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Oratori de la Plebania

INVOCACIÓ INICIAL

HIMNE A LA LLUM
M. Lluïsa Cortès - Cants de la Litúrgia Bizantina

Jesucrist resplendor celestial 
reflex gloriós del Déu sant.

Llum que ve del cel, 
per omplir els nostres cors.

El sol baixa plàcidament
la nit vindrà a omplir-ho tot.

Llum eternal davant vostre ens prosternem 
us adorem.

Glòria a Vós, Pare Sant, 
Glòria a Vós, Jesucrist el Senyor
Glòria a Vós, Sant Esperit

Reveu la nostra lloança
oh santa Trinitat.

DEL LLIBRE DELS FETS DELS APÒSTOLS
Fets 18, 9-11

Una nit, en una visió, el Senyor digué a Pau: 
         —No tinguis por; continua parlant, no callis. Jo sóc amb tu, i ningú no et posarà la mà al 
damunt. Aquí a Corint tinc un poble molt nombrós.
    Pau s’hi va quedar un any i mig i ensenyava entre ells la paraula de Déu. 

LUCERNARI - SALM 140
M. Lluïsa Cortès - Cants de la Litúrgia Bizantina

Senyor jo us invoco, escolteu el meu clam.
Escolteu el meu clam Senyor.
Que pugui el meu prec davant vostre com l’encens.
Alço aquestes mans com l’ofrena del cap vespre.
Escolteu el meu clam Senyor.

No tardeu a venir, Senyor, 
jo us invoco, escolteu el meu clam.
Que pugi el meu prec davant vostre com l’encens;
alço aquestes mans com l’ofrena del capvespre.
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Senyor, poseu-me una guarda a la boca,
poseu sentinelles a la porta dels meus llavis;
no deixeu que el meu cor es decanti a res de mal,
a cometre cap mena d’injustícia.
El pa seductor dels amics de males arts,
no el vull compartir.

Que em pegui el just, que el piadós em reprengui,
però els perfums dels injustos no ungiran el meu cap.
Segueixo pregant ara que els veig desgraciats,
s’han estimbat els seus governants 
que havien escoltat les meves paraules amables.

Com una mola de molí trossejada per terra,
els nostres ossos estan escampats
a la boca de la terra dels morts.

Senyor, Déu meu, a vós giro els meus ulls, 
en vós em refugio, no em deixeu indefens.
Guardeu-me del llaç que m’han parat 
dels enganys dels qui van amb males arts.
Hi cauran els injustos als paranys
però jo quan passi seguiré enllà.

DE L’EVANGELI SEGONS SANT MATEU
Mt 5, 13-16

»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona 
per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. 
»Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar una ciutat posada dalt d’una muntanya, i ningú 
no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots 
els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres 
bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel. 

DEL TRACTAT DE SANT CORMACI D’AQUILEIA SOBRE ST MATEU
TRADUCCIÓ. Ferret, Núria. La Paraula era Déu. CPL. Emaús maior 6. Barcelona 2015 p.88

Vosaltres sou la llum del món. Un poble posat dalt d’una muntanya no es pot amagar. Tampoc, 
quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó que en un lloc alt, i fa llum a tots els 
qui són a casa. El Senyor havia anomenat els seus deixebles sal de la terra, perquè amb la 
saviesa divina donaven sabor als cors dels homes, que el diable havia tornat insípids. Ara els 
anomena també llum del món perquè , il·luminats per ell mateix, que és la llum eterna i indeficient, 
s’han convertit en llum de les tenebres.

Crist és el sol de la justícia, i no és sense raó que qualifica els seus deixebles de llum del 
món, perquè, per mitjà d’ells, com si fossin uns raigs fulgurants, infon a tot l’univers la llum del seu 
coneixement; els deixebles han foragitat dels cors dels homes les tenebres de l’error quan els han 
mostrat la llum de la veritat. 

