
CICLE DE LES QUATRE SETMANES



SETMANA I

DIUMENGE I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres, Déu nostre. 

R. Senyor, vine a ajudar-nos.

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

HIMNE

SALMÒDIA

Antífona 1

El veritable arbre de la vida és la creu del Senyor.

Diumenge I d’Advent: El  Rei  excels vindrà amb gran poder a 
salvar els pobles, al·leluia.

Diumenge V de Pasqua: Al·leluia, ha estat apartada la pedra 
que tancava el sepulcre, al·leluia.

Salm 1
El camí del just, i el del injust

Feliços  els  qui  han  baixat  a  l’aigua  del 
baptisme  amb  l’esperança posada en  l’arbre 
de la creu (Anònim segle II)

Feliç l’home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s’asseu en companyia dels descreguts;
estima de cor la Llei del Senyor,
la repassa de nit i de dia.

Serà com un arbre que arrela vora l’aigua:
dóna fruit quan n’és el temps
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i mai no es mustia el seu fullatge;
duu a bon terme tot el que emprén.

No serà aquesta la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
En juí no sabran què respondre;
callaran els pecadors en l’aplec dels justos.

El Senyor coneix els camins dels justos,
però els dels injustos acaben malament.

Ant. El veritable arbre de la vida és la creu del Senyor.

Diumenge I d’Advent: Ant. El Rei excels vindrà amb gran poder 
a salvar els pobles, al·leluia.

Diumenge  V  de  Pasqua:  Ant. Al·leluia,  ha  estat  apartada  la 
pedra que tancava el sepulcre, al·leluia.

Antífona 2

El Senyor m’ha consagrat a mi com a rei seu dalt de Sió.

Diumenge I d’Advent: Alegra’t, ciutat de Jerusalem, vindrà el 
teu Rei. Sió, no temes, vindrà prompte la teua salvació.

Diumenge V de Pasqua: Al·leluia, dona, ¿per què busques entre 
els morts el qui és viu?, al·leluia.

Salm 2
El Messies, rei victoriós

Realment  han  conspirat  contra  el  teu  sant 
servent, Jesús, Messies teu (Fets 4,27)

Per què s’avaloten les nacions,
i els pobles es conjuren en va?

Els reis prenen les armes,
conspiren alhora els sobirans
contra el Senyor i el seu Ungit:
«Trenquem els seus lligams!
Llevem-nos el seu jou!»

Però se’n riu el qui té el tron al cel,
el Senyor els veu i se’n burla.
Aleshores els parla indignat,
el seu furor els desconcerta:

«Jo mateix he consagrat el meu rei
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a Sió, la meua muntanya santa.»
Ara proclame el decret del Senyor.
Ell m’ha dit: «Tu eres el meu fill;
hui jo t’he engendrat.
Demana-m’ho, i et donaré els pobles per herència,
posseiràs el món d’un cap a l’altre.
Els destrossaràs amb una vara de ferro,
els trossejaràs com un gerro d’argila.»

Per tant, reis, tingueu enteniment;
repenseu-vos-hi, governants de la terra.
Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi,
veniu tremolosos a fer-li homenatge,
no fóra cas que s’irritara i anàreu a la desfeta
si de sobte s’inflamava el seu furor.
Feliços els qui en ell es refugien!

Ant. El Senyor m’ha consagrat a mi com a rei seu dalt de Sió.

Diumenge I d’Advent: Ant. Alegra’t, ciutat de Jerusalem, vindrà 
el teu Rei. Sió, no temes, vindrà prompte la teua salvació.

Diumenge V de Pasqua: Ant. Al·leluia, dona, ¿per què busques 
entre els morts el qui és viu?, al·leluia.

Antífona 3

Tu,  Senyor,  eres  l’escut  que  em  protegeix,  tu  eres  la  meua 
glòria.

Diumenge I d’Advent: Que la vinguda del Gran Rei trobe nets 
els  cors  dels  hòmens,  perquè  puguem  eixir  a  rebre’l 
dignament; segur que vindrà i no tardarà.

Diumenge V de Pasqua: Al·leluia, no plores, Maria: el Senyor ha 
ressuscitat, al·leluia.

