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SALM RESPONSORIAL I ACLAMACIÓ
En totes les esglésies trobem, en el marc de la litúrgia de la Paraula, des dels primers testimonis
sobre la seua organització, un salm cantat en forma responsorial. Sant Agusti, per exemple, parla
del 'salm que acabem de sentir i al qual hem respost cantant' (Enarrationes in psalmum CXIX). I
esta peça és generalment única, independentment del nombre de lectures; això impedeix
considerar-la com un simple respons per a meditar el passatge de l'Escriptura que s'acaba de
proclamar. El bisbe d'Hipona de vegades el converteix en el tema de la seua homilia, igual que,
de vegades, ho fa amb la lectura de l'apòstol o de l'evangeli. Quan la celebració inclou perícopes
de l'Antic Testament, és després d'estes que ve el salm, com veem en el II llibre de les
Constitucions apostòliques. És el cas, també, del surraya dels siris orientals, del psallendum
hispànic o del responsorium gallicanum; i, segons sembla, del psalmellum ambrosià. Quan només
hi ha una sola lectura no evangèlica, els usos són distints: el prokimenon bizantí se situa abans,
mentre que, a Roma i a l'Àfrica, el responsorial ve després. Esta divergència quan no hi ha Antic
Testament, pot indicar que el salm, primitivament, era la conclusió d'aquest. És generalment un
lector qui, des de dalt de l'ambó, executa aquest cant; de vegades, però, quedava reservat a un
diaca, com era costum a la Gàl·lia en temps de Gregori de Tours (Historia francorum), o a Roma en
temps del papa Gregori I el Gran (sínode romà de 595).
Una altra salmòdia se situa abans de l'evangeli, amb la repetició de l'al·leluia, que
expressa el caràcter pasqual d'aquest anunci de la bona notícia. La seua presència en totes les
litúrgies orientals pot indicar-ne l'antiguitat; figura a l'antic leccionari de Jerusalem, constitueix el
zummára dels siris orientals, el húlólo dels occidentals, el hallel de David dels maronites, segueix
el trisagion entre els coptes i subsisteix, després d'haver-ne perdut els versos, en el allelouià dels
bizantins. El vincle d'esta peça amb la lectura següent està testificada per un apòcrif del segle IV
o V que diu expressament: 'Salmodieu l'al·leluia i llegiu l'evangeli' (Martyrium Matthaei).
No és el cas d'Occident: no tenim cap testimoni antic per a Milà i Hispània, i la tradició
gal·licana sembla ignorar-lo. A Roma, Gregori I el Gran (590-604) reconeix haver sentit l'al·leluia
en les misses fora del temps pasqual; ens preguntem, però: es tracta del cant abans de
l'evangeli? Si el papa només parlava de l'ús general d'esta aclamació en la litúrgia eucarística,
podríem pensar que esta peça fon introduïda per influx d'Orient (els llibres més antics inclouen
versos en grec) i podríem situar aquest transvasament a l'època en què diversos elements
bizantins es donen a Roma, circumstància que ens duria a la segona meitat del segle VII. (A.G.
Martimort, La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia. Editorial Herder. Barcelona, 1992)
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EL LLIBRE DELS SALMS (2)
grups que l'integren
Els salms, en la seua diversitat, es poden ajuntar, a efectes pràctics, en tres grups o famílies,
cadascun amb les seues peculiaritats i originalitats: els cants de lloança, les pregàries i els
poemes didàctics. La delimitació no sempre és fàcil, ja que sovint un salm té elements de més
d'un grup; per tant, quan es diu que un salm pertany a un o a un altre grup, es vol fer notar
només quin és el gènere literari predominant en aquell salm.
Els cants o càntics de lloança formen un conjunt de textos sobre temes molt variats. En
primer lloc estarien els cants de lloança pròpiament dits: el 8, el 19, el 22, el 65, el 100, el 103, el
104, el 111, els 113-114, el 117, els 135-136, i els 145-150; tots ells van desplegant elements
concrets de la fe en el Déu únic, creador i senyor de l'univers i de la història. Un altre bloc, el
formen els cants d'aclamació al Senyor, rei de tot el món: el 29, el 47, el 93, i els 95-99; es tracta,
generalment de salms amb fortes connotacions universalistes i plens d'esperança. Relacionats
amb aquests, hi ha també els cants de l'Ungit del Senyor: el 2, el 18, el 20, el 21, el 45, el 72, el 89,
el 101, el 110 i el 132; en el seu origen anaven destinats a glorificar els reis d'Israel; aviat, però,
foren interpretats en sentit messiànic, i per això molts d'ells han estat represos en el Nou
Testament. Finalment, tenim els càntics de Sió: el 46, el 48, el 76, el 84, el 87, el 122 i el 137, que
exalcen la ciutat de Jerusalem i el seu temple; juntament amb aquests, cal recordar els cants de
pelegrinatge, coneguts també com 'graduals' (del 120 al 134) que segurament eren usats pels
qui pujaven a Jerusalem en ocasió de les festes principals.
Els salms que reben la qualificació de pregàries tenen en comú que naixen d'una situació
de necessitat, ja siga present o passada. En primer lloc hi ha les pregàries de súplica, que poden
ser individuals o col·lectives, i solen tenir un esquema semblant: una invocació a Déu, una
descripció de la situació de necessitat, la petició i una expressió de confiança (que, de vegades,
consisteix en una acció de gràcies o en una prometença). Les pregàries de súplica que es
presenten sota la forma de pregària individual són el tipus de salm més freqüent en el Salteri: els
5-7, el 17, el 22, el 25, el 26, el 28, el 31, el 35, el 38, el 39, els 41-43, el 51, els 54-57, el 59, el 61, el
64, el 69, el 70, el 71, el 86, el 88, el 102, el 109, el 120, el 130, els 140-143. També hi ha les
pregàries de súplica del poble, que miren d'implicar directament el Senyor en els esdeveniments
de la vida col·lectiva: el 12, el 44, el 50, el 60, el 74, el 77, el 79, el 80, el 82, el 83, el 85, el 90, el 94,
el 106, el 108, el 123, el 126 i el 137. Un altre bloc, el constitueixen les pregàries de confiança en
el Senyor: el 3, el 4, l'11, el 16, el 23, el 27, el 36, el 62, el 63, el 91, el 115, el 121, el 125, el 129 i el
131. Els temes principals d'aquests salms són la pau, l'alegria i la felicitat que vénen de Déu. Un
tercer tipus de pregàries són les d'acció de gràcies: els 9-10, el 30, el 32, el 40, els 60-68, el 92, el
107, el 116, el 118, el 124, el 138 i el 144.
El poemes didàctics exalcen les qualitats de la saviesa segons Déu i els seus camins, amb
una orientació bàsicament pedagògica. Els poemes d'aquest grup aprofiten certes
circumstàncies per a insistir en punts importants: alguns remarquen la història del poble
(patriarques, èxode, desert, terra promesa) i fan una crida a la fidelitat: el salm 78, el 105 i el 106;
d'altres es fixen en els comportaments de les persones i tenen finalitats didàctiques, com ara
presentar la veritable innocència o puresa i el model de persona íntegra, com el salm 15, el 24, el
95 i el 134; uns altres, encara, es poden considerar exhortacions profètiques, que accentuen les
exigències de l'aliança de Déu amb Israel i denuncien les infidelitats pel cantó del poble: el salms
14, el 50, el 53, el 58, el 75, el 81, el 82 i el 95. Finalment hi ha poemes sapiencials, sobre diversos
temes, com ara el tema de la Llei, o bé la sort contraposada del just i de l'injust: el salm 1, el 34, el
37, el 49, el 52, el 73, el 112, el 119, el 127, el 128, el 133 i el 139. Alguns d'aquests poemes
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empren tècniques de memorització, com és el cas dels salms alfabètics com, per exemple, el
salm 37, el 112 i el 119.
Resumint, doncs, la fe que es va dibuixant en els salms abraça el passat, el present i el
futur de cada situació personal o col·lectiva. A partir de les lliçons del passat, que són el
fonament de la fe en la fidelitat del Senyor, cada situació es pot viure com una exigència i una
possibilitat real d'alliberament. Esta acció salvadora de Déu fonamenta la fe del qui anhela la vida
plena amb ell.

