donà el cos a
Josep. Josep comprà un llençol, desclavà Jesús, l’amortallà amb el
llençol i el posà en un sepulcre tallat a la roca. Després feu rodolar
una gran pedra per tancar l’entrada del sepulcre. Maria Magdalena i
Maria de Josep miraven on l’enterraven.»

Senyor, si el gra de blat no fos colgat a terra no podria pas néixer la
nova espiga. Feu que en el buit, la foscor i el silenci de les nostres
proves s’afermi més la nostra esperança en vós.

Dins el sepulcre reposa
el cos de mon Salvador;
agraït damunt la llosa
voldria morir d'amor.

QUINZENA ESTACIÓ: JESÚS, EL CRUCIFICAT, RESSUSCITA

Escriu sant Mateu:
«L'àngel del Senyor digué a les dones: “No tingueu por, vosaltres.

Sé que busqueu Jesús, el crucificat. No hi és, aquí. Ha ressuscitat tal
com ho havia predit. Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i aneu



de seguida a dir als deixebles: Ha ressuscitat d'entre el morts i anirà
davant vostre a Galilea; allà el veureu”.»

Senyor, que la força de la vostra resurrecció aparti de nosaltres tota
por i ens enforteixi en el nostre testimoniatge quotidià de l'Evangeli.

Oració final

Senyor, feu davallar una abundosa benedicció sobre el vostre poble,
que ha commemorat la mort del vostre Fill, amb la plena esperança
de la resurrecció. Concediu-li el perdó, doneu-li el consol,
augmenteu-li la fe, assegureu-li l’eterna redempció. Per Crist Senyor
nostre.

Amén.
En acabar el Via Crucis, poden resar-se aquestes oracions:

ORACIÓ D'ACCEPTACIÓ
DE LA MORT

Oh Déu, Pare meu, Senyor de la vida i de la mort, que, amb decret
immutable, com a just càstig de les nostres culpes, heu establert que
tots els homes hagin de morir: mireu-me aquí postrat davant vostre.
Detesto de tot cor les meves culpes passades, per les quals he
merescut mil vegades la mort, que ara accepto per expiar-les i per
obeir la vostra amable Voluntat. De gust moriré, Senyor, el moment,
al lloc i de la manera que vulgueu, i fins aleshores aprofitaré els dies
de la vida que em restin per tal de lluitar contra els meus defectes i
créixer en el vostre amor, trencar els lligams que fermen el meu cor a
les criatures, i preparar la meva ànima perquè es presenti davant la
vostra presència; i des d'ara m'abandono sense reserves en els braços
de la vostra paternal Providència.

ORACIÓ PER TAL D'OBTENIR
UNA BONA MORT

Creador meu i Redemptor meu, us demano la més important de
totes les vostres gràcies: la perseverança final i una mort santa. Per
gran que hagi estat l'abús fet de la vida que m'heu donat, concediu-
me de viure-la des d'ara i acabar-la en el vostre sant amor. Que jo
mori com els sants Patriarques, deixant sense tristesa aquesta vall de
llàgrimes, per tal d'anar a gaudir del repòs etern a la meva vertadera
pàtria. Que jo mori com el gloriós sant Josep, acompanyat de Jesús i
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de Maria, pronunciant aquests dolcíssims noms, que espero beneir
per tota l'eternitat. Que jo mori com la Verge Immaculada, amb la
caritat més pura i amb el desig d'unir-me amb l'únic objecte dels
meus amors. Que jo mori com Jesús a la Creu, plenament identificat
amb la voluntat del Pare, fet holocaust per amor. Jesús, mort per mi,
concediu-me la gràcia de morir en un acte de perfecta caritat vers
Vós. Santa Maria, Mare de Déu, prega per mi ara i en l'hora de la
meva mort. Sant Josep, el meu pare i senyor, aconsegueix-me que
mori amb la mort dels justos.

ORACIÓ PER AL MOMENT
DE LA MORT

Senyor Déu meu; ja des d'ara accepto de bon grat, com a cosa que
ve de Vós, qualsevol mena de mort que vulgueu enviar-me, amb totes
les angúnies, penes i dolors.

V/.  Jesús, Josep i Maria.
R/. Us dono el cor i l'ànima mia.
V/.  Jesús, Josep i Maria.
R/. Assistiu-me en l'última agonia.
V/.  Jesús, Josep i Maria.
R/. Descansi en pau, amb Vós, l'ànima mia.
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Oració a sant Josepmaria

Fundador de l'Opus Dei

ORACIÓ

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant
Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a
instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en
el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del
cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i
circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir
amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes,
il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de
l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us
demano...(demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria, Glòria.