Salm 3
El Senyor és l’escut que em protegeix

Jesucrist  reposà  i  s’adormí,  i  va  ressuscitar, 
perquè el Pare el sostenia (S. Ireneu)

Senyor, quants n’hi ha que em persegueixen!
Són molts els qui s’alcen contra mi.
Són molts els qui diuen de mi:
«No espereu que Déu el salve.»
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Però tu, Senyor, eres l’escut que em protegeix,
tu, la meua glòria, alces el meu cap.
Quan cride invocant el Senyor,
ell em respon des de la santa muntanya.

Me’n vaig al llit, i dorm en pau fins que em desperte:
El senyor em sosté.
No em fa por la multitud
que acampa al meu voltant.

Alça’t, Senyor; salva’m, Déu meu.
Bufeteja els meus contraris,
trenca les dents dels culpables.

La salvació ve del Senyor.
Senyor, beneeix el teu poble!

Ant. El Senyor m’ha consagrat a mi com a rei seu dalt de Sió.

Diumenge I d’Advent: Ant. Que la vinguda del Gran Rei trobe 
nets  els  cors  dels  hòmens,  perquè  puguem  eixir  a  rebre’l 
dignament; segur que vindrà i no tardarà.

Diumenge  V  de  Pasqua:  Ant. Al·leluia,  no  plores,  Maria:  el 
Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Les lectures i l’oració, corresponents a cada Ofici.

Vers per al temps ordinari:

V. Que la paraula de Crist tinga estada entre vosaltres en tota 
la seua riquesa.

R. Instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres.

DILLUNS I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres. Glòria. (Al·leluia.) 

HIMNE

SALMÒDIA

Ant. 1. Allibera’m, Senyor, per la teua bondat (T.P. al·leluia). 
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Salm 6
Oració d’un malalt que demana clemència al Senyor

En aquest moment em sent contorbat... Pare, 
salva’m d’aquesta hora. (Jn 12,27)

No em reprengues, Senyor, tan durament,
no em corregisques amb tant de rigor.
Compadeix-te de mi, Senyor, vaig perdent força.
Cura’m, Senyor, el meu cos es desfà.
Tot jo vaig desfent-me. I tu, Senyor, què esperes?

Torna, Senyor, salva’m la vida,
allibera’m per l’amor que em tens.
Entre els morts no hi ha qui et celebre:
qui pot lloar-te a la terra dels morts?

Estic esgotat de tants gemecs,
tota la nit no pare de plorar,
deixe el llit amerat de llàgrimes.
Els ulls se’m consumeixen de tristesa,
es debiliten, envoltat com estic de tants contraris.

Aparteu-vos de mi, gent malèfica!
El Senyor escolta el meu plor.
El Senyor escolta la meua súplica
i acull la meua pregària.

Els enemics, confosos i desfets,
tornaran arrere en un instant.

Ant. Allibera’m, Senyor, per la teua bondat (T.P. al·leluia). 

Ant.  2. El  Senyor  és  una  plaça  forta  per  al  perseguit  (T.P. 
al·leluia). 

Salm 9 A
Acció de gràcies i pregària contra els opressors

Tornarà gloriós, a jutjar els vius i els morts.

I

Et done gràcies, Senyor, amb tot el cor,
contaré totes les teues meravelles,
saltaré de goig i ho celebraré,
cantaré al teu nom, oh Altíssim,
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quan els enemics es faran arrere
i cauran derrotats davant de tu.

Assegut al tribunal, jutge justíssim,
has defés el meu plet.
Has amenaçat els pagans i exterminat l’impiu,
has esborrat els seus noms per sempre més.

L’enemic s’ha convertit en ruïnes perpètues;
s’ha fos el record de les ciutats arrasades.
Però el Senyor seu per sempre en el seu tron,
té a punt el tribunal per al juí.

Judicarà tot el món amb justícia,
sentenciarà amb raó els plets dels pobles.
Per al desvalgut serà una plaça forta,
una plaça forta en moments de perill.

Els qui coneixen el teu nom confiaran en tu,
perquè tu, Senyor, no abandones els qui et busquen.

Ant. El Senyor és una plaça forta per al perseguit (T.P. al·leluia). 

Ant. 3. Contaré les teues lloances als portals de la ciutat de Sió 
(T.P. al·leluia). 

II

Canteu al Senyor, que té el tron a Sió,
publiqueu les seues gestes entre els pobles;
ell recorda els crims comesos,
no oblida mai el clam de l’indefens. 

Compadeix-te de mi, Senyor,
mira com em maltracten els enemics,
tu que m’arranques de les portes de la mort.
Llavors contaré les teues lloances,
celebraré la teua victòria
als portals de la ciutat de Sió. 