lectura cristiana dels salms
Pràcticament podem dir que ha estat esta fe en la plenitud de la vida la que ha fet que els salms,
a més de ser la pregària d'Israel, també ho fossen de les primeres comunitats cristianes. Llegim
així estes exhortacions de l'apòstol Pau. '... digueu tots junts salms, himnes i càntics de l'esperit,
cantant al Senyor i lloant-lo en el vostre cor ...' (Efesis 5, 19), '... moguts per la gràcia de Déu,
canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'esperit ... (Colossencs 3, 16) ... 'Si algú
de vosaltres pateix, que pregue; si està content, que cante lloances a Déu ...' (Jaume 5, 13). L'influx
mutu va ser doble: alguns salms van servir per a explicar, en un primer temps, la fe en Jesucrist, i,
alhora, la fe en el Crist ressuscitat va provocar la relectura i reinterpretació d'aquests salms. El
Nou Testament és ple de citacions de textos sàlmics, i les al·lusions que s'hi fan són
innombrables. Els salms més citats són el 2, el 8, el 22 i el 110.
Els evangelis se'n serveixen, sobretot, per a il·luminar els relats de la passió, i,
implícitament, per a explicar el sentit de la mort salvadora de Jesús. Així, el Salm 8, 3 és citat en
Mateu 21, 16: '... I li diuen: No sents que diuen aquests? Jesús els contestà: Sí, no heu llegit mai en
l'Escriptura: Amb la paraula dels infants i dels nadons t'has fet cantar una lloança?' El salm 110, 1
és citat en Mateu 22, 42-44 (i els sinòptics Marc 12, 36 i Lluc 20, 40-43): '... Què en penseu del
messies, de qui és fill? Li responen: De David. Ell els diu: Com és, doncs, que David, mogut per
l'esperit, l'anomena 'senyor', quan diu: El Senyor digué al meu senyor: Seu a la meua dreta i
espera que pose els enemics sota els seus peus? ...' El Salm 22, 19 és citat en Mateu 27, 35, en els
sinòptics Marc 15, 24 i Lluc 23,34; i en Joan 19, 24: '... Després de crucificar-lo, es repartiren els
seus vestits jugant-se'ls als daus ...' i el mateix Salm 22, 2 és citat en Mateu 27, 46 i el seu sinòptic
Marc 15, 34: '... I cap al tard, Jesús exclamà amb tota la força: Elí, Elí, lemà sabactani? (que vol dir:
Déu meu, Déu meu, per què m'heu abandonat?)
El llibre dels Fets dels Apòstols fa un ús abundant dels salms referits a l'Ungit o Messies del
Senyor, a l'hora d'interpretar la resurrecció de Jesucrist com la victòria sobre la mort, fruit de la
promesa del Senyor. Déu fa seure el Fill a la seua dreta: Fets 2, 34 citant Salm 110, 1: '... David no
va pujar al cel, però va dir: Oracle del Senyor al meu senyor: Seu a la meua dreta, i espera que
pose els enemics com a escambell dels teus peus...' També Fets 4, 25-26 citant Salm 2, 1-2: '... Ells
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van adreçar a Déu esta pregària: Senyor, vós heu fet el cel, la terra i el mar i tot allò que s'hi mou;
i, per boca del vostre servent, el nostre pare David, que parlava mogut per l'esperit Sant, heu dit:
Per què s'avaloten les nacions i els pobles es conjuren en va? Els reis de la terra s'uneixen, s'alien
tots junts els sobirans contra el Senyor i el seu messies ...' Finalment Fets 13, 32-33 torna a citar el
Salm 110, 4: '... Nosaltres venim a anunciar-vos la bona notícia que Déu havia promés als nostres
pares i que ara ell, ressuscitant Jesús, ha complert en bé de nosaltres, els seus descendents. Així
ho trobem escrit en el salm segon: 'Tu és el meu fill, hui jo t'he engendrat'. I que ha ressuscitat
d'entre els morts i no ha de tornar mai més a la corrupció, ho declara així: 'Vos concediré els
favors irrevocables promesos a David (Isaïes 55, 5). Per això, també en un altre lloc, diu: No
deixaràs que el teu Sant es corrompa (salm 16, 10)
És, però, sobretot la carta als Hebreus, tan vinculada a la tradició sacerdotal, la que conté
més citacions dels salms, insistint en la condició sacerdotal de Crist, el qual, en la seua
condescendència, ha volgut fer-se solidari dels homes i n'ha esdevingut el salvador; per això ara
continua intercedint eficaçment pels seus germans com a únic sacerdot de la nova aliança. I així,
Hebreus 1,5 cita Salm 2, 7: '... Perquè, a qui dels àngels Déu ha dit mai: 'Tu és el meu fill, hui jo t'he
engendrat? I encara: 'Jo li seré pare, i ell serà per a mi un fill? ...' I Hebreus 2, 6-8 cita el salm 8, 5-7:
'... En les Escriptures, algú en dóna testimoni dient: 'Què és l'home perquè vos en recordeu? Què
és un mortal perquè el tingueu present? L'havíeu posat un moment per sota dels àngels, l'heu
coronat de glòria i dignitat; tot ho heu sotmès sota els seus peus ...' També Hebreus 2, 12 cita el
Salm 22, 23: '... I diu: 'Anunciaré el vostre nom als meus germans, vos lloaré enmig del poble
reunit'. I encara: 'En ell tinc posada la meua confiança' (Isaïes 8, 17). I també: 'Ací em teniu, a mi i
als fills que Déu m'ha donat' (Isaïes 8, 18). I, novament, Hebreus 5, 5-6 citant Salm 2, 7: '... Tampoc
el Crist no s'atribuí a ell mateix la glòria de ser gran sacerot, sinó que l'ha rebuda del qui li digué:
'És el meu Fill; hui jo t'he engendrat'; i, en un altre lloc, diu: 'És sacerdot per sempre com ho fon
Melquisedec ...' I, finalment, Hebreus 7, 17-21 cita el salm 110, 4: '... Així ho afirma el testimoni de
l'Escriptura: 'És sacerdot per sempre com ho fon Melquisedec' ... Jesús ho ha estat [sacerdot]
amb el jurament d'aquell que li digué: 'El Senyor no es desdiu del que jurà: És sacerdot per
sempre ...'
Per als cristians de tots els temps, els salms han estat una font inexhaurible per a la
pregària personal i comunitària. En els nostres dies, els salms continuen mantenint la seua
profunditat i el seu vigor.
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ELS CÀNTICS
En uns pocs casos, el responsorial després de la primera lectura no és tret del llibre dels Salms,
sinó d'un altre llibre bíblics. Es tracta d'uns pocs casos. Concretament comptabilizem els
següents: el càntic de Moisès a Exode 15 (vetla pasqual), el càntic d'acció de gràcies d'Isaïes 12
(vetla pasqual), el càntic dels tres joves a Daniel 3 (Trinitat A) i el càntic de Maria a Lluc 1, 46-55
(diumenge 3 d'advent B)