Pel senyal de la santa Creu, dels
nostres enemics allibereu-nos,
Senyor, Déu nostre. En el nom
del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant. Amén.

Per signum Crucis de inimícis
nostris líbera nos, Deus Noster.
In Nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti. Amen.
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Oració mental

En començar:

Senyor meu i Déu meu: crec fermament que sou aquí, que em veieu,
que m’escolteu. Us adoro amb profunda reverència. Us demano
perdó dels meus pecats i gràcia per fer amb fruit aquesta estona
d’oració. Mare meva immaculada, sant Josep, pare i senyor meu,
àngel de la meva guarda: intercediu per mi.

En acabar:

Us dono gràcies, Déu meu, pels bons propòsits afectes i inspiracions
que m’heu comunicat en aquesta meditació. Us demano ajuda per
posar-los en pràctica. Mare meva immaculada, sant Josep, pare i
senyor meu, àngel de la meva guarda: intercediu per mi.



Veniu, Esperit Sant, ompliu el
cor dels vostres fidels i enceneu-
hi la flama del vostre amor.

Veni, Sancte Spíritus!, reple
tuórum corda fidélium: et tui
amóris in eis ignem accénde.

V/.  Quan envieu el vostre alè,
Senyor.

V/.  Emitte Spíritum tuum, et
creabúntur.

R/. Renoveu la vida sobre la
terra.

R/. Et renovábis faciem terræ.

PREGUEM ORÉMUS

Oh Déu, Vós heu instruït els
cors dels fidels amb la llum de
l'Esperit Sant. Concediu-nos de
comprendre la saviesa segons el
mateix Esperit i de fruir sempre
del seu consol. Per Crist Senyor
nostre. R/. Amén.

Deus, qui corda fidélium Sancti
Spíritus illustratióne docuísti, da
nobis in eódem Spíritu recta
sápere; et de eius semper
consolatióne gaudére. Per
Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.

V/.  Us donem gràcies pels
vostres beneficis, Déu
omnipotent, vós que viviu i
regneu pels segles dels segles.

V/.  Ágimus tibi gratias,
omnípotens Deus, pro univérsis
benefíciis tuis, qui vivis et regnas
in sǽcula sæculórum.

R/. Amén. R/. Amen.
V/.  El Senyor ens doni la seva

pau.
V/.  Deus det nobis suam pacem.

R/. I la vida eterna. R/. Et vitam ætérnam.
R/. Amén. R/. Amen.
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Lectura espiritual

En començar:

En acabar:



Benedicció
de la taula

Benedíctio
mensæ

V/.  Déu i Pare omnipotent amb
sa divina paraula beneeixi
aquesta taula i a tots nosaltres.

V/.  Bénedic, Dómine, nos et
hæc tua dona quæ de tua
largitáte sumus sumptúri. Per
Christum Dóminum nostrum.

R/. Amén. R/. Amen.
Ante prándium

  V/.  Mensæ cæléstis partícipes
faciat nos, Rex ætérnæ glóriæ.

 R/. Amen.
Ante cenam

V/.  Ad cenam vitæ ætérnæ
perdúcat nos, Rex ætérnæ
glóriæ. R/. Amen.

Acció de gràcies Post prándium vel cenam

V/.  Déu i Pare omnipotent que
ens heu alimentat, sigueu per
sempre lloat per tots nosaltres.

V/.  Ágimus tibi gratias,
omnípotens Deus, pro univérsis
benefíciis tuis, qui vivis et regnas
in sǽcula sæculórum.

R/. Amén. R/. Amen.
V/.  Deus det nobis suam pacem.
R/. Et vitam ætérnam.
R/. Amen.
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Benedicció
del viatge

Benedíctio
pro itínere

Que per la intercessió de Santa
Maria tinguem un bon viatge,
Déu estigui en el nostre camí i
els seus àngels ens acompanyin.

Beata Maria intercedénte, bene
ambulémus (ámbulem, ámbules,
ambulétis): et Dóminus sit in
itínere nostro (meo, tuo, vestro),
et Ángeli eius comiténtur
nobíscum (mecum, tecum,
vobíscum).

En el nom del Pare, i del Fill i
de l’Esperit Sant. Amén.