Els pagans s’han afonat a la fossa que han obert,
han quedat agafats a la trampa que havien parat.
El Senyor es revela i fa justícia:
l’impiu ha caigut en el propi parany. 

Que els impius se’n tornen a la terra dels morts,
que hi vagen els pagans que obliden Déu!
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Però l’indefens no serà mai oblidat,
no es veurà defraudada l’esperança dels pobres. 

Alça’t, Senyor, que aquell home no triomfe,
que els pagans siguen jutjats a la teua presència.
Senyor, fes caure l’esglai damunt d’ells,
que els pagans aprenguen que no són sinó hòmens.

Ant. Contaré les teues lloances als portals de la ciutat de Sió  
(T.P. al·leluia). 

Les lectures i l’oració, corresponents a cada Ofici.

Vers per al temps ordinari:

V. Fes-me entendre la teua Llei.

R. Que la vull guardar amb tot el cor.

DIMARTS I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres. Glòria. (Al·leluia.) 

HIMNE

SALMÒDIA

Ant. 1. El Senyor farà justícia als pobres (T.P. al·leluia). 

Salm 9 B
Acció de gràcies

Feliços els pobres: el Regne de Déu és per a 
vosaltres (Lc 6,20)

I

¿Com és, Senyor, que et quedes lluny,
que t’amagues en els moments de la desgràcia?
Amb insolència, l’impiu persegueix els desgraciats,
i cauen en les intrigues que ell trama.

S’enorgulleix de les seues ambicions;
àvid de diners, menysprea el Senyor.
Altiu i sense escrúpols, exclama:
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«Déu no compta per a res.»
Això és el que pensa.

Sempre prospera en tot el que emprèn.
Per a ell són massa lluny els teus juís,
es riu de tots els seus rivals.
Pensa en el seu cor: «No cauré mai;
per anys que passen, no veuré desgràcies.»

Té la boca plena de malediccions,
d’enganys i violència;
amaga davall la llengua conjurs i maleficis.
Es posa a l’aguait a l’entrada del poble
per assassinar d’amagat l’innocent.

Els seus ulls espien l’indefens,
espia d’amagat, com un lleó entre els matolls,
a punt per a endur-se el desgraciat;
el captura, i amb el llaç l’arrossega;
s’ajup, s’aclofa fins a terra,
cau l’indefens a les seues urpes.
Pensa en el seu cor: «Déu se n’oblida,
aparta els ulls, no veu mai res.»

Ant. El Senyor farà justícia als pobres (T.P. al·leluia). 

Ant. 2. Tu, Senyor, mires les penes i sofriments (T.P. al·leluia). 

II

Alça’t, Senyor, alça la mà, Déu meu,
no t’oblidis de l’indefens!
Per què l’impiu menysprea Déu
i pensa en el seu cor: «Ell no passa comptes»?

Prou que ho veus, tot això,
tu que mires penes i sofriments
i les reculls a les teues mans:
a tu s’abandona l’indefens,
tu eres l’ajuda dels orfes.

Desarma, Senyor, l’impiu i el malvat,
demana’ls comptes de la seua impietat,
i no en quedarà ni rastre.
El Senyor és rei per sempre més.
En el seu país, els pagans desapareixen.



78 – Dimarts I

Acull, Senyor, el desig dels desvalguts;
enforteix el seu cor, escolta’ls:
fes justícia al desvalgut i a l’orfe,
que no els torne a oprimir l’home que és terra.

Ant. Tu, Senyor, mires les penes i sofriments (T.P. al·leluia). 

Ant. 3. La promesa del Senyor és de bona llei, es plata sense 
escòries (T.P. al·leluia). 

Salm 11
Pregària contra els altius i mentiders

Per nosaltres, que som tan pobres, el Pare es 
a dignà enviar el seu Fill (S. Agustí)

Salva’ns, Senyor, que no es troba gent bona;
entre els hòmens ja no hi ha fidelitat.
Tot el que es diuen els uns als altres és mentida,
fruit de llavis aduladors i d’un cor fals.

Que el Senyor arranque els llavis aduladors
i la llengua que parla amb altivesa.
Ells diuen: «La llengua ens fa forts,
els nostres llavis ens defenen: qui ens pot manar?»

Diu el Senyor: «Ara mateix m’alce
si els desvalguts són oprimits i gemeguen els pobres;
els salvaré si es burlen d’ells.»