L'EVANGELI DE LLUC
Durant el cicle C, des del tercer diumenge, sentirem la lectura semicontínua de l'evangeli segons
Lluc. Per això presentem una breu introducció a aquest evangeli tret de la Biblia catalana
interconfessional publicada conjuntament per l'Associació Bíblica Catalana, l'editorial Claret i les
Societats Bíbliques Unides (Barcelona, 1996)

introducció
L'escriptor que la tradició presenta com l'evangelista Lluc és l'autor d'una obra en dos parts
formada pel tercer evangeli i el llibre dels Fets dels Apòstols. En esta doble obra, redactada
després de la destrucció de Jerusalem l'any 70 dC, Lluc ofereix no sols la narració de la infància
de Jesús i el seu ministeri fins a la seua mort, resurrecció i ascensió, sinó també un relat dels inicis
de l'Església. Com indica clarament en el pròleg introductori, l'autor té la intenció d'escriure una
narració ordenada i ben documentada, basada en testimonis oculars i en tradicions orals i
escrites, dels fets que estan a la base de l'ensenyament cristià.
Per a redactar la primera part de la seua obra, Lluc disposa d'una versió de l'evangeli
segons Marc; també disposa probablement d'un recull de paraules de Jesús, l'anomenada font Q,
que l'evangelista Mateu també hauria conegut. Com a tercera font d'informació, Lluc té, a més,
materials propis que ocupen gairebé la meitat del seu evangeli. L'obra segueix, en l'essencial,
l'esquema geogràfic de l'evangeli segons Marc: després d'uns capítols dedicats a la preparació
del seu ministeri, Jesús comença a predicar a Galilea, puja a Jerusalem, passa els seus darrers dies
a la ciutat santa, sofreix la passió i és glorificat en la seua resurrecció i ascensió. Tanmateix, les
diferències amb els altres dos evangelis sinòptics (Mateu i Marc) són també notables.
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pla de l'evangeli
L'obra comença amb el pròleg (1, 1-4); immediatament Lluc relata les infàncies, posades en
paral·lel, de Joan Baptista i de Jesús (cc. 1-2). Entre els episodis propis, sobreïxen els de la
visitació, amb el càntic de Maria (1, 39-56), el naixement del Baptista amb el càntic de Zacaries (1,
57-80), l'anunci als pastors (2, 8-20), la presentació de Jesús al temple, amb el càntic de Simeó (2,
22-38) i l'anada de Jesús al temple (2, 4-52). Encara entre els capítols dedicats a preparar el
ministeri de Jesús, Lluc ressenya la predicació i l'empresonament de Joan Baptista, el precursor
(3, 1-20), abans de donar pas als episodis que precedeixen l'actuació pròpiament dita de Jesús, el
Messies: el baptisme amb la genealogia i les temptacions (3, 21-4, 13).
El ministeri de Jesús, que es desplega primerament a Galilea (4, 14-9, 50), s'obre de
manera programàtica amb la predicació a la sinagoga de Natzaret; des d'aquest moment sabem
que Jesús compleix allò que l'Escriptura anunciava del Messies i que ell és, en efecte, el Messies
esperat; però alhora és clar, des de bon començament, que haurà d'afrontar el refús d'una bona
part del seu poble (4, 16-30). L'etapa de la predicació a Galilea segueix de prop la narració de
Marc, amb l'excepció de 6, 20-8, 3, fragment que Lluc ha introduït recollint materials diversos. El
gran viatge de Jesús cap a Jerusalem domina la secció central de l'obra (9, 51-19, 44). Esta llarga
secció també conté bon nombre d'escenes, paràboles i personatges que només trobem a
l'evangeli segons Lluc; recordem només les paràboles del bon samarità (10, 30-36), del fill pròdig
(15, 11-32), del ric i Llàtzer (16, 19-31), del fariseu i el publicà (18, 9-14). En estes paràboles Jesús
revela l'amor de Déu als pobres, als perduts, als pecadors, sense cap mena d'exclusió. Prou avant,
en Lluc 18,15, retrobem el fil narratiu de l'evangeli segons Marc, que és seguit fins a 24, 11.
Els episodis finals de l'evangeli tenen lloc a Jerusalem (19, 45-24, 53). Jesús ensenya de dia
en el temple, mentre que a les nits es retira a la muntanya de les Oliveres (19, 34-21-38).
Finalment Jesús celebra la cena pasqual amb els deixebles, és detingut, i així comença la passió
que el portarà a la mort i a la resurrecció (22, 1-24, 49). Les narracions pasquals contenen dos
episodis propis de Lluc: el dels deixebles d'Emmaús (24, 13-35) i l'aparició del ressuscitat als
deixebles a Jerusalem (24,36-49). L'evangeli acaba amb la breu escena de l'ascensió (24, 50-54)

orientació de l'obra de Lluc
Des del punt de vista de la llengua i de la manera d'escriure, Lluc és un escriptor hel·lenístic.
Quan redacta la seua obra, les comunitats cristianes que viuen en ambient grec es troben en
plena expansió. Per això insisteix a presentar Jesús com el salvador (del món) i els apòstols com
els continuadors de la seua obra evangelitzadora, emprant els mitjans que el seu medi cultural li
ofereix. Pel que fa a la mentalitat, descobrim en Lluc la influència de la historiografia de l'època,
però constatem igualment que ha assimilat l'antiga versió grega de l'Antic Testament i que en
pren alguns textos com a model quan ha de redactar alguns passatges significatius (el cas més
clar són els anomenats 'evangelis de la infància', cc.1-2).
El fet de construir una obra en dues parts permet a Lluc de distingir dos etapes d'una
mateixa història: el fets referits a Jesús (narrats a l'evangeli) i el període de la missió apostòlica
(llibre dels Fets dels Apòstols). Esta divisió li permet de situar l'evangelització dels pagans en el
període apostòlic i d'ometre, per tant, els itineraris de Jesús fora del territori jueu (com sí que fan
Mateu 15, 21-28 o Marc 7, 24-30). De la futura missió als pagans, l'evangeli segons Lluc en
conserva anuncis (2, 32; 13, 29; 14, 16-24) o bé elements que la suggereixen (8, 39; 10, 1), però la
difusió de l'evangeli comença, per a ell, amb el do de l'Esperit sant (Lluc, 24, 49 i Fets dels apòstols
2).
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En aquest sentit Jerusalem serveix d'eix entre l'evangeli (camí cap a Jerusalem) i el llibre
dels Fets dels Apòstols (missió des de Jerusalem). La importància de Jerusalem i el seu temple és
ben remarcada en tota la seua obra (el primer episodi té ja lloc al temple: 1, 5-22; també hi tenen
lloc altres escenes de l'evangeli de la infància). Més avant, en ple centre de l'evangeli, queda ben
visible el sentit del camí que Jesús recorre: no convé que un profeta muira fora de Jerusalem (13,
33). En esta ciutat té lloc el gran esdeveniment de la passió i mort de Jesús; allí el ressuscitat
s'apareixerà als deixebles (24, 13-49), i des d'allí serà endut al cel (24, 51); i, com a primer fogar de
l'Església naixent, Jerusalem és encara el punt de partida de la predicació (24, 47)

