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HORA SANTA – Setmana Santa 2021 
Montblanc, 4 d’Abril de 2021 
Oratori de la Plebania
 
 

INVOCACIÓ INICIAL 
 
NADA TE TURBE 

Taizé 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta. 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Todo se pasa, Dios no se muda (Nada te turbe, nada te espante) 
La paciencia todo lo alcanza (Solo Dios basta). 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta. 
 
En Cristo mi confianza (Nada te turbe, nada te espante) 
Y de Él solo mi asimiento (Quien a Dios tiene, nada le falta) 
En sus cansancios mi aliento (Nada te turbe, nada te espante) 
Y en su imitación mi holganza (Solo Dios basta). 
 
Aquí estriba mi firmeza (Nada te turbe, nada te espante) 
Aquí mi seguridad (Quien a Dios tiene, nada le falta) 
La prueba de mi verdad (Nada te turbe, nada te espante) 
La muestra de mi firmeza (Solo Dios basta). 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta. 

 

DE LA CARTA ALS CRISTIANS HEBREUS  
He 4,14-5,10 

Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran 
sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Deu. 
Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, igual 
que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament 
al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi, quan sigui 
l’hora, l’auxili que necessitem. 
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Els grans sacerdots, presos d’entre els homes, són destinats a representar els homes davant Déu, a 
oferir-li dons i víctimes pels pecats. No els és difícil de ser indulgents amb els qui pequen per 
ignorància o per error, perquè ells mateixos experimenten per totes bandes les seves pròpies 
febleses. Per això necessiten oferir sacrificis pels seus pecats igual que pels pecats del poble. I ningú 
no es pot apropiar l’honor de ser gran sacerdot: és Déu qui els crida, com va cridar Aharon. 
Tampoc el Crist no s’atribuí a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donada aquell 
que li ha dit: «Ets el meu Fill, avui t’he engendrat.» I en un altre indret diu: «Ets sacerdot per sempre 
com ho fou Melquisedec.» 
Ell, Jesús, durant la seva vida mortal, s’adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo i 
suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes. Déu l’escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el 
Fill, aprengué en els sofriments què és obeir, i un cop consagrat sacerdot es convertí en font de 
salvació eterna per a tots els qui se li sotmeten, ja que Déu l’ha proclamat gran sacerdot com ho fou 
Melquisedec. 
 

 

RESPONSORI: 

R//. El Crist, tot i que era el Fill, aprengué en els sofriments què és obeir, i es convertí en font de 

salvació eterna per a tots els qui se li sotmeten. 

V//. Durant la seva vida mortal, s’adreçà a Déu suplicant-lo amb grans clams, i Déu l’escoltà per la 

seva submissió. 

 

 

 VESPRE ABANS 
Número 354 – Cantoral MD 

El vespre abans que ha mort fos lliurat, sabent Jesús el temps arribat, Ell com ningú mai no hagi 
estimat, ens consagrà la seva amistat. 
 
Va prendre el pa i el va repartir: “És el meu cos” a tots ens va dir; després passà la copa amb el vi: 
“La meva sang; qui en beu viurà amb mi”. 
 
Memorial que Crist ens deixà: en el seu nom partim aquest pa. Bevem el vi; i aquest breu sopar té 
l’abundor del món que vindrà. 
 
Avui reunits en comunitat, fem el teu gest, com t’hem recordat. Que d’aquest pa, que junts hem 
pastat, el teu amor ens sigui el llevat. 
 
 