I aleshores, il·luminats pels deixebles, també nosaltres ens hem tornat llum, tal com diu l’apòstol: 
En altre temps éreu foscor, però ara, que esteu en el Senyor, sou llum. Viviu com els qui són de la 
llum. I en un altre lloc: No sou pas de la nit ni de la foscor, ja que tots sou fills de la llum i del dia. 
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Amb raó també Sant Joan n’ha donat testimoni en la seva carta, quan afirma: Déu és llum, i el qui 
està en Déu està en la llum, tal com hi està el mateix Déu. Alliberats, doncs, de les tenebres de 
l’error, hem de caminar sempre per la llum com a fills. Per això escriu l’Apòstol: Vosaltres, que 
porteu la paraula de la vida, resplendiu davant d’ells com les estrelles en aquest món.

I, si no brillem, resultarà que amb la nostra infidelitat s’enfosquirà aquesta llum tant útil, tant 
necessària, i es cobrirà com un vel en prejudici nostre i també dels altres. Sabem, perquè ho hem 
llegit, que aquell que preferí d’amagar el talent que havia rebut per fer-ne rendir guanys 
sobrenaturals, i no el va dur a la taula dels banquers, va incórrer en la pena merescuda.

Aquella llum resplendent, que està sempre encesa per a profit de la nostra salvació, ha de cremar 
sempre en nosaltres. Perquè tenim la llàntia del manament celestial i de la gràcia espiritual, a la 
qual es referí David: La vostra promesa fa llum als meus passos, és la claror que m’il·lumina el 
camí. D’aquesta llum mateixa digué també Salomó: El precepte de la llei és la meva llum. 

No ocultem, doncs, aquella llum de la llei i de la fe, sinó que l’hem de posar sempre en l’Església 
com en un canelobre: així nosaltres mateixos fruirem de la seva llum i tots els creients seran 
il·luminats.

FELIÇOS VOSALTRES 
Himne JMJ Cracòvia

Alço els ulls a les muntanyes,
Qui em podrà ajudar?
L’ajuda em vindrà del Senyor
que és gran en compassió.

I quan sembla que està tot perdut, 
Ens abraça amb el seu amor,
Ens consola en el dolor
És al nostre costat

Feliços vosaltres els misericordiosos,
Perquè de Déu obtindreu misericòrdia. (x2) 

Si no perdonem al nostre germà
Mai estimarem de veritat
Si Ell ens perdona, nosaltres també,
Fem com el nostre Déu!

A la creu ens ha redimit,
de la tomba ressuscità.
Jesucrist és el Senyor,
Proclamem-ho al món!

Cal deixar enrere la por i ser fidel,
amb la mirada en l’amor de Déu,
confiar perquè Ell va ressuscitar.
El Senyor és viu!

SALM
Salm 18  

El cel parla de la glòria de Déu, 
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         l’estelada anuncia el que han fet les seves mans. 

        Els dies, l’un a l’altre es transmeten la paraula, 
         l’una a l’altra se la revelen les nits. 

        Silenciosament, sense dir res, 
         sense que ningú els senti la veu, 
        el seu anunci s’escampa a tota la terra, 
         arriba el seu llenguatge fins als límits del món. 

         En el cel hi ha posat un pavelló per al sol, 
        i el sol en surt com un espòs de la cambra, 
         radiant com un atleta que es llança a la cursa. 
        Surt d’un extrem del cel i volta fins a l’altre: 
        res no s’escapa de la seva escalfor. 

PARENOSTRE

BENEDICCIÓ

SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ 
Sota la vostra protecció
ens refugiem, oh santa Mare de Déu.
No desoïu les nostres súpliques, 
en les nostre necessitats.
En tots els perills
deslliureu-nos sempre.
Verge gloriosa i beneïda.

QUE NO S’APAGUE LA LLUM
Lluís Llach i Feliu Ventura

El que ens queda per fer 
ho hem de fer entre els dos 
amb la unitat de paraules i acords.

Que no s'apague la llum 
que no vacil·le mai més 
construïm un país de llums enceses. 
Que no càpia més llum 
i que peten els ploms 
il·luminant la nit amb l'esperança.

Oblidem el passat 
no pensem el futur 
i deixem que el demà comence ara.

No podré mirar als ulls 
als infants del meu lloc 
si sé que no vaig fer el que calia. 
És humil el meu cant 
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però hi ha moltes veus 
que reclamen a crits que les escolten.

vivim, vivim somniant 
empeny fins que algun dia siga realitat.
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