característiques teològiques
La figura de Jesús constitueix, per a Lluc, el centre de la història, i d'una història en la qual
es manifesta la salvació de Déu. Jesús és el salvador, el messies, el Senyor. A l'inici del seu
ministeri, en el baptisme, Jesús ja es manifesta com aquell en qui reposa l'Esperit, i això indica
clarament que és el messies anunciat (18-43). De moltes maneres l'evangeli ressalta el designi
salvador de Déu (1, 47; 3, 6) i subratlla que en Jesús hi ha la salvació (1, 69.71.77; 2, 30; 19, 9). Tots
els pobles són cridats a participar-ne (2, 30-32; 13, 29-30).
Seguint el temes predilectes de l'evangelista, l'existència cristiana es caracteritza per la
misericòrdia (6, 27-36), la renúncia a tot per seguir Jesús (5, 11.28; 9, 23-62; 12, 33; 14, 33), la
pobresa (4, 18, 6, 20, 7, 22; 12, 13-2; 16, 9.14-19-31; 18, 22; 21, 4), l'alegria (15, 7.10.32; 19, 6; 24,
41.52) i, finalment, la pregària; en diversos passatges, Jesús és presentat pregant (3, 21; 5, 16; 6,
12; 9, 18.28-29; 11, 1) i exhortant a pregar (18, 1; 21, 36; 22, 46). Convé de remarcar, encara,
l'atenció que Lluc dóna als personatges que envolten la figura del Salvador, entre els quals
sobreïx Maria, la mare de Jesús, la que ho guardava tot en el seu cor (2, 19.51). De manera
semblant Lluc s'atura amb afecte en els personatges que ixen al pas de Jesús: Marta i Maria (10,
38-42), la dona pecadora (7, 36-50), Zaqueu (19, 1-10). L'interès per aquests personatges mostra
fins a quin punt a Lluc li agrada de presentar la vida cristiana amb exemples viscuts.
Obra d'una profunda humanitat, l'evangeli segons Lluc aporta a l'església naixent i
creixent, sota el guiatge de l'Esperit Sant, una exposició plena de matisos sobre la figura de Jesús
i la seua funció en el pla salvador de Déu. Ho fa amb els criteris d'un historiador de l'època i amb
la sensibilitat d'un home de fe.
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TEMPS FORTS
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TEMPS DURANT L’ANY
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ACLAMACIÓ
A L’EVANGELI
I AL·LELUIA
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ACLAMACIÓ A L’EVANGELI
I. TEMPS FORTS
advent
diumenge 1
Senyor, feu-nos veure el vostre amor
i doneu-nos la vostra salvació, al·leluia!
diumenge 2
Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí;
tothom veurà la salvació de Déu, al·leluia!
diumenge 3
L'esperit del Senyor reposa sobre mi,
m'ha enviat a portar la bona Nova als desvalguts, al·leluia!
diumenge 4
Sóc l'esclava del Senyor,
que es complesquen en mi les teues paraules, al·leluia!

nadal
missa del dia
Naix la claror d'un dia sant: veniu, pobles, adoreu el Senyor,
que hui ha baixat a la terra una gran llum, al·leluia!
la sagrada Família
Obriu, Senyor, el nostre cor,
perquè escoltem atentament les paraules del vostre Fill, al·leluia!
solemnitat de la Mare de Déu
Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes,
però ara ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, al·leluia!
diumenge 2 després de Nadal
Glòria a vós, oh Crist, proclamat a tots els pobles;
glòria a vós, oh Crist, cregut en el món, al·leluia
Epifania-Reis
Hem vist com s'alçava la seua estrella
i venim a presentar al Senyor el nostre homenatge, al·leluia!
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baptisme del Senyor
Joan digué: Ve el qui és més poderós que jo:
'Ell vos batejarà amb l'esperit sant i amb foc', al·leluia!

quaresma
dimecres de cendra
No enduriu, hui, els vostres cors,
escolteu la veu de Déu
diumenge 1
L'home no viu només de pa;
viu de tota paraula que ix de la boca de Déu
diumenge 2
Del núvol lluminós es va sentir la veu del Pare:
Est és el meu Fill, el meu estimat: escolteu-lo!
diumenge 3
Convertiu-vos, diu el Senyor,
que el regne del Cel és a prop
diumenge 4
Aniré a trobar el meu pare i li diré:
pare, he pecat contra el cel i contra tu
diumenge 5
Reconcilieu-vos amb mi de tot cor, diu el Senyor,
que sóc clement i misericordiós

setmana santa
diumenge de Rams
Crist es féu per nosaltres obedient
fins a la mort, i una mort de creu.
Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom
dijous sant
missa crismal
L'esperit del Senyor reposa sobre mi,
m'ha enviat a portar la bona nova als desvalguts
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tridu pasqual
missa vespertina en la cena del Senyor
Vos done un manament nou, diu el Senyor :
que us estimeu els uns als altres
tal com jo us he estimat
divendres sant
celebració de la mort del Senyor
Crist es féu per nosaltres obedient
fins a la mort, i una mort de creu.
Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom
vetla pasqual
AL·LELUIA
Enaltiu el Senyor: com és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que responga la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia!
La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor
Al·leluia, al·leluia, al·leluia!
La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen
Al·leluia, al·leluia, al·leluia!