DE L’HOMILIA DE MELITÓ DE SARDIS, BISBE, SOBRE LA PASQUA 
 

Els profetes predigueren moltes coses sobre el misteri de Pasqua, que és Crist, a qui sigui donada 
tota la glòria pels segles. Amén. Ell, que davallà del cel a la terra per amor a la humanitat que sofria, 
va prendre la nostra carn en el si de Maria i va néixer com els homes. Va assumir els nostres 
sofriments per mitjà d’un cos subjecte al dolor i va vèncer les passions de la carn. Amb el seu Esperit, 
inaccessible a la mort, va matar la mort homicida. Els seus enemics se’l van endur i el van sacrificar 
com un anyell; ens va alliberar de la vida mundana com de la terra d’Egipte, i de l’esclavatge del diable 
com de la mà del Faraó. Va signar les nostres ànimes amb el seu mateix Esperit, i els nostres membres 
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amb la seva sang. Ell ha cobert de vergonya la mort i ha fet plànyer el diable com Moisès féu gemir 
el Faraó. Ell ha ferit la iniquitat i ha fet estèril la injustícia com Moisès condemnà Egipte a les plagues. 
Ell ens ha tret de l’esclavatge cap a la llibertat, de la tenebra cap a la llum, de la mort cap a la vida, de 
l’opressió del tirà cap al reialme etern. Ell ens ha convertit en un nou sacerdoci i en un poble escollit 
per sempre. Ell és la Pasqua de la nostra salvació. Ell ha suportat els sofriments de tots els homes. Ha 
estat assassinat en Abel, lligat en Isaac, ha viscut l’exili en Jacob, ha estat venut en Josep, exposat en 
Moisès, degollat en l’Anyell, perseguit en David i befat en els Profetes. Ell s’ha encarnat en una verge, 
ha estat suspès en la creu, sepultat en la terra, ressuscitat d’entre els morts, ha pujat fins al cel. Ell és 
l’Anyell que no obre la boca. És l’Anyell occit. És l’Anyell nascut de Maria, anyella immaculada. És el 
qui arrabassaren del seu ramat, el qui arrossegaren cap a la degolla, el qui al vespre sacrificaren i a 
la nit soterraren. En la creu no li trencaren cap os; sota terra no es va corrompre. Ell ressuscità d’entre 
els morts i féu ressuscitar l’home de la pregonesa del sepulcre. 
 

 

RESPONSORI: 
R//. Tots havien pecat i vivien privats de la presència gloriosa de Déu; ara, però, Déu els ha fet justos 
purament per favor, en virtut de la redempció de Jesucrist. Déu l’ha destinat a servir de propiciació 
amb la seva sang, gràcies a la fe. 
V//. Mireu l’Anyell de Déu, que pren damunt seu el pecat del món. 

 

 

 

ÀNIMA CHRISTI 
Frisina 

 
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
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ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 

SALMS 
 
Ant: Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen als daus la meva roba. 
 

Salm 22. I 
Déu meu, Déu meu,  
¿per què m’heu abandonat? 
No us arriba el meu crit d’auxili,  
La pregària que us adreça el meu clam. 
 
Crido de dia, i vós no em responeu, 
Crido de nit, i no me’n feu cas.  
I això que vós teniu el tron al santuari, 
Esperança d’Israel.  
 
En vós confiaven els nostres pares, 
Hi confiaven, i els vau alliberar;  
Clamaven a vós, i eren deslliurats, 
Confiaven en vós, i no els vau defraudar. 
 
Però jo sóc un cuc, no pas un home,  
Befa de la gent i menyspreat del poble; 
Tots els qui em veuen es riuen de mi, 
Amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa: 
«S’ha adreçat al Senyor; que l’alliberi, doncs;  
Que el salvi, si tant se l’estima.» 
 
Però sou vós qui em traguéreu del si de la mare,  
Sou vós qui em confiàreu als seus pits; 
Acabat de néixer, em van dur a la vostra falda,  
Sou el meu Déu des d’aleshores. 
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No us allunyeu, que el perill és a prop,  
I no tinc qui m’ajudi. 
M’envolta un ramat de braus, 
M’acorralen uns vedells de Basan;  
Com lleons que rugeixen i destrossen, 
Baden la boca contra mi. 
 
Tot jo m’escolo com aigua, 
Tinc desarticulats els meus ossos,  
El cor, com si fos cera, 
Se’m fon dins les meves entranyes; 
Tinc eixut com terrissa el paladar, 
La llengua se m’hi encasta,  
I m’ajaieu a la pols de la mort. 
 
M’envolta una munió de gossos, 
Em rodeja un estol de malfactors,  
M’han lligat les mans i els peus, 
Puc comptar tots els meus ossos. 
 
Em miren, em contemplen satisfets, 
Es reparteixen entre ells els meus vestits,  
Es juguen als daus la meva roba. 
 
Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; 
Força meva, cuiteu a defensar-me.  
Allibereu la meva vida de l’espasa, 
Que no mori entre les grapes del gos, 
  
Salveu-me de la gola del lleó, 
Guardeu de les banyes del brau 
La meva pobra vida. 
 
Anunciaré als meus germans el vostre nom,  
Us lloaré enmig del poble reunit. 
 