La promesa del Senyor és de bona llei;
és plata sense escòries, refinada set vegades.

Tu, Senyor, la mantindràs,
i ens guardaràs d’aquesta gent per sempre.
Els injustos ronden per totes parts,
i creix la infàmia entre els hòmens.

Ant. La  promesa  del  Senyor  és  de  bona llei,  es  plata  sense 
escòries (T.P. al·leluia). 

Les lectures i l’oració, corresponents a cada Ofici.

Vers per al temps ordinari:

V. El Senyor encamina els humils per senders de justícia.

R. Els ensenya el seu camí.
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DIMECRES I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres. Glòria. (Al·leluia.) 

HIMNE

SALMÒDIA

Ant. 1. T’estime, Senyor, força meua! (T.P. Al·leluia). 

Salm 17,2-30
Acció de gràcies després de la victòria

En  aquell  moment  hi  hagué  un  gran 
terratrèmol (Ap 11,13)

I

T’estime, Senyor, força meua!
Senyor, eres roca i muralla que em deslliura;
Déu meu, penyal on m’empare,
escut i baluard, força que em salva!
Clame al Senyor, que és digne de ser lloat:
ell em salva dels enemics.

Els llaços de la mort m’envoltaven,
sentia l’esglai dels torrents de Belial;
m’estrenyia la mort amb els seus llaços,
davant mateix tenia els seus paranys.

En veure’m en perill, clame al Senyor,
cride socors al meu Déu;
des del seu palau, ell escolta el meu clam,
el meu crit li arriba al cor.

Ant. T’estime, Senyor, força meua! (T.P. Al·leluia). 

Ant. 2. El Senyor m’alliberà, perquè m’estimava (T.P. al·leluia). 

II

Llavors la terra s’estremí i tremolà,
cruixiren els fonaments de les muntanyes,
se somogueren quan ell es va indignar.
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El seu respir treia glops de fum,
li eixia de la boca un foc devorador,
tot ell llançava brases.

Decantà la volta del cel i baixà,
tenia davall dels peus una negra nuvolada;
endut sobre les ales dels vents,
volava amb un querubí per carrossa.

L’envoltava un pavelló de fosca,
aigua tenebrosa i espessa nuvolada;
els núvols, davant del seu esclat,
es tornaven brases roents i granís.

El Senyor, dalt al cel, féu esclatar la tronada,
l’Altíssim féu esclafir la seua veu,
envià granís i brases roents;
disparava pertot les seues fletxes,
fulminava a grapats els seus llamps.

Llavors va aparèixer el fons del mar,
els fonaments de la terra quedaren descoberts,
en sentir el crit de la reprensió del Senyor
i la bufada terrible del seu respir.

Des de dalt allargà la mà i m’agafà,
i em tragué fora de l’aiguat;
m’alliberà d’enemics poderosos,
d’adversaris més forts que jo.

Un mal dia van eixir-me al pas,
però el Senyor vingué a sostenir-me;
em féu eixir a camp obert,
m’alliberà perquè m’estimava.

Ant. El Senyor m’alliberà, perquè m’estimava (T.P. al·leluia). 

Ant. 3. Tu em mantens la llàntia encesa, Déu meu, claror en les 
meues nits (T.P. al·leluia). 

III

El Senyor recompensa la meua innocència,
em premia perquè tinc pures les mans;
jo seguisc els seus camins,
no sóc culpable d’allunyar-me del meu Déu.
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Sempre tinc presents els seus preceptes,
mai no em desvie dels seus decrets;

em porte amb ell honradament
i em guarde de tota culpa.
Així el Senyor recompensa la meua innocència,
em premia perquè, als seus ulls, tinc pures les mans.

Tu eres bo amb l’home bo,
eres honrat amb l’home honrat;
eres sincer amb el sincer,
però, amb l’astut, eres sagaç.
Tu salves el poble humiliat
i fas abaixar els ulls als superbs.

Tu, Senyor, em mantens la llàntia encesa,
Déu meu, claror en les meues nits.
Fiant-me de tu, escomet els enemics,
fiant-me del meu Déu, assalte la muralla.

Ant. Tu em mantens la llàntia encesa, Déu meu, claror en les 
meues nits (T.P. al·leluia). 

Les lectures i l’oració, corresponents a cada Ofici.