pasqua
diumenge de pasqua
SEQÜÈNCIA
Els cristians immolen
un cant triomfal
a la víctima pasqual.
Morint l'anyell,
la guarda d'ovelles redimia.
El Just als pecadors
amb Déu reconcilia.
Lluitaren, Vida i Mort,
en lluita sense mida.
El rei de vida, mort,
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ja regna amb nova vida.
Digueu-nos, oh Maria,
què heu vist en el camí?
La tomba que va obrir
el Crist quan ressorgia
i el Crist que revivia
amb glòria sense fi.
Els àngels sense dol,
les benes i el llençol.
El Crist en qui jo espere,
el Crist, ressuscità;
camí de Galilea,
ell vos precedirà.
Jesús ressuscitat,
sou, d'entre els morts, senyor.,
Monarca vencedor,
tingueu-nos pietat.
AL·LELUIA
Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat:
celebrem en el Senyor la festa de pasqua!
diumenge 2 de pasqua
Diu el Senyor, Tomàs, perquè m'has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist!, al·leluia
diumenge 3 de pasqua
Crist, el creador de totes les coses, ha ressuscitat
i s'ha compadit del llinatge humà, al·leluia
diumenge 4 de pasqua
Jo sóc el bon pastor, diu el Senyor:
jo reconec les meues ovelles, i elles em reconeixen a mi, al·leluia
diumenge 5 de pasqua
Vos done un manament nou, diu el Senyor,
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat, al·leluia
diumenge 6 de pasqua
Qui m'estima, farà cas de les meues paraules, diu el Senyor:
el meu Pare l'estimarà, i vindrem a fer estada en ell, al·leluia
ascensió del Senyor
Aneu a convertir tots els pobles;
jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món, al·leluia
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SEQÜÈNCIA
Veniu, oh Sant Esperit
des del cel al nostre pit
amb un raig de llum divina.
Pare dels pobres, veniu,
deu-nos els dons que teniu,
oh sol que el cor il·lumina.
Vós sou el consolador,
de l'ànima habitador
i dolcíssim refrigeri.
En els treballs sou confort,
en les penes sou conhort,
en la calor sou temperi.
Oh divina claredat,
visiteu la intimitat
del cor que ja us ansia.
Res tindrà l'home si vós
no li deu vostre socors
divinal, que bé li sia.
Tot el que no és net, renteu;
tot el que ja és sec regueu;
cureu tota malaltia.
Tot l'indòmit endolciu;
tot el fred encalentiu,
regiu el qui s'esgarria.
Deu als fidels confiats
dels vostres dons esperats
la sacrosanta setena;
el mèrit de la virtut,
el camí de la salut,
la joia immortal i plena
AL·LELUIA
Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels
i enceneu-hi la flama del vostre amor, al·leluia

solemnitats durant l'any
solemnitat de la santíssima Trinitat
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant,
a Déu que és, que era i que ha de venir, al·leluia
Solemnitat del Cos i de la Sang de Crist
Jo sóc el pa viu, baixat del cel, diu el Senyor;
qui menja aquest pa, viurà per sempre, al·leluia
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II. DIUMENGES DURANT L'ANY
diumenge 2
Déu, valent-se de l'evangeli
ens ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist, el nostre Senyor, al·leluia!
diumenge 3
El Senyor m'ha enviat a portar la bona nova als desvalguts
a proclamar als captius la llibertat: al·leluia!
diumenge 4
El Senyor m'ha enviat a portar la bona nova als desvalguts
a proclamar als captius la llibertat: al·leluia!
diumenge 5
Veniu amb mi, diu el Senyor;
i us faré pescadors d'homes, al·leluia!
diumenge 6
Alegreu-vos i feu festa
perquè la vostra recompensa és gran en el cel, al·leluia!
diumenge 7
Vos done un manament nou, diu el Senyor
que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat: al·leluia!
diumenge 8
Vosaltres que porteu la paraula de vida
resplendiu com estrelles en un cel de nit, al·leluia!
diumenge 9
Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic.
tots els qui creuen en ell tenen vida eterna: al·leluia!
diumenge 10
Ha aparegut entre nosaltres un gran profeta
Déu ha visitat el seu poble, al·leluia!
diumenge 11
Déu ha estat el primer d'estimar-nos, tant,