Glòria al Pare i al Fill i al Esperit Sant. 
 
Ant1: Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen als daus la meva roba. 
 
Ant2: El Senyor salvarà el pobre del que l’oprimeix, el desvalgut que no té defensor. 
 

Salm 22. II 
Fidels del Senyor, lloeu-lo, 
Fills de Jacob, glorifiqueu-lo, 
Reverencieu-lo, fills d’Israel. 
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No ha mirat amb repugnància ni amb menyspreu 
El pobre desvalgut; 
No l’ha privat de la seva mirada, 
I, quan cridava auxili, l’ha escoltat. 
 
En ell s’inspirarà el meu himne 
El dia del gran aplec, 
Davant dels seus fidels 
Oferiré els sacrificis promesos. 
 
En menjaran els humils fins a saciar-se, 
Lloaran el Senyor 
Els qui sincerament el busquen, 
I diran: «Viviu per molts anys.»   
 
Ho tindran present i es convertiran al Senyor 
Tots els països de la terra; 
Es prosternaran davant seu 
Gent de totes les nacions. 
 
Perquè la reialesa és del Senyor, 
Ell té la sobirania sobre els pobles. 
Fins les cendres de les tombes l’adoraran, 
S’agenollaran davant seu els qui dormen a la pols. 
 
Serà per a ell la vida que em dóna, 
Els meus descendents li seran fidels. 
 
Parlaran del Senyor 
A les generacions que vindran, 
I anunciaran els seus favors 
Als qui naixeran després, 
I els diran: «El Senyor ha fet tot això.» 
 
Glòria al Pare i al Fill i al Esperit Sant. 
 
Ant2: El Senyor salvarà el pobre del que l’oprimeix, el desvalgut que no té defensor. 
 

EVANGELI DE JESUCRIST SEGONS SANT JOAN 
Jn 17, 10-11. 21. 23

Jesús digué: Jo prego per ells; no prego pel món, sinó pels qui tu m’has donat, perquè Són teus. Tot 
allò que és meu és teu, i allò que és teu és meu. En ells s’ha Manifestat la meva glòria. Jo no em quedo 
més al món. Però ells s’hi queden, Mentre que jo vinc a tu. Pare sant, guarda’ls en el teu nom. No 
prego només Per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la teva paraula. Que tots Siguin u, 
com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en Nosaltres, perquè el món cregui que 
tu m’has enviat. Que jo estigui en ells i tu En mi, perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà 
que tu m’has enviat i Que els has estimat a ells com m’has estimat a mi. 
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SILENCI + COMENTARI 
 

MEDITACIÓ  
 
INTERCESSIONS 
 

 Pel món sencer, que no abandoni a Déu.  

 Pels malalts aïllats als Hospitals, per aquells que en tenen cura.  

 Pels ancians i pels qui es troben sols.  

 Pels pares i mares de família sense recursos i sense treball.  

 Pels qui pateixen les malalties de l’ànima: la tristesa existencial, la depressió, el no poder més 

en la seva vida, pels joves sense treball, pels qui ploren la mort dels qui estimaven i porten 

dol al cor.  

 Per la humanitat anònima sofrent, pels emigrants i Famolencs.  

 Per l’Església, pel Papa Francesc, per la nostra arxidiòcesi, pel nostre Bisbe Joan, pels preveres, 

pel mossèn de la nostra parròquia.  

 Demanem Humilment al Senyor el do de les vocacions sacerdotals.  

 Pels religiosos i Religioses.  

 Per la nostra parròquia i tots els qui l’estimem i la servim. 

 Per les nostres famílies, pels ancians, pels fills, pels nets.  

 Demanem al Senyor per un mateix.  

 Que a tots ens concedeixi el seu amor. 

 

 

PARENOSTRE  
 
ORACIÓ DE SANT IGNASI 

 

Ànima de Crist, santifiqueu-me. Cos de Crist, 
salveu-me. Sang de Crist,  
Embriagueu-me. Aigua del costat de Crist, 
renteu-me. Passió de Crist,  
Conforteu-me. O bon Jesús, oïu-me! Dins les 
vostres ferides, amagueu-me. 
No permeteu que em separi de Vós. De 
l’enemic maligne, defenseu-me. 
A l’hora de la mort, crideu-me. I feu-me anar a 
Vós perquè amb els vostres  
Sants us alabi pels segles dels segles. Amén. 
 


