
TEMPS DE PREGÀRIA, per un temps incert - 24
Montblanc, 25 de novembre de 2020 
Oratori de la Plebania 

Taizé. CD Mane Nobiscum 
T12. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos 
alumbra 

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. 

DE L’EVANGELI SEGONS SANT JOAN 
Jn 1, 35-51 

L’endemà, Joan tornava a ser en el mateix lloc amb dos dels seus deixebles i, fixant la mirada en Jesús 
que passava, va exclamar:  —Mireu l’anyell de Déu!  
       Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. Jesús es girà i, en veure que el 
seguien, els preguntà: —Què busqueu?  Ells li digueren: —Rabí —que vol dir «mestre»—, on habites?  
    Els respon:  —Veniu i ho veureu.   Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren amb ell aquell dia. 
Eren cap a les quatre de la tarda.  
       Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó 
Pere. Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué:  —Hem trobat el Messies —que vol dir 
«ungit». I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué:  —Tu ets Simó, fill de Joan. Tu 
et diràs Cefes —que vol dir «pedra».  
    L’endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu:  —Segueix-me.  
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       Llavors Felip, que era de Betsaida, el poble d’Andreu i de Pere, 45 va trobar Natanael i li digué:  —
Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també els profetes: és Jesús, fill 
de Josep, de Natzaret.  
    Natanael li replicà:  —De Natzaret en pot sortir res de bo?  Felip li diu:  —Vine i ho veuràs.  
       Quan Jesús veié Natanael que venia cap a ell, digué:  —Mireu un autèntic israelita, un home que no 
enganya.  Natanael li digué:  —D’on em coneixes?  Jesús li respon:  —Abans que Felip et cridés, t’he vist 
sota la figuera.  Li diu Natanael:  —Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d’Israel.  Jesús li digué:  —
¿Creus només perquè t’he dit que t’havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs!  I afegí:  —En 
veritat, en veritat us ho dic: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de 
l’home.  

TRES CABANES 
40 dies 

He pujat a la muntanya del Senyor, 
d’Ell em ve la força i el triomf, 
davant meu Ell s’ha transfigurat, 
he pogut contemplar la seva glòria. 
Sobre meu resplendeix el meu Senyor, 
s’apareix la seva santedat. 
Una llum ha brillat enmig del món, 
la foscor no ha pogut ofegar-la… 

Una cosa he demanat al meu Senyor 
i la desitjo amb tot el cor! 

Vull contemplar la vostra glòria, 
vull habitar a la vostra presència. 
Vull arribar davant vostre, 
Déu meu, no us amagueu! 

Heu il·luminat la meva vida 
amb la claror de la vostra mirada. 
Oh! Que n’estem de bé aquí dalt! 
Senyor, fem-hi tres cabanes! 

M’ha cobert un núvol lluminós 
i una veu ha parlat del cel estant: 
“És aquest el meu Fill estimat, 
en qui m’he complagut; escolteu-lo”. 

Una cosa… 

DE LES HOMILIES DE SANT GREGORI DE NISSA SOBRE EL LLIBRE DEL 
CÀNTIC DELS CÀNTICS 

TRADUCCIÓ. Ferret, Núria. La Paraula era Déu. CPL. Emaús maior 6. Barcelona 2015 p.75 
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L’apòstol Felip era del mateix poble que Pere i Andreu. Em sembla que per a Felip ja és un cert elogi el 
fet de ser presentat com a coetani d’aquells dos germans als quals l’evangeli expressa la seva primera 
admiració per allò que els va succeir. Així, Andreu, després que el Baptista va assenyalar qui era l’Anyell 
de Déu que lleva el pecat del món, no es limita a reflexionar en solitari sobre aquest misteri i un cop 
esbrinat on vivia va darrera aquell que li havia estat indicat, sinó que porta al seu germà l’alegre notícia: 
aquell de qui temps enrere van vaticinar els profetes, ha arribat. 

Pere, com si hagués cregut abans fins i tot d’escoltar la notícia, s’uneix a aquell Anyell amb tota la seva 
ànima i, juntament amb el seu nom, és també ell transformat pel Senyor en una condició divina: en lloc 
de Simó, se l’anomena i converteix en Pere. I el gran Pere no va arribar gradualment a aquesta gràcia, 
sinó que, a l’instant, va escoltar el seu germà, va creure en l’Anyell i arribà a la perfecció de la fe i. 
fonamentat sobre la pedra, va esdevenir Pere. 

Així doncs, Felip -digne de tals i tan grans conciutadans-,després d’haver estat trobat pel Senyor -com 
es diu a l’evangeli que Jesús trobà Felip- va ser també seguidor del Verb, qui li va dir Segueix-me. I un 
cop conduït a la llum veritable, va retenir, talment una llàntia, part de la seva resplendor, i envoltà amb 
aquesta llum també Natanael, com si li passés la torxa del misteri de la pietat. Aquestes són les seves 
pròpies paraules: Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès en el llibre de la llei i els profetes: és 
Jesús, fill de Josep, de Natzaret. 