que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats, al·leluia!
diumenge 12
Les meues ovelles reconeixen la meua veu, diu el Senyor
també jo les reconec i elles em segueixen: al·leluia!
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diumenge 13
Parleu, Senyor, que el vostre servent vos escolta:
vós teniu paraules de vida eterna, al·leluia!
diumenge 14
Que la paraula de Crist, en tota la seua riquesa
tinga estada entre vosaltres: al·leluia!
diumenge 15
Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida
vós teniu paraules de vida eterna, al·leluia!
diumenge 16
Feliços els qui amb cor bo i dòcil guarden la paraula de Déu
i donen fruit amb perseverança: al·leluia!
diumenge 17
Heu rebut un esperit que ens fa fills
i ens fa cridar: Abbà, Pare!, al·leluia!
diumenge 18
Feliços els pobres en l'esperit;
el regne del Cel és per a ells, al·leluia!
diumenge 19
Vetleu, estigueu a punt
que el fill de l'home vindrà a l'hora més impensada: al·leluia!
diumenge 20
Les meues ovelles reconeixen la meua veu, diu el Senyor
també jo les reconec i elles em segueixen: al·leluia!
diumenge 21
Jo sóc el camí, la veritat i la vida, diu el Senyor
ningú no ve al Pare sinó per mi, al·leluia!
diumenge 22
Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus
que jo sóc benèvol i humil de cort: al·leluia!
diumenge 23
Deixeu-me veure la claror de la vostra mirada
feu que el vostre servent aprenga els decrets, al·leluia!
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diumenge 24
Déu en Crist ha reconciliat el món amb ell mateix
i a nosaltres ens confia el missatge de la reconciliació, al·leluia!
diumenge 25
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre
perquè la seua pobresa us enriquís: al·leluia!
diumenge 26
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre
perquè la seua pobresa us enriquís: al·leluia!
diumenge 27
La paraula del Senyor dura per sempre
i esta paraula és l'evangeli que és anunciat, al·leluia!
diumenge 28
Doneu gràcies en tot
perquè això vol Déu de vosaltres en Jesucrist: al·leluia!
diumenge 29
La paraula de Déu és viva i actua
i aclareix les intencions i els pensaments del cor: al·leluia!
diumenge 30
Déu en Crist ha reconciliat el món amb ell mateix,
i a nosaltres ens confia el missatge de la reconciliació, al·leluia!
diumenge 31
Deu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic;
tots els qui creuen en ell tenen vida eterna, al·leluia!
diumenge 32
Jesucrist és el primer ressuscitat d'entre els morts,
que li siga donada la glòria i el poder pels segles dels segles, al·leluia!
diumenge 33
Alceu el cap ben alt, diu el Senyor
perquè molt aviat sereu alliberats, al·leluia!
Jesucrist rei de tot el món
Beneït el qui ve en nom del Senyor
Beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d'arribar: al·leluia!
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III. SANTORAL
Presentació del Senyor - la Candelera
2 de febrer
Llum que es revelarà a les nacions
i glòria d'Israel, el poble de Déu, al·leluia
Sant Josep, espòs de la verge Maria
19 de març
Feliç el qui viu a casa vostra
lloant-vos cada dia!, al·leluia
Anunciació del Senyor
25 de març
El qui és la paraula es va fer home /
i planta entre nosaltres el seu tabernacle,
i nosaltres hem contemplat la seua glòria, al·leluia
Naixement de sant Joan Baptista
24 de juny
A tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim
perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins, al·leluia
Sant Pere i sant Pau, apòstols
29 de juny
Senyor, vós ho sabeu tot:
ja ho sabeu que us estime, al·leluia
Sant Jaume, apòstol
25 de juliol
Estel lluminós d'Espanya, apòstol sant Jaume,
el vostre cos descansa en la pau / i la vostra glòria perdura entre nosaltres, al·leluia
Transfiguració del Senyor
6 d'agost
Est és el meu fill, el meu estimat;
en qui m'he complagut: escolteu-lo!al·leluia
Assumpció de la Mare de Déu
15 d'agost
Quina sort els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden, al·leluia