Vers per al temps ordinari:

V. Tots es meravellaven de les paraules plenes de gràcia.

R. Que eixien de la boca de Jesús.

DIJOUS I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres. Glòria. (Al·leluia.) 

HIMNE

SALMÒDIA

Ant. 1. Les promeses del Senyor són escut de tot aquell que 
s’hi empara (T.P. al·leluia). 



82 – Dijous I

Salm 17,31-51
Acció de gràcies

Si tenim Déu amb nosaltres, ¿qui tindrem en 
contra? (Rm 8,31)

IV

Els camins de Déu són segurs,
les promeses del Senyor són de bona llei;
és escut de tot aquell que s’hi empara.

Qui és Déu sinó el Senyor?
Quina roca hi ha, llevat del nostre Déu?
És ell qui m’ha armat de valentia
i m’ha mostrat el camí just.
Em dóna peus lleugers com els dels cérvols
i em manté invencible dalt dels cims;

m’ensinistra les mans a combatre,
i els braços, a tensar la ballesta.

Ant. Les promeses del Senyor són escut de tot aquell que s’hi  
empara (T.P. al·leluia). 

Ant. 2. Em sosté la teua dreta (T.P. al·leluia). 

V

Em dónes per defensa el teu escut,
em sosté la teua dreta, em fa gran el teu favor.

Condueixes els meus peus per camins amples,
i els meus passos no flaquegen.
Perseguisc els enemics fins que els atrape,
no torne sense haver-los abatut;
els venç i no poden alçar-se,
cauen davall dels meus peus.

M’has armat de valentia per a combatre,
doblegues els rebels als meus peus,
fas fugir davant de mi els enemics,
extermine els meus adversaris.

Criden auxili, i ningú no els salva;
clamen al Senyor, i no els respon;
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els desfaig com la pols al bat del vent,
els trepitge com el fang dels carrers.

M’alliberes dels avalots del poble
i em fas sobirà d’altres nacions;
es posa al meu servici un poble que no coneixia.
Els estrangers, així que em senten,
se’m sotmeten i m’obeeixen;
desorientats i engrillonats,
s’acosten fent passos vacil·lants.

Ant. Em sosté la teua dreta (T.P. al·leluia). 

Ant.  3. Beneït  siga  el  Senyor,  el  Déu  que  em  salva  (T.P. 
al·leluia). 

VI

Viu el Senyor! Beneït siga el meu penyal!
Siga enaltit el Déu que em salva!
Déu em concedeix de fer justícia
i sotmet els pobles al meu guiatge.

Tu m’alliberes de l’assalt dels enemics,
em fas triomfar dels qui s’alcen contra mi;
em salves dels hòmens violents.

Per això et lloaré entre les nacions,
cantaré al teu nom, Senyor:
«Ell dóna grans victòries al seu rei,
mostra l’amor que té al seu Ungit,
a David i al seu llinatge per sempre.»

Ant. Beneït siga el Senyor, el Déu que em salva (T.P. al·leluia). 

Les lectures i l’oració, corresponents a cada Ofici.

Vers per al temps ordinari:

V. Obri’m els ulls, Senyor.

R. Contemplaré les meravelles de la teua Llei.

DIVENDRES I

Ofici de lectura

V. Sigues amb nosaltres. Glòria. (Al·leluia.) 
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HIMNE

SALMÒDIA

Ant. 1. Vine a ajudar-me, Senyor (T.P. al·leluia). 

Salm 34,1-2.3c.9-19.22-23.27-28
Súplica d’un home acusat falsament

Es  van  reunir...  i  acordaren  apoderar-se  de 
Jesús valent-se d’un engany i matar-lo (Mt 26,
3.4)

I

Acusa, Senyor, els qui m’acusen,
combat contra els qui em combaten;
pren l’escut i el broquer,
alça’t, vine a ajudar-me!
Digues-me: «Jo et salvaré.»

Però jo celebraré el Senyor,
m’alegraré perquè ell em salva;
proclamaré amb totes les forces:
«Senyor, qui és com tu?
Tu defens el pobre contra el poderós,
el pobre desvalgut contra qui el roba.»

Es presenten testimonis maliciosos,
m’interroguen sobre coses que no sé;
em tornen mal per bé,
tot el món m’abandona.

Ant. Vine a ajudar-me, Senyor (T.P. al·leluia). 

Ant. 2. Defén la meua causa, Senyor, tu que eres poderós (T.P. 
al·leluia). 
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