Natanael, per la seva part, va acollir ponderadament aquesta bona nova, ja que era molt versat en el 
misteri del Senyor a través dels llibres dels profetes i sabia que la primera manifestació corporal de Déu 
tindria lloc a Betlem i que, més tard, per haver viscut a Natzaret, seria anomenat Natzarè. Per això, 
Natanael, considerant tots dos aspectes i reflexionant de quina manera el misteri havia d’actuar-se, es 
pregunta: ¿En pot sortir res de bo de Natzaret? 

Llavors, Felip se li ofereix decididament com a guia d’aquesta gràcia, tot dient-li: Vine i veuràs. A 
aquesta invitació, Natanael, abandonant la figuera de la Llei, l’ombra de la qual el privava de rebre la llum, 
arribà a aquell qui va assecar les fulles de la figuera, de la figuera estèril, de la figuera que no donava fruit. 
Per aquest motiu, la Paraula va donar testimoni d’ell, dient que era un israelita de veritat, perquè 
demostrava en si mateix el caràcter del patriarca Israel, lliure de tota intenció enganyosa. Mireu -va dir- 
un israelita digne d’aquest nom, un home que no enganya. 

VENIU A MI.  
CTF L’Amor no passarà mai. 

Veniu,  
tots aquells que heu descobert el meu amor 
perquè heu estat capaços d’obrir el cor 
enmig d’aquests sofriments que avui patiu... 

Veniu, 
tots vosaltres els senzills i nets de cor 
que heu entès que hi ha una llum en la foscor 
que és la fe en Jesucrist que avui us diu: 

No ploreu lamentant vostra feblesa 
que la força i la salut són dins del cor, 
agraïu la fe en la vostra petitesa 
i espereu que es faci forta en el dolor!!! 
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Veniu a mi tots els que sofriu! 
Veniu a mi els cansats i afeixugats! 
Veniu a mi, que sóc el Fill del Déu viu! 
I jo us faré reposar 
Perquè sóc humil de cor, benèvol  
i el meu jou és suau... Veniu. 

Veniu,  
tots aquells que us heu donat pel meu amor 
perquè heu estat capaços d’obrir el cor 
al dolor de tants germans que avui serviu... 

Veniu, 
tots aquells que amb senzillesa i de tot cor 
heu encès un petit llum en la foscor 
pel servei en Jesucrist que avui us diu: No ploreu...  

DEL LLIBRE DE L’APOCALIPSI 
Ap 14, 1-3.4b-5 

Jo, Joan, vaig veure l’Anyell dret dalt la muntanya de Sió, i amb ell hi havia els cent quaranta-quatre mil 
que portaven escrits al front el nom de l’Anyell i el nom del seu Pare, i vaig sentir del cel una cridòria que 
era com el bramul de les onades, com el retruny d’un gran tro; la veu que vaig sentir era semblant a una 
massa de cantors que, tot acompanyant-se amb l’arpa, cantaven un càntic nou davant el tron i davant els 
quatre vivents i els ancians. I ningú no podia aprendre aquell càntic fora dels cent quaranta-quatre mil 
que havien estat rescatats de la terra. Han estat rescatats d’entre els homes com a primícies per a Déu i 
per a l’Anyell, i segueixen l’Anyell arreu on va. En els seus llavis no s’ha trobat l’engany: són 
irreprensibles.  

Taizé. CD Christe Lux Mundi 
T131. Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir. Nele encontro 
a minha alegria. Nele encontro a minha alegria. 

(Salm 104,33) 

SALM 
Salm 138, 1-6.23-24 

Heu penetrat els meus secrets, Senyor, 
i em coneixeu, 
vós veieu quan m’assec i quan m’aixeco, 
descobriu de lluny estant els meus propòsits, 
sabeu bé si camino o si reposo, 
us són coneguts tots els meus passos. 

Encara no tinc als llavis la paraula, 
que vós, Senyor, ja la veieu pronunciada. 
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M’estrenyeu a banda i banda, 
teniu damunt meu la vostra mà. 
És admirable com ho sabeu tot; 
és tant admirable que no ho puc entendre. 

Déu meu, penetreu els meus secrets 
per conèixer el meu cor, 
examineu-me per conèixer què desitjo. 
Mireu que no vagi per camins d’idolatria, 
guieu-me per camins eterns. 

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. 

Taizé. CD Mane Nobiscum 

T 140. Il Signore ti ristora. Dio non alontana. Il Signore viene ad incontrati. Viene ad incontrati.  

(El Senyor et restaura. Déu no t’aparta. El Senyor ve a trobar-te. Ve a trobar-te. ) 
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