109

pentecosta
Exaltació de la santa Creu
14 de setembre
Vos adorem, oh Crist, i us beneïm,
perquè per la vostra creu heu redimit el món, al·leluia
Tots Sants
1 de novembre
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats;
jo us faré reposar, diu el Senyor, al·leluia
Commemoració de tots els fidels difunts
2 de novembre
Vos enaltim, Pare, senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne, al·leluia
Veniu, beneïts del meu Pare, diu el Senyor; preneu possessió del Regne
que ell vos tenia preparat des de la creació del món, al·leluia
Déu estima tant el món, que ha donat el seu fill únic;
tots els qui creuen en ell tenen vida eternament, al·leluia
Tots els qui creuen en el Fill tenen vida eterna,
i jo els ressuscitaré el darrer dia, diu el Senyor, al·leluia
Jo sóc el pa viu, baixat del cel, diu el Senyor;
qui menja aquest pa viurà per sempre, al·leluia
Jo sóc la resurrecció i la vida, diu el Senyor;
els qui creuen en mi no moriran mai més, al·leluia
Tenim la nostra ciutadania al cel,
d'allà esperem un salvador, Jesucrist, el Senyor, al·leluia
Si morim amb Jesucrist, també viurem amb ell;
si som constants en les proves, també regnarem amb ell, al·leluia
Jesucrist és el primer ressuscitat d'entre els morts.
Que li siga donada la glòria i el poder pels segles dels segles, al·leluia
Dedicació de sant Joan del Laterà
9 de novembre
Diu el Senyor; he escollit aquest temple i l'he consagrat
perquè porte per sempre el meu nom, al·leluia
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Memòria de santa Cecília
22 de novembre
Les meues ovelles escolten la meua veu, diu el Senyor,
i jo les conec, i elles em segueixen, al·leluia

Immaculada Concepció de la verge Maria
8 de desembre
Déu vos guard, Maria, plena de gràcia:
el Senyor és amb vós, sou beneïda entre totes les dones, al·leluia
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PROFESSIÓ DE FE
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EL SÍMBOL DE LA FE O CREDO
Seria durant les confuses lluites contra l'arianisme [per tot el segle IV] quan el Credo, que
pertanyia primerament a la litúrgia del baptisme, entrà dins la celebració de la missa. Aparegué a
Orient, en el primer quart del segle VI, quan el patriarca Timoteu [512-518] decidí que 'des d'ara
caldrà recitar-lo abans de la sinaxi [acció eucarística: acció de gràcies, fracció del pa i comunió]'. A
Antioquia, però, podríem remuntar-nos a darreries del segle V, amb el patriarca Pere el Bataner; i
de seguida fon adoptat per totes les esglésies d'Orient. La majoria d'estes el professen
immediatament abans de la pregària eucarística o anàfora. Entre els bizantins i els coptes, se
situa abans del ritu de la pau amb el qual està vinculat. Entre els armenis, el proclama el diaca
solemnement en solitari, mantenint el llibre dels Evangelis en alt.
A Occident, quan els visigots renunciaren a l'arianisme, el concili de Toledo de 589
resolgué imitar l'ús oriental i situà la professió de la fe abans de la recitació del Parenostre,
immediatament abans de la comunió. Calgué la controvèrsia de l'adopcionisme perquè
l'emperador Carlemany, Alcuí de York i Paulí d'Aquileia introduïssen [794] després de l'evangeli,
el símbol que coneixem com el nicenoconstantinopolità [del I concili de Nicea, 325, i del I de
Constantinoble, 381], el mateix que ara recitem, amb la inclusió del Filioque [és a dir de la frase 'i
del Fill', referida a l'Esperit Sant 'que procedeix del Pare i del Fill] que desconeixia la tradició grega.
De la cort d'Aquisgrà, la innovació es generalitzà per mitjà dels antifonaris. El papa sant Lleó III
[795-816] en desaprovava l'incís, però no el prohibí. Fins 1014, l'església de Roma no acceptà el
Credo, i aleshores ho féu sota la pressió de l'emperador romanogermànic sant Enric II [10141024], i mai no ho admeté en totes les misses. La tradició de l'església de Milà, com la majoria de
les orientals, col·loca la recitació del símbol abans de la pregària eucarística; i l'adoptà al segle IX
amb el nom de Symbolum dominicale.
Les fórmules originals gregues, tant ortodoxes com catòliques vénen totes en primera
persona del plural 'Creem en un sol Déu ...' [PISTEUOMEN, OMOLOGOUMEN, PROSDOKOUMEN],
que després canvien per la primera persona del singular 'Crec en un sol Déu ...' [PISTEUO,
OMOLOGO, PROSDOKO]. La fórmula més primitiva del símbol és la coneguda com el Símbol, o el
Credo dels Apòstols:
Crec en un Déu, pare totpoderós, creador del cel i de la terra
i en Jesucrist, únic fill seu, i Senyor nostre,
el qual fon concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge,
patí sota el poder de Ponç Pilat, fon 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 judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant;
la santa mare església catòlica,
la comunió dels sants,
la remissió dels pecats,
la resurrecció de la carn,
la vida perdurable. Amén
Resposta a la paraula de Déu a Occident, purificació de la fe abans de la celebració dels
misteris de la fe a Orient, esta antiga expressió teològica, malgrat les controvèrsies que ha
suscitat, vol ser una manifestació de la comunió de totes les esglésies en la mateixa submissió,
comunitària i personal, de l'assemblea a la saviesa divina.
120