In nómine Patris, et Fílii, et
Spíritus Sancti. Amen.
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ORACIONS PELS DIFUNTS

Respons

ÍNDEX



Pregària pels difunts

Jesús li diu: «Jo sóc la resurrecció i la vida; qui creu en mi, encara
que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi no morirà mai més.»
(Jn 11, 25-26)

V/.  Ajudeu-lo sants de Déu; sortiu a rebre’l, Àngels del Senyor.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.
V/.  Que et rebi Crist, que t’ha cridat, i que els Àngels et portin al si

d’Abraham.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.
V/.  Doneu-li, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua

l’il·lumini.
R/. Acolliu la seva ànima, i presenteu-la a l’Altíssim.
Aigua beneïda.
Senyor, tingueu pietat.
Crist, tingueu pietat.
Senyor, tingueu pietat.
Parenostre...
V/.  De la mort sense fi.
R/.  Allibereu-lo, Senyor.
V/.  Que reposi en pau.
R/. Amén.
V/.  Senyor, escolteu la nostra pregària.
R/. I el nostre clam arribi a Vós.
V/.  El Senyor sigui amb vosaltres.
R/. I amb el vostre esperit.

PREGUEM

Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, vulgueu concedir estada
en la benaurança, en la llum i en la pau, a l’ànima del vostre servent
(de la vostra serventa) N., que heu fet sortir d’aquest món per venir-
vos a trobar. Que traspassi les portes del reialme de la mort i que
visqui en la mansió dels sants i en la vostra llum, que en altre temps
vàreu prometre a Abraham i a la seva descendència. Que la seva
ànima no sofreixi cap mal. I, quan arribi aquell gran dia de la
resurrecció i de la remuneració, feu, Senyor, que ell ressusciti amb
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els vostres sants i escollits. Perdoneu-li tots els mancaments i els
pecats, i que amb vós aconsegueixi la vida immortal i el regne etern.
Per Crist Senyor nostre.

R/. Amén.
V/.  Doneu-li, Senyor el repòs etern.
R/. I que la llum perpètua l’il·lumini.
V/.  Que reposi en pau.
R/. Amén.
V/.  Que la seva ànima i la de tots els fidels difunts, per la

misericòrdia de Déu reposin en pau.
R/. Amén.
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Els dos manaments de caritat

— Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima,
amb tota la ment.

— Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix.
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La regla d’or (Mt 7, 12)

Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin.
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Els 10 manaments

1. Estimaràs Déu sobre totes les coses.
2. No juraràs el nom de Déu en va.
3. Santificaràs les festes.
4. Honraràs pare i mare.
5. No mataràs.
6. No faràs accions impures.
7. No robaràs.
8. No diràs falsos testimonis ni mentiràs.
9. No consentiràs pensaments ni desigs impurs.
10. No desitjaràs els béns del proïsme.
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Les benaurances

1. Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells.
2. Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats.
3. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país.
4. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que

seran saciats.
5. Feliços els compassius: Déu els compadirà.
6. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu.
7. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills.
8. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per

a ells.
— Feliços vosaltres quan per causa meva, us ofendran, us

perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies:
alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el
cel.
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Les tres virtuts teologals

1. Fe.
2. Esperança.
3. Caritat.
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Les quatre virtuts cardinals

1. Prudència.
2. Justícia.
3. Fortalesa.
4. Temprança.
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Els set dons de l’Esperit Sant

1. Saviesa.
2. Enteniment.
3. Consell.
4. Fortalesa.
5. Ciència.
6. Pietat.
7. Temor de Déu.
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Els dotze fruits de l’Esperit Sant

1. Amor.
2. Goig.
3. Pau.
4. Paciència.
5. Longanimitat.
6. Bondat.
7. Benignitat.
8. Mansuetud.
9. Fidelitat.
10. Modèstia.
11. Continència.
12. Castedat.
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Els cinc manaments de l’Església

1. Participar de la Missa el diumenge i les altres festes de precepte i
quedar lliure de feina o d’activitat que podria impedir la santificació
d’aquests dies.

2. Confessar els propis pecats, si més no un cop l’any.
3. Rebre el sagrament de l’Eucaristia, si més no per Pasqua.
4. Abstenir-se de menjar carn i observar el dejuni en els dies

establerts per l’Església.
5. Ajudar a les necessitats materials de l’Església mateixa, segons les

pròpies possibilitats.
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Les set obres de misericòrdia corporals

1. Donar de menjar als afamats.
2. Donar de beure als assedegats.
3. Vestir els despullats.
4. Allotjar els peregrins.
5. Visitar els malalts.
6. Visitar els empresonats.
7. Enterrar els morts.
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Les set obres de misericòrdia espirituals

1. Aconsellar els qui dubten.
2. Ensenyar als ignorants.
3. Corregir els pecadors.
4. Aconsolar els afligits.
5. Perdonar les ofenses.
6. Suportar amb paciència les persones molestes.
7. Pregar a Déu pels vius i pels morts.
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Els set pecats capitals

1. Supèrbia.
2. Avarícia.
3. Luxúria.
4. Ira.
5. Gola.
6. Enveja.
7. Peresa.
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Les darreries

1. Mort.
2. Judici.
3. Infern.
4. Paradís.
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