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PRESENTACIÓ 
 

 
D’ençà de l’any 1984, quan la nostra Província va 

publicar en una edició “Pro Manuscripto” el Propi de la 
Litúrgia de les Hores, s’han donat, a nivell de l’Església 
i de l’Orde, qui-sap-les modificacions en el Santoral, i la 
Família Franciscana s’ha posat d’acord a fixar el que a 
partir d’ara cal seguir quant a les Solemnitats, a les 
Festes, a les Memòries (obligatòries) i a les Memòries 
lliures. 

 
Avui presentem, en dos volums (Gener-Juliol i 

Agost-Desembre), tot allò que en aquest sentit hem de 
seguir nosaltres, els Caputxins, i més concretament en la 
nostra Província. A més, indiquem tot el que afecta a les 
Germanes Caputxines del II Orde; és quan es posa 
explícitament “Per al II Orde” o bé “Per a tot l’Orde”. 
Per tant, quan en aquest llibre surt l’expressió “Per a tot 
l’Orde”, no es diu en referència a tot el món i per a tota 
la Família Franciscana, sinó per als Framenors 
Caputxins i les Germanes Caputxines de Catalunya i 
Balears.  

 
En un Apèndix, ens hem permès fer referència a 

d’altres Sants i Beats relacionats amb la Família 
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Franciscana, alguns d’ells inclosos ja en el Calendari 
Romà Universal; altres no, però ens ha semblat que era 
interessant tenir-los en compte per alguna raó particular, 
sigui de tradició de l’Orde sigui d’especial relació amb 
casa nostra. 

 
La present edició és encara provisional, esperant 

rebre de la Santa Seu la pertinent aprovació d’aquests 
textos. 

 
Festa de Tots els Sants de l’Orde Franciscà, 29 de 

novembre de 2010. 
 
 

   Fra Jacint Duran i Boada 
   Ministre provincial 
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CALENDARI  DEL PROPI DE L’ORDE 
Framenors Caputxins de Catalunya i Balears 

Clarisses Caputxines  
(“Per al II Orde” o bé “Per a tot l’Orde”) 

 

3 de gener  El Santíssim Nom de Jesús   
   Memòria per a tot l’Orde 
5 de gener Beat Dídac-Josep de Cadis, 

prevere, del I Orde 
   Memòria 
12 de gener Sant Bernat de Corleone, 

religiós, del I Orde 
   Memòria 
16 de gener Sants Berard, prevere, 

i companys màrtirs, 
del I Orde 

   Memòria per a tot l’Orde 
30 de gener Santa Jacinta Mariscotti, 

verge, del III Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
4 de febrer Sant Josep de Leonessa, 

prevere,  del I Orde 
   Memòria 
6 de febrer  Sants Pere-Baptista, prevere, 

i companys màrtirs, 
del I i III Orde  

   Memòria per a tot l’Orde 
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calendari 
 
7 de febrer  Santa Coleta, verge, 

del II Orde  
   Memòria per a tot l’Orde 
9 de febrer Beat Leopold d’Alpandeire, 

religiós, del I Orde 
 Memòria 
2 de març Santa Agnès de Praga, verge, 

del II Orde  
   Memòria lliure per a tot l’Orde 
18 de març Sant Salvador d’Horta, 

religiós, del I Orde 
   Memòria 
21 d’abril Sant Conrad de Parzham, 

religiós, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
24 d’abril  Sant Fidel de Sigmaringen,  

prevere i màrtir, del I Orde  
 Festa 

   Memòria per al II Orde 
30 d’abril  Beat Benet d’Urbino, prevere, 

del I Orde 
   Memòria lliure 
 
Dissabte després del III diumenge de Pasqua 
   La  Benaurada Verge  Maria,  
   Mare  del  Bon  Pastor 
   Festa 
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8 de maig Beat Jeremies de Valàquia, 
religiós, del I Orde 

   Memòria lliure 
9 de maig Santa Caterina de Bologna, 

verge, del II Orde 
   Memòria per al II Orde 
11 de maig Sant Ignasi de Làconi, 

religiós, del I Orde 
   Memòria 
12 de maig  Sant Leopold Màndiç  

de Castelnuovo, prevere,  
del I Orde 

   Memòria per a tot l’Orde 
16 de maig Santa Margarida de Cortona, 

penitent, del III Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
17 de maig  Sant Pasqual Bailon, religiós, 

del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
18 de maig Sant Feliu de Cantalice, 

religiós del  I Orde 
   Festa 
   Memòria lliure per al II Orde 
19 de maig Sant Crispí de Viterbo, 

religiós, del I Orde 
   Memòria 
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calendari 
 
20 de maig Sant Bernardí de Siena, 

prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
24 de maig Dedicació de la Basílica de 

Sant Francesc, a Assís 
   Festa per a tot l’Orde 
27 de maig Beat Josep Tous d’Igualada, 

prevere, del I Orde 
Memòria 

30 de maig Santa Baptista Varano, verge, 
del II Orde 
Memòria per al II Orde 

2 de juny  Sant Fèlix de Nicosia, religiós 
del I Orde 

   Memòria 
8 de juny Beat Nicolau de Gèsturi, 

religiós, del I Orde 
   Memòria lliure 
12 de juny  Beata Florida Cèvoli, verge, 

del II Orde 
   Memòria lliure per a tot l’Orde 
12 de juny  Beata Violant, religiosa, 

del II Orde  
   Memòria lliure per al II Orde 
13 de juny Sant Antoni de Pàdua, 

prevere i doctor de l’Església, 
del I Orde 

   Festa per a tot l’Orde 
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calendari 
 
16 de juny  Beats Anicet Koplin, prevere, 

i companys màrtirs, 
del I Orde 

   Memòria lliure 
26 de juny Beat Andreu-Jacint Longhin, 

bisbe, del I Orde 
   Memòria lliure 
26 de juny Beat Jaume de Ghazir, 

prevere, del I Orde 
   Memòria lliure 
10 de juliol Santa Verònica Giuliani, 

verge, del II Orde 
Festa per a tot l’Orde  

14 de juliol Sant Francesc Solano, 
prevere, del I Orde 

   Memòria lliure per a tot l’Orde 
15 de juliol Sant Bonaventura, bisbe                       

i doctor de l’Església,  
del I Orde 

   Festa per a tot l’Orde 
21 de juliol Sant Llorenç de Bríndisi, 

prevere i doctor de l’Església, 
del I Orde 

   Festa 
   Memòria per al II Orde 
23 de juliol  Beata Cunegunda, religiosa, 

del II Orde  
   Memòria lliure per al II Orde 
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calendari 
 
24 de juliol Beata Lluïsa de Savoia, 

religiosa del II Orde 
   Memòria lliure per al II Orde 
27 de juliol Beata Maria-Magdalena 

Martinengo, verge,  
del II Orde 

   Memòria lliure 
   Memòria per al II Orde 
28 de juliol Beata Maria-Teresa 

Kowalska, verge i màrtir,  
del II Orde 
Memòria lliure per a tot l’Orde 

2 d’agost La Mare de Déu dels Àngels 
de la Porciúncula 

   Festa per a tot l’Orde 
7 d’agost Beats Agatàngel  i Cassià, 

preveres i màrtirs, del I Orde 
   Memòria lliure 
8 d’agost El Pare Sant Domènec, 

prevere, fundador de l’Orde 
dels Predicadors 

   Festa per a tot l’Orde 
11 d’agost La Mare Santa Clara d’Assís, 

verge 
   Festa 

Solemnitat per al II Orde 
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13 d’agost  Beat Marc d’Aviano, prevere, 

del I Orde 
Memòria lliure 

14 d’agost Sant Maximilià-Maria Kolbe, 
prevere i màrtir, del I Orde 

   Memòria per a tot l’Orde 
17 d’agost  Santa Beatriu de Silva, verge, 

del II Orde  
   Festa per al II Orde 
18 d’agost  Beats Joan-Lluís, Protasi i 

Sebastià, preveres i màrtirs, 
del I Orde 
Memòria lliure 

19 d’agost  Sant Lluís, bisbe, del I Orde 
   Memòria lliure per a tot l’Orde  
23 d’agost  Beat Bernat d’Offida, religiós, 

del I Orde 
   Memòria lliure 
25 d’agost  Sant Lluís, rei de França, 

del III Orde  
   Memòria per a tot l’Orde 
2 de setembre Beat Apol·linar de Posat, 

prevere i màrtir, del I Orde 
   Memòria lliure 
11 de setembre Beat Bonaventura Gran, 

religiós, del I Orde 
   Memòria lliure  
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17 de setembre Impressió dels Estigmes del 

Nostre Pare Sant Francesc 
   Festa per a tot l’Orde 
18 de setembre Sant Josep de Copertino, 

prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
19 de setembre Sant Francesc-Maria de 

Camporosso, religiós,  
del I Orde 

   Memòria 
22 de setembre Sant Ignasi de Santhià, 

prevere, del I Orde 
   Memòria 
23 de setembre Sant Pius de Pietrelcina, 

prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
23 de setembre Troballa del cos de santa 

Clara d’Assís 
   Memòria lliure per al II Orde 
26 de setembre Beats Aureli de Vinalesa, 

prevere, i companys màrtirs, 
del I Orde 

   Memòria 
28 de setembre Beat Innocenci de Berzo, 

prevere, del I Orde 
   Memòria lliure 
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4 d’octubre El Nostre Pare Sant Francesc,  

diaca, fundador dels Tres 
Ordes 

   Solemnitat per a tot l’Orde 
13 d’octubre Sant Serafí de Montegranaro, 

religiós, del I Orde 
   Memòria 
14 d’octubre Beat Honorat Kozminski de 

Biala, prevere, del I Orde 
   Memòria lliure 
19 d’octubre Sant Pere d’Alcàntara, 

prevere, del I Orde 
   Memòria lliure per a tot l’Orde 
22 d’octubre  Beata Josefina Leroux, verge 

i màrtir, del II Orde 
   Memòria lliure per al II Orde 
23 d’octubre Sant Joan de Capestrano, 

prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
25 d’octubre Beates Maria-Jesús Macià i 

Ferragut, verge, i companyes 
màrtirs, del II Orde 

   Memòria lliure per al II Orde  
30 d’octubre  Dedicació de la pròpia església 
   Solemnitat 
31 d’octubre  Beat Àngel d’Acri, prevere, 

del I Orde 
   Memòria lliure 



 

 16 

calendari 
 
8 de novembre  Beat Joan Duns Scot, prevere, 

del I Orde 
   Memòria lliure per a tot l’Orde 
14 de novembre Sants Nicolau Tàveliç, 

prevere, i companys màrtirs, 
del I Orde 

    Memòria per a tot l’Orde 
17 de novembre Santa Elisabet d’Hongria, 

patrona de l’Orde Franciscà 
Seglar 

   Festa per a tot l’Orde 
18 de novembre Beata Salomé de Cracòvia, 

verge, del II Orde 
   Memòria lliure per al II Orde 
19 de novembre Santa Agnès d’Assís, verge, 

del II Orde  
   Memòria per al II Orde 
25 de novembre Commemoració de Tots els 

Difunts de l’Orde Franciscà 
   Memòria per a tot l’Orde 
26 de novembre Sant Lleonard de Porto 

Maurizio, prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
27 de novembre Beat Ramon Llull, màrtir, 

del III Orde  
   Memòria  

A Mallorca: Festa 
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28 de novembre Sant Francesc-Antoni Fasani, 

prevere, del I Orde 
   Memòria per a tot l’Orde 
28 de novembre Sant Jaume de La Marca, 

prevere, del I Orde 
Memòria lliure per a tot l’Orde 

29 de novembre Tots els Sants de l’Orde 
Franciscà 

   Festa per a tot l’Orde 
2 de desembre Beata Maria-Àngela Astorch, 

verge, del II Orde 
   Memòria lliure 
   Memòria per al II Orde 
   Festa a Barcelona (Caputxines) 
8 de desembre La Concepció Immaculada de 

santa Maria, Verge, Patrona i 
Reina de l’Orde Franciscà 

 Solemnitat 
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APÈNDIX 

Referència a d’altres Sants i Beats 
relacionats amb la Família Franciscana 

 
4 de gener Beata Àngela de Foligno, 

religiosa, del III Orde 
27 de gener  Santa Àngela Mèrici, verge, 

del III Orde 
23 d’abril  Beat Gil d’Assís, religiós,I Orde 
28 d’abril  Beat Luquesi, del III Orde 
4 de maig  Beat Ceferí Giménez “El Pelé”, 

màrtir, del III Orde 
13 de maig  Sant Pere Regalat, prevere, 

del I Orde 
22 de juny  Sants Joan Fisher, bisbe, 

i Tomàs More, màrtirs 
del III Orde 

4 de juliol Santa Isabel de Portugal, 
princesa de Catalunya-Aragó, 
del III Orde 

23 de juliol Santa Brígida, religiosa, 
del III Orde 

4 d’agost Sant Joan-Maria Vianney, 
prevere, del III Orde 

16 d’agost Sant Roc de Montpeller, 
del III Orde 

21 d’agost Sant Pius X, papa, del III Orde 
11 d’octubre Beat Joan XXIII, papa, III Orde 
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MES D’AGOST 
 

Dia 2 d’Agost 
 

LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 
DE LA PORCIÚNCULA 

 
Festa per a tot l’Orde 

 
El Seràfic Pare sant Francesc, que tenia una gran 

devoció a la Verge Maria, es preocupava molt de la 
capelleta dita de la Mare de Déu dels Àngels, o de la 
Porciúncula. Allí va posar els fonaments de l’Orde dels 
Framenors; allí preparà la fundació de les Clarisses, i 
allí acabà la seva vida temporal. A la mateixa capella, 
com diu la tradició, sant Francesc va obtenir aquella 
famosa indulgència, que fou confirmada pels papes i 
concedida a moltes altres esglésies. Per tants i tants 
motius, ens fou concedit de celebrar la seva festa 
litúrgica avui, que és l’aniversari de la seva consagració. 
 
Invitatori 
 

Ant. Tot venerant la Mare de Déu, adorem Crist, 
l’Espòs de l’Església. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
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Ofici de lectura 
 

Ant. 1. Maria va rebre les benediccions del Senyor 
i els favors de Déu, el seu salvador. 
 

Els salms, del comú de la Mare de Déu. 
 

Ant. 2. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu, 
la mansió més sagrada de l’Altíssim. 
 

Ant. 3. S’han dit de vós, Verge Maria, oracles 
gloriosos; el Senyor us ha posat el palau en les 
muntanyes santes. 
 

R. Vós sou la glòria de Jerusalem, l’alegria 
d’Israel. 

V. Vós sou l’honor del nostre poble. 
 
LECTURA PRIMERA 
 
Del llibre de Jesús, fill de Sira            24, 23–31. 41–46 
 

Els qui fan cas de la Saviesa no decauen mai 
 

Sóc com una parra bellíssima, de sarments 
esplèndides i majestuoses. Jo sóc la mare del bell amor, 
del temor, de la ciència i de la santa esperança. En mi hi  
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ha tota la gràcia del camí i de la veritat, en mi hi ha tota 
l’esperança de la vida i de la virtut. 

Veniu, tots els qui us deliu per mi, i sacieu-vos dels 
meus fruits: recordar-se de mi és més dolç que la mel, i 
posseir-me és millor que la bresca. Els qui s’alimenten 
de mi, encara en tenen més fam, i els qui beuen de mi, 
encara en tenen més set. Els qui fan cas de mi no 
decauen mai, i els qui em posen en obra no es 
marceixen. 

Jo sóc com un canal que surt d’un riu, com un 
corrent d’aigua que flueix vers el paradís. He dit: “Vaig 
a regar el meu jardí, vaig a inundar els meus parterres”. 
I vet aquí que el meu canal s’ha convertit en riu, i el 
meu riu s’ha convertit en mar. Faré brillar encara la 
instrucció com l’aurora, la manifestaré fins a la 
llunyania. Escamparé encara la doctrina com una 
profecia, i la transmetré a les generacions futures. 
 
RESPONSORI        Sir 24, 15–16 
 

R. M’he establert a Sió; m’ha fet trobar repòs a la 
ciutat que ell i jo estimem. * He tret brotada en un poble 
ple de glòria. 

V. En la possessió del Senyor, en la seva heretat, 
estaré per sempre en la reunió dels sants. * He tret 
brotada en un poble ple de glòria. 
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LECTURA SEGONA 
 
Dels escrits de Fra Tomàs de Celano 
(Vida, II, cap. 12; I, cap 7) 
 

Conserveu, amb el degut honor, la mansió de Déu. 
 

El servent de Déu, Francesc, home feble, humil en 
les seves aspiracions i menor per la seva professió, va 
escollir per a ell i els seus companys, mentre vivia en 
aquest món, un petit tros de terreny per poder tenir la 
llibertat suficient per a servir tranquil·lament Crist. 
Providencialment ja era conegut de temps molt antic 
amb el nom de Porciúncula, ja que havia de ser habitat 
per aquells que refusaven posseir res del món. 

Allí mateix s’hi havia edificat una capelleta en 
honor de la Verge Mare, que, per la seva gran humilitat, 
havia merescut ser, després del seu Fill santíssim, Reina 
de tots els sants. Allí va començar primerament l’Orde 
dels Framenors, i allí quan va augmentar el nombre de 
frares, s’hi va edificar un nou edifici, com fonament 
sòlid de l’Orde. 

Francesc estimà aquest lloc més que tots els altres, 
i manà als seus frares que el veneressin amb molt 
d’afecte; volgué que fos tingut com a model de la seva 
Fraternitat, per la seva senzillesa i pobresa, donant fins i 
tot la seva propietat a altri, i reservant-se per a ell i els 
seus frares solament l’ús. 
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Allí s’hi guardava una molt rigorosa observança, 

tant en el silenci i treball, com en les altres ordenacions 
de la vida regular. Els frares que hi vivien s’ocupaven, 
nit i dia, en les lloances divines i portaven una vida 
angèlica, que flairejava el perfum de les virtuts. 

Certament que Francesc sabia que, pels escollits de 
Déu, el Regne del cel es troba a tots els llocs de la terra, 
i que arreu poden rebre la gràcia divina; no obstant això, 
sentia una especial predilecció per la capelleta de Santa 
Maria de la Porciúncula, puix creia que havia estat 
afavorida per la bondat divina, i honorada per les 
freqüents visites dels esperits celestials. 

Per això deia moltes vegades als seus frares: 
“Procureu no abandonar mai aquest lloc; si us fan fora 
per una porta, entreu per l’altra, perquè aquest lloc és 
certament sant i habitacle de Déu. Aquí, quan érem 
pocs, ens va multiplicar l’Altíssim; aquí, amb la llum de 
la seva saviesa, va il·luminar el cor dels seus pobres; 
aquí va inflamar les nostres voluntats en el foc del seu 
amor; el qui hi pregui amb cor devot obtindrà tot allò 
que demani, i, si algú s’atrevís a profanar-lo, seria 
castigat severament. Per tant, fills meus, conserveu 
sempre, amb el degut honor, aquesta mansió de Déu, i 
lloeu aquí el Senyor amb tot el vostre cor, amb veus de 
lloança i agraïment.” 
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RESPONSORI 

 
R. Verge Maria, sou la porta del cel i l’estrella del 

mar; Mare del Rei eternal, feu-nos grats al vostre Fill. * 
Puix brolla de vós la virtut, la bellesa i la glòria. 

V. Vós sou la font del perdó, la mare de la gràcia, 
l’esperança del món; escolteu les nostres pregàries. * 
Puix brolla de vós la virtut, la bellesa i la glòria. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Sou beneïda entre totes les dones, i beneïda 
en el vostre temple. 
 

Els salms i el càntic del diumenge de la setmana I. 
 

Ant. 2. Que la vostra ànima s’alegri en la seva 
misericòrdia; no us avergonyiu de lloar-la. 
 

Ant. 3. Jo estimo els qui m’estimen, i em deixo 
trobar dels qui em cerquen. 
 



 

 25 

agost : 2 
 
LECTURA BREU        Sir 24, 25–27 
 

En mi hi ha tota la gràcia del camí i de la veritat, en 
mi hi ha tota l’esperança de la vida i de la virtut. Veniu, 
tots els qui us deliu per mi, i sacieu-vos dels meus fruits: 
recordar-se de mi és més dolç que la mel, i posseir-me 
és millor que la bresca. 
 
RESPONSORI BREU 
 

R.   Sóc com una parra. * Bellíssima. Sóc. 
V. De sarments esplèndides i majestuoses. * 

Bellíssima. Glòria. Sóc. 
 

Càntic de Zacaries. Ant. Beneït sigui el Senyor, que 
avui ha glorificat tant el vostre nom, que la vostra 
lloança no s’allunyarà mai del cor dels homes, que 
recordaran per sempre el poder de Déu. 
 
PREGÀRIES 
 
Preguem i celebrem el nostre Salvador, que nasqué de la 
Verge Maria, i diguem-li: 

Que la vostra Mare intercedeixi per nosaltres, 
Senyor. 
 
Salvador del món, que en virtut de la vostra redempció 
preservàreu de tota màcula de pecat la vostra Mare, 
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-  guardeu-nos sempre nets de tota culpa. 
 
Redemptor nostre, que us hostatjàreu en el si de la 
puríssima Verge Maria, sagrari de l’Esperit Sant,  
-  feu-nos temples del vostre Esperit. 
 
Oh Verb etern, que ensenyàreu a la vostra Mare que 
elegís la part millor, 
-  concediu-nos d’imitar-la, buscant aquell aliment que 
dóna la vida eterna. 
 
Rei de reis, que volguéreu la vostra Mare assumpta amb 
vós en cos i ànima al cel, 
-  enlaireu sempre al cel els nostres pensaments. 
 
Senyor del cel i de la terra, que heu col· locat a la vostra 
dreta Maria com a reina, 
-  feu que siguem dignes d’acompanyar-la en la mateixa 
glòria. 
 
D’acord amb el precepte del Senyor, diguem 
confiadament: Pare nostre. 
 

Oració 
 

Per la intercessió de santa Maria Verge, Reina dels 
Àngels,  la memòria de la qual avui venerem,  concediu- 
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nos, Senyor, de participar d’aquella gràcia de la qual 
ella fou plena. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Hora d’entre dia 

Les antífones i els salms, de la fèria corresponent. 
 
Tèrcia 
 
LECTURA BREU                 Is, 55, 1 
 

Oh tots els assedegats, veniu a l’aigua, veniu els 
qui no teniu diners, compreu i mengeu, compreu llet i vi 
sense diners, sense pagar res. 
 

V. La santa Mare de Déu ha estat exaltada. 
R. Sobre els estols dels àngels, en el Regne 

celestial. 
 
Sexta 
 
LECTURA BREU          Is, 55, 2–3 
 

Escolteu bé, i tastareu cosa bona, i us delectareu 
assaborint el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, i 
us saciareu de vida. 
 

V. Salve, Reina del cel. 
R. Salve, Senyora dels àngels. 
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Nona 
 
LECTURA BREU           Pr 8, 34–35 
 

Feliç l’home que m’escolta, i vetlla cada dia a les 
meves portes sense apartar els ulls de la meva entrada, 
perquè el qui em troba, troba la vida i es guanya el favor 
del Senyor. 
 

V. Reina dels àngels, pregueu per nosaltres. 
R. Perquè mereixem ser companys dels ciutadans 

del cel. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Vespres 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Estigueu atents, veniu a mi, i us saciareu de 
vida. 

 
Els salms i el càntic, del comú de la Mare de Déu. 

 
Ant. 2. Ens ha concedit un respir per poder 

restaurar el temple del nostre Déu. 
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Ant. 3. El Déu d’Israel conduirà, ple d’alegria, els 

vostres fills cap a vós, a la llum de la seva glòria, amb 
aquella bondat i aquell amor que li són propis. 
 
LECTURA BREU              Jdt 13, 31 
 

Beneïda tu per tot el país de Judà; tots els pobles, 
en sentir el teu nom, glorificaran el Déu d’Israel. 
 
RESPONSORI BREU 
 

R. El Senyor * Us ha beneït. El Senyor. 
V. Per vós hem rebut el fruit de la vida. * Us ha 

beneït. Glòria. El Senyor. 
 

Càntic de Maria. ant. Oh benaurada Verge Maria, 
vós sou la font del perdó, la mare de la gràcia: escolteu 
els vostres fills, que us preguen amb confiança. 
 
PREGÀRIES 
 
Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions 
diguessin benaurada a la mare del seu Fill, Maria. 
Lloem-lo amb tota la força de l’ànima i demanem-li: 

Que la plena de gràcia pregui per nosaltres. 
 
Oh Déu, que féreu meravelles en la immaculada Verge 
Maria i l’associàreu al Crist gloriós en cos i ànima, 
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- dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la 
glòria de Crist. 
 
Vós, que ens donàreu Maria per mare, alleugeu els 
malalts, consoleu els tristos, perdoneu els pecadors, 
-  concediu a tots la salut i la pau per la intercessió de 
Maria. 
 
Vós, que omplíreu de gràcia Maria, 
-  concediu a tothom l’abundor de la vostra gràcia. 
 
Que l’Església sigui un sol cor i una sola ànima en la 
caritat, 
-  i que els fidels perseverin units en la pregària amb 
Maria, la mare de Jesús. 
 
Vós, que coronàreu Maria reina del cel, 
-  doneu als difunts el goig etern amb els sants en el 
vostre Regne. 
 
D’acord amb el precepte del Senyor, diguem 
confiadament: Pare nostre. 
 

Oració 
Per la intercessió de santa Maria Verge, Reina dels 

Àngels, la memòria de la qual avui venerem, concediu-
nos, Senyor, de participar d’aquella gràcia de la qual 
ella fou plena. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Dia 7 d’agost 
 

BEATS AGATÀNGEL I CASSIÀ, 
PREVERES I MÀRTIRS, DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
Fra Agatàngel (de família, Francesc Noury) nasqué 

el 1598 a Vendôme (França), i ingressà als Framenors 
Caputxins l’any 1619. Es dedicà a l’activitat missionera 
al Caire com a superior de la missió treballant per la 
unió amb els Coptes i més endavant com a encarregat de 
la nova missió a Etiòpia. Aquí vingué per ajudar-lo Fra 
Cassià (de família, Gonçal Lopes-Netto), que havia 
nascut a Nantes l’any 1607 i havia professat el 1623. 
Ambdós foren presos pels abissinis i moriren màrtirs de 
la fe. Això s’esdevenia a Gondar l’any 1638. Foren 
beatificats per Pius X, el 1905. 
 

Comú de màrtirs. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’una carta del beat Agatàngel al Cardenal Prefecte de 
la sagrada Congregació per a la Propagació de la Fe 
(Collectanea Franciscana, XVIII, 1948, 143–146) 
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Cal procurar per tots els mitjans  

la salvació dels germans 
 

Eminentíssim Senyor i Patró: El mes passat jo em 
trobava a Jerusalem, i el reverend pare guardià em 
mostrà una carta dels Eminentíssims Cardenals de la S. 
Congregació, en la qual es llegien aquestes paraules: 
“La vostra Paternitat ens exposava l’opinió admesa pel 
pare Pau de Lodi, segons la qual és permès de 
freqüentar les esglésies dels heretges i dels cismàtics si 
en l’íntim del cor es guarda la fe catòlica. Doncs bé, 
aquesta opinió ha estat jutjada errònia per aquesta 
Sagrada Congregació, i no serà lícit de seguir-la en la 
pràctica”. 

Tanmateix, després de la meva arribada a Egipte, 
vaig sotmetre aquesta qüestió a la consideració de tres 
dels nostres pares missioners, que són teòlegs, com 
també en vaig parlar amb el pare Arcàngel de Pistoia. El 
parer de tots ells és idèntic al meu personal, el qual us 
prego que vulgueu atendre com a vingut del més petit 
dels vostres alumnes. Us el proposo humilment –sempre 
volent subjectar-me a qualsevol correcció– per tal de 
saber què és més útil per a la glòria de Déu i el bé de les 
ànimes. 

Els teòlegs que han tractat aquest problema hi fan 
unes observacions que es poden reduir a quatre: que no 
neixi escàndol d’aquesta comunió “in divinis”; que no 
hi hagi cap perill de perdre la fe; que no hi hagi 
participació en res de delictiu o en cerimònies  que de si  
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mateixes siguin herètiques o vicioses, i que no hi hagi 
aprovació de l’heretgia o del ritu herètic. 

Ara bé, per poder donar un judici concret sobre 
aquestes quatre condicions cal tenir un coneixement 
perfecte i acurat de totes les circumstàncies de lloc, de 
temps, de persones, dels ritus i d’altres circumstàncies 
semblants, cosa que difícilment poden tenir en compte 
els doctors de la cristiandat ja que desconeixen la 
manera de fer d’aquestes regions. Opino que jutjar sobre 
això és de la competència dels mateixos missioners, els 
quals ja de temps creuen que no s’ha pas de prohibir 
aquesta comunió. El parer contrari tallaria tota 
possibilitat, el camí i l’esperança de fer res de bo en la 
missió, a part que es presentarien tota una colla de 
dificultats. 

Exposats aquests nostres raonaments i deixant ara 
de banda moltes altres coses, per ser breus, permeteu-
me de posar punt final amb el que deia el gloriós sant 
Martí, papa i màrtir: “En temps de persecucions bona 
norma és la condescendència, sempre que això no 
suposi prevaricació o menyspreu, sinó més aviat 
dificultats i penúries, car la necessitat fa passar la 
misericòrdia per damunt de moltes puntualitzacions”. 

De fet, aquí tenim una colla de coptes, i, en 
examinar els seus llibres litúrgics, no hi trobo cap error 
fora de la invocació que fan dels heretges Diòscor i 
Sever. Així és que hem permès als nostres sacerdots de 
celebrar  la  missa  valent-se  d’aquests  llibres  amb  
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l’obligació, però, d’ometre aquelles invocacions als 
heretges. I així ho fan sense cap mena d’escàndol del 
poble. 
 
RESPONSORI             2C 3, 4–6 Tm 2, 4 
 

R. Tenim aquesta seguretat perquè confiem en Déu, 
gràcies a Crist que ens ha fet capaços d’estar al servei 
d’una nova aliança. * Ell vol que tots els homes se 
salvin i arribin al coneixement de la veritat. 

V. No ens refiem pas de nosaltres mateixos com si 
fóssim capaços de fer res pel nostre compte: tot el que 
nosaltres podem fer ve de Déu. * Ell vol que tots els 
homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. Conforteu-vos en el Senyor 
i en la força del seu poder. Poseu-vos l’armadura de 
Déu, per tal de poder resistir a les insídies del diable. 

 
Oració 

 
Oh Déu, vós heu fet dels màrtirs Agatàngel i 

Cassià, preveres, uns autèntics testimonis de la fe; us 
preguem, per la seva intercessió, que tothom us confessi  
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en la unitat de la fe veritable. Per nostre Senyor 
Jesucrist. 
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Si morim amb Crist, també 
viurem amb ell, si som constants en les proves, també 
regnarem amb ell. 
 

 
Dia 8 d’agost 

 
EL PARE SANT DOMÈNEC, PREVERE, 

FUNDADOR DE L’ORDE DELS PREDICADORS 
 

Festa per a tot l’Orde 
 

Domènec, fill de Fèlix de Guzmán, nasqué a 
Caleruega (Burgos), vers l’any 1170. Estudià teologia a 
Palència i fou canonge de l’església d’Osma. Treballà 
amb gran fruit, amb la paraula i l’exemple, contra 
l’heretgia dels albigesos. Per tal fi, reuní companys i va 
instituir l’Orde dels Predicadors, molt relacionada amb 
la de Framenors. Morí el dia 6 d’agost de 1221 a 
Bologna. 
 

Tot segons el Calendari Romà universal. 
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Dia 11 d’agost 
 

LA MARE SANTA CLARA D’ASSÍS, VERGE, 
DEL II ORDE 

 
Festa 

Solemnitat per al II Orde 
 

Sor Clara, filla de Favarone di Offreduccio i 
madonna Ortulana, nasqué a Assís l’any 1193. Seguí el 
seu conciutadà Francesc pel camí de la pobresa; fou la 
mare i fundadora de l’Orde de les Clarisses. Practicà 
una vida austera, rica tanmateix d’obres de caritat i de 
pietat. Morí l’any 1253. 
 

Comú de verges, o de dones santes: per religiosos, 
llevat del que segueix. 
 
Primeres Vespres 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Veniu, filles, alceu vers el Senyor la 
mirada, i us omplirà de llum. 
 

Els salms i el càntic, del comú de verges. 
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Ant. 2. La posaren a guardar les vinyes, i les vinyes 

florides escamparen el seu perfum. 
 

Ant. 3. El Senyor la va elegir perquè fos santa i 
irreprensible als seus ulls. 
 
LECTURA BREU           Sa 6, 12–13 
 

La saviesa és clara, i no s’apaga mai. Els qui 
l’estimen arriben fàcilment a contemplar-la, la troben 
tots els qui la cerquen; ella mateixa es fa conèixer als 
qui la desitgen. 
 
RESPONSORI BREU          Salm 17, 33 

R. Déu totpoderós * M’ha armat de valentia. Déu. 
V. Em fa recórrer un camí sense destorbs. * M’ha 

armat. Glòria. Déu.  
 

Càntic de Maria, ant. Aclamo el Senyor, plena de 
goig, perquè m’ha mudat amb vestits de victòria, i, com 
a núvia, m’ha coronat amb una diadema.  
 
PREGÀRIES 
Lloem Crist, l’Anyell immaculat, a qui acompanyen 
arreu les verges esposes seves, i, amb crits de festa, 
supliquem-lo dient:  

Jesús, rei de les verges, escolteu-nos. 
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Oh Crist, vós que lloàreu els qui guarden la virginitat 
per amor del Regne del cel, 
- feu que comprenguem bé el vostre consell i ens 
adherim a vós en la castedat del cos i la puresa de 
l’esperit. 
 
Oh Crist, que per la nostra salvació vàreu oferir al Pare 
el vostre cos en la creu, com a sacrifici, 
-  feu que també nosaltres, clavant a la creu el nostre cos 
amb totes les passions i els desigs terrenals, continuem 
en la nostra carn allò que encara falta als vostres 
sofriments. 
 
Oh Crist, que us heu dignat esposar-vos amb l’Església, 
com verge pura, 
- feu-la santa i immaculada, i concediu-nos a tots 
nosaltres una fidelitat plena i íntegra. 
 
Oh Crist, que ens heu donat l’alegria de celebrar la festa 
de la verge santa Clara, 
- concediu-nos també ser sempre dignes de la seva 
intercessió. 
 
Oh Crist, que heu admès les santes verges al banquet de 
les vostres noces, 
-  rebeu els nostres difunts a la sala del convit etern. 
 
Preguem amb Jesús, tot dient al nostre Pare: Pare nostre. 
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Oració 
 

Oh Déu, vós misericordiosament heu inspirat a 
santa Clara un gran amor a la pobresa; concediu-nos, 
per la seva intercessió, que, seguint Crist en la pobresa 
d’esperit, mereixem de contemplar-vos en el Regne 
celestial. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Invitatori 
 

Ant. Crist Rei, a qui santa Clara va estimar amb tot 
el cor, veniu, adorem-lo. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
 
Ofici de lectura 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Va ocupar-se de les coses del Senyor, i de 
ser santa de cos i d’esperit. 
 

Els salms, del comú de verges. 
 

Ant. 2. Tots els avantatges els considerà 
desavantatjosos, sabent que tenia altres béns millors que 
duren per sempre. 
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Ant. 3. Es va treure els seus vestits sumptuosos, i 

humilià el seu cos amb dejunis. 
 

R. El seguici de les verges s’acosta amb ella al 
palau del Rei. 

V. Conduïdes entre cants de festa. 
 
LECTURA PRIMERA 
 
De la carta de sant Pau  
als cristians de Filips                    3, 7–16. 20–21; 4, 4–9 
 

Per Crist m’he avingut a perdre tot avantatge, 
configurat a la seva mort 

 
Germans, per Jesucrist tinc per desavantatjosos els 

meus avantatges. Sí, tots els avantatges que jo pogués 
tenir, els considero desavantatjosos comparats amb el 
valor que té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. 
Per ell m’he avingut a perdre tot avantatge i a 
considerar-lo com escòries a canvi de guanyar Crist i 
veure’m incorporat a ell. Ni tan sols sóc just gràcies a 
una justícia meva guanyada per haver observat la Llei, 
sinó gràcies a aquella justícia que prové d’haver cregut 
en Crist, vull dir aquella justícia que Déu dóna als 
creients. 

El meu desig és conèixer Crist i experimentar el 
poder de la seva resurrecció, compartir la  seva  passió  i  
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configurar-me a la seva mort, per poder arribar 
finalment a ressuscitar d’entre els morts. 

No vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella 
plenitud que busco; corro amb l’esperança d’apoderar-
me’n; puc fer-ho, ja que Jesucrist s’apoderà de mi. 

Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; 
el que faig és oblidar-me dels avantatges que he deixat 
enrere i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant; 
corro cap a la meta, per guanyar el premi de la cursa que 
Déu ha convocat allà dalt en Jesucrist. 

Així hem de pensar tots els qui hem arribat a una 
maduresa, i, si algun punt el vèieu diferent, Déu ja us ho 
aclarirà. En tot cas, que la nostra vida s’avingui amb el 
punt de vista on hem arribat. 

Però nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; 
d’allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que 
transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu 
cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de 
sotmetre tot l’univers. 

Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, 
viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de 
bon tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res. 
A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica, i 
presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de 
gràcies. Així la pau de Déu, que sobrepassa el que 
podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres 
pensaments en Jesucrist. 
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Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que 

és veritat, respectable, just, net, amable, de bona 
reputació, virtuós i digne d’elogi. Practiqueu allò que jo 
us he transmès i vosaltres heu rebut, que heu sentit o 
heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres. 
 
RESPONSORI      Te 2, 13; cf. 1C 1, 5–8 
 

R. No deixem mai de donar gràcies a Déu, pensant 
en la gràcia que ens ha donat en Jesucrist. * De tot ens 
ha enriquit en ell. 

V. Ell també ens mantindrà ferms fins a la fi, 
esperant la manifestació de Jesucrist. * De tot ens ha 
enriquit en ell. 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la quarta carta de santa Clara, verge, a la beata 
Agnès de Praga 
(Clàssics del Cristianisme I, Francesc d’Assís - Clara 
d’Assís, Escrits) 
 

Has de triar la pobresa, la humilitat i la caritat 
 

Feliç tu, a qui s’ha concedit de fruir del sagrat, 
perquè t’unissis amb totes les fibres del teu cor a Aquell 
la bellesa del qual admiren sense mai parar les milícies 
celestials. El seu amor captiva, la seva contemplació  



 

 43 

agost : 11 
 
nodreix, la seva benignitat emplena, la seva suavitat 
sacia, el seu record il·lumina dolçament. El seu perfum 
farà reviure els morts i la seva visió gloriosa farà feliços 
tots els ciutadans de la Jerusalem celestial. Ell és 
l’esplendor de la glòria eterna, l’esclat de la llum 
perpètua i el mirall sense taca (Sv 7,26). Mira’t 
diàriament en aquest espill, oh reina, esposa de 
Jesucrist!, i contempla-hi contínuament el teu rostre, per 
revestir-te íntegrament per dins i per fora amb varietat 
d’adorns, i ornar-te també de les flors i dels vestits de 
totes les virtuts, com pertoca a la filla i esposa molt 
estimada del Rei suprem.   

En aquest mirall es reflecteixen la pobresa 
benaurada, la santa humiliat i la caritat inefable, com ho 
copsaràs, amb la gràcia de Déu, en contemplar-lo en la 
seva totalitat. Esguarda, de primer, la base d’aquest 
espill: la pobresa de l’Infant ajagut a la menjadora i 
abrigat amb bolquers (Lc 2,12). Oh admirable 
humilitat, oh meravellosa pobresa! El Rei dels àngels, el 
Senyor de cel i terra, ajagut en una menjadora. Al mig 
de l’espill, considera la humilitat, la benaurada pobresa i 
els innombrables treballs i sofriments que suportà per la 
redempció del llinatge humà. I a l’extrem del mateix 
espill, contempla la caritat inefable, per la qual volgué 
sofrir i morir a l’arbre de la creu, amb la mort més 
afrontosa. Per això aquest mirall, col·locat a l’arbre de 
la creu, suggeria als vianants: Oh vosaltres, tots els qui 
passeu pel camí, mireu i vegeu si hi ha un dolor 
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semblant al meu! (Lm 1,12). Respongueu, doncs, a 
una sola veu i amb un mateix esperit a qui així es 
plany i gemega: Me’n recordaré i es consumirà la 
meva ànima (Lm 3,20). Que això t’inflami cada 
vegada més pregonament en l’ardor de la caritat, oh 
reina, esposa del Rei celestial! Contempla també les 
seves inefables delícies, les seves riqueses i honors 
eterns, i exclama sospirant amb un immens desig del 
cor i un amor profund: Atraieu-me darrere vostre. 
Correrem, espòs celestial, darrere la flaire dels 
vostres perfums. Correré sense defallir fins que em 
feu entrar al celler, fins que la vostra mà esquerra es 
posi sota el meu cap, i la vostra dreta m’abraci 
feliçment i em beseu amb l’òscul plaent de la vostra 
boca (Ct 1,1.3; 2,4.6). Endinsada en aquests 
contemplació, recorda’t de la teva pobra mare, sabent 
que porto el teu record feliç gravat d’una manera 
inesborrable en el meu cor, i que m’ets més estimada 
que ningú.                           
 
O bé: 
Del Testament de santa Clara. 
(Clàssics del Cristianisme, I, p. 154s) 

 
El Senyor ens ha posat com a models 

 
Entre altres beneficis que rebérem i anem rebent 

cada dia de la generositat del Pare de les misericòrdies,  
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pels quals més ens cal retre accions de gràcies al Pare 
gloriós de Crist, hi ha el de la nostra vocació; com més 
gran és i més perfecta, més agraïment li devem. 
L’Apòstol diu: Coneix la teva vocació. El Fill de Déu 
se’ns ha fet camí, el nostre benaurat pare Francesc, 
veritable amant i imitador seu, ens l’ha mostrat i 
ensenyat amb la paraula i l’exemple. 

Per tant, estimades germanes, hem de considerar 
els immensos beneficis que Déu ens ha atorgat, però, 
entre tots, els que s’ha dignat obrar pel seu dilecte 
servent, el nostre benaurat pare Francesc, no solament 
després de la nostra conversió, sinó quan encara 
estàvem en la miserable vanitat del món. El sant, en 
efecte, quan encara no tenia germans ni companys –era 
poc després de la seva conversió-, i mentre reconstruïa 
l’església de Sant Damià, plenament envaït per la 
consolació divina, fou empès a abandonar totalment el 
món. Llavors, ple d’una gran joia i il·luminat per 
l’Esperit Sant, va profetitzar de nosaltres allò que més 
tard realitzà el Senyor. Enfilat a la paret de l’església 
esmentada, deia en francès als pobres que vivien allà a 
prop: “Veniu i ajudeu-me en les obres del monestir de 
Sant Damià, perquè allà hi haurà unes dames que un dia, 
amb la fama de llur vida i amb la santedat de llur 
comportament, donaran glòria al nostre Pare celestial en 
tota la santa Església”. 

En això podem admirar, doncs, la gran benignitat 
de Déu envers nosaltres, que,  per  la  seva  misericòrdia  
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abundant i la seva caritat, es dignà manifestar pel seu 
sant aquestes coses sobre la  nostra  vocació  i  la  nostra  
elecció. I no solament de nosaltres profetitzà el nostre 
benaurat Pare aquestes coses, sinó també de les que un 
dia vindrien a la santa vocació a la qual ens ha cridat el 
Senyor. 

Amb quant d’amor, doncs, i amb quanta dedicació 
de l’ànima i del cos cal que guardem els preceptes de 
Déu i del nostre Pare, per retornar multiplicat, amb 
l’ajut del Senyor, el talent rebut! I és que el mateix 
Senyor ens ha posat a nosaltres com a model, exemple i 
mirall no solament de la gent, sinó de les nostres 
germanes que el Senyor cridarà a la nostra vocació, 
perquè elles siguin també un mirall i un exemple per als 
qui viuen en el món. Havent-nos, doncs, cridat el 
Senyor a coses tan grans, que puguin emmirallar-se en 
nosaltres aquelles que són mirall i exemple per als 
altres, estem molt obligades a beneir i lloar Déu, i a 
tenir més i més fermesa en el Senyor per a obrar sempre 
el bé. Per tant, si vivim segons aquesta forma de vida, 
deixarem als altres un exemple noble, i amb un treball 
exigu ens guanyarem el premi de l’eterna benaurança. 
 
RESPONSORI 
 

R. Clara, digníssima filla de Francesc, menyspreant 
les vanitats i els afalacs del món, * Va propagar arreu de 
la terra el desig de la castedat. 
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V. Unida a Crist, espòs, verge com era, va 

engendrar per al Senyor innombrables filles verges. * 
Va propagar arreu de la terra el desig de la castedat. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Ant. 1. La mà de Déu l’ha fet valenta, per sempre 
més serà beneïda. 
 

Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 
 

Ant. 2. El Senyor l’ha beneïda, i, per ella, ha 
anorreat els enemics. 
 

Ant. 3. Deixà tot el seu destí a les mans de Déu; el 
seu cor hi va confiar, i el Senyor la protegí. 
 
LECTURA BREU          Is 58, 10–11 
 

La teva foscor s’omplirà de llum, i el teu capvespre 
serà com el migdia. En tot moment el Senyor et 
conduirà, en ple desert saciarà la teva fam; et farà fort i 
vigorós, seràs com un hort amarat d’aigua, com una font 
inestroncable. 
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RESPONSORI BREU            Salm 34, 9 
 

R. M’alegraré * Del que el Senyor m’ha fet. 
M’alegraré. 

V. Ple de goig de veure que em salva. * Del que. 
Glòria. M’alegraré. 

 
Càntic de Zacaries. Ant. La verge santa Clara, 

negant-se ella mateixa i prenent la seva creu, va seguir 
el Senyor, espòs de les verges. 
 
PREGÀRIES 
 
Implorem el Pare de la misericòrdia, de qui prové tot do 
perfecte i tot el que rebem de bo, i diguem-li 
humilment: 

Us preguem que ens escolteu. 
 
Vós, que sou l’únic sant i el bé suprem, 
-  feu que en l’Església es multipliquin els sants, que us 
estimin i ensenyin altres a estimar-vos. 
 
Vós, que ens heu donat santa Clara, com mare i 
exemple, 
- feu que, seguint les seves petges, us servim en pobresa 
i humilitat. 
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Vós, que sou el nostre camí, la nostra esperança i la 
nostra vida, 
-  infoneu en el nostre Orde Seràfic el vigor de la vida 
evangèlica, perquè, a exemple de santa Clara, siguem 
veritables fills de l’Església. 
 
Vós, que sou la font de la genuïna saviesa, 
-  inflameu els nostres cors en el vostre amor, i feu que, 
recordant la vostra paraula, escollim sempre la part 
millor. 
 
Vós, que espereu d’aquells qui us estimen que donin 
fruit en perseverança, 
-  concediu-nos els dons de l’Esperit Sant, perquè, amb 
el seu ajut, aportem pau i goig als nostres germans. 
 
Amb senzillesa i humilitat, diguem la pregària que Jesús 
ens ensenyà: Pare nostre. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós misericordiosament heu inspirat a 
santa Clara un gran amor a la pobresa; concediu-nos, 
per la seva intercessió, que, seguint Crist en la pobresa 
d’esperit, mereixem de contemplar-vos en el Regne 
celestial. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Hora d’entre dia 
 

Si se celebra com a festa, les antífones i els salms 
són de la fèria corresponent. Però, si se celebra com a 
solemnitat, les antífones són les pròpies de la festa, i els 
salms de la salmòdia complementària; però, si s’escau 
en diumenge, els salms són els del diumenge de la 
setmana I. 
 
 
Tèrcia 
 

Ant. El meu estimat em diu: Aixeca’t, amiga meva, 
bonica meva, i vine.  
 
LECTURA BREU         Sa 7, 7–8. 10 
 

Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m’ho 
concedí; vaig cridar l’Esperit de saviesa, i em vingué. 
La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb ella, 
tinc la riquesa per no-res. L’aprecio més que la salut i 
que la boniquesa, i vull que em faci de llum. 
 

V. La claror de la saviesa no s’apaga mai. 
R. Amb ella em vingueren tots els béns. 
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Sexta 
 

Ant. He trobat aquell que estimo amb tota l’ànima; 
és meu, i no el deixaré. 
 
LECTURA BREU               Sa 4, 1–2  
 

Que n’és, de resplendent i pura, la generació casta! 
El seu record no morirà mai; Déu la té present i també 
els homes. Quan hi és, l’imiten; l’enyoren, quan no hi 
és, i a l’eternitat desfila amb la corona al front. 
 

V. Clara, esposa de Crist, rep la corona. 
R. Que el Senyor t’ha preparat des de l’eternitat. 

 
Nona 
 

Ant. El meu estimat truca: Obre’m, amiga meva, et 
faré per sempre la meva esposa. 
 
LECTURA BREU           So 3, 16–17 
 

Aquell dia diran a Jerusalem: No tinguis por, Sió, 
no deixis caure les mans, el Senyor, el teu Déu, el tens a 
dintre, com a Salvador poderós; per tu s’ha transportat 
d’alegria, et renova el seu amor, està de festa i crida de 
goig com en dies d’aplec. 
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V. La verge santa Clara, a causa de l’amor a 

Jesucrist. 
R. Va renunciar a les delícies del món i a tots els 

seus encants. 
 
Segones Vespres 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. La llum de Clara omple el món, la seva 
santedat s’ha multiplicat en les seves filles verges. 
 

Salm 112 
 
Servents del Senyor, lloeu-lo, * 
       lloeu el nom del Senyor. 