comunió d'església i llengua

121

pentecosta

122

comunió d'església i llengua

123

pentecosta

124

comunió d'església i llengua

125

pentecosta

126

comunió d'església i llengua

PREGÀRIA
DELS FIDELS

127

pentecosta

PREGÀRIA DELS FIDELS
La Pregària dels fidels o Oració universal, reintroduïda en la reforma litúrgica postconciliar del
Vaticà II pel papa sant Pau VI, apareix ara com el final de tota la litúrgia de la Paraula i com el
llindar de l'eucaristia pròpiament dita. Situada després del comiat dels catecúmens en la tradició
de l'església antiga, hi constituïa un privilegi dels fidels, fet que subratllava el seu caràcter
sacerdotal. Presentar a Déu els crits de crida i d'esperança de tota la humanitat és compartir la
sol·licitud del sacerdot de la nova aliança, Jesucrist, que donà la seua vida per la salvació del
món, i és participar en la seua missió. Podríem dir que és com l'altra cara de l'evangelització, ja
que parlar dels homes a Déu no es pot separar de parlar de Déu als homes.
Sant Justí i Hipòlit de Roma, al segle II, ja parlaven d'una pregària universal, privilegi dels
neòfits, després del comiat dels catecúmens. A Orient esta pregària adoptava la forma d'una
lletania d'intencions dirigida per un diaca. A Occident tenim ja el testimoni de Tertulià, del segle
III; i, als segles IV i V, el de sant Agustí. A Roma comptem amb el testimoni de les Orationes
sollemnes del divendres sant (que encara ara es conserven en la litúrgia restaurada); és
significativa, en aquest sentit, la Deprecatio Gelasii [492-496] així com el fet que, a Milà, esta
pregària incorporava ja la resposta Kyrie eleison.
A la Gàl·lia ja tenim testimoniada esta oració universal al segle VI en un concili de Lió
[entre 518 i 523] que parla de la 'pregària del poble que es recita després de l'evangeli'. Després
apareixerà en un missal irlandès, la Deprecatio sancti Martini pro populo del segle IX que sembla
reflectir l'antiga tradició de les esglésies de la Gàl·lia, importada al seu torn d'Orient. A Hispània,
Isidor de Sevilla [+ 633] ja suposa la invitació a pregar per múltiples intencions d'esta ampla
oració universal. De fet els sacramentaris hispànics i gal·licans inclouen uns formularis de la vetla
pasqual a la manera de l'antiga pregària romana.
Cal admetre que els usos de la seu apostòlica de Roma s'anaren infiltrant en la Gàl·lia, i
esta influència es deixà sentir també a Hispània; fon aleshores que s'hi adoptaren al nou gust de
l'època [romà] els elements trets de les pràctiques locals. Els testimonis que se'n conserven a la
península Ibèrica mostren una organització tripartita: entre l'invitatori i l'oració s'intercala una
repetició de la intenció atribuïda al diaca i que, en solitari, ja es troba a l'antifonari de Lleó, amb
música inclosa.
Mireu com queda ara esta pregària, esplèndidament desplegada en la litúrgia restaurada
del divendres Sant, el paradigma de la millor pregària dels fidels o oració universal.:
I: DIACA: Preguem, germans estimats, per l'església santa de Déu ...
Que Déu nostre Senyor la protegisca, i li done la pau i la unitat ...
II. SILENCI
III. PRESIDENT: Déu omnipotent i etern que en Crist heu revelat a tots els
pobles la vostra glòria ... continueu la vostra acció misericordiosa ...
Per Crist, Senyor nostre
IV. POBLE: Amén!
Més discretament ara, en cada celebració dominical, fem la nostra pregària dels fidels
seguint l'esquema quadripartit unitari: 1, per les necessitats de l'església. 2, pels qui governen els
estats i per la salvació del món. 3, pels qui pateixen qualsevol dificultat; i 4, per la comunitat local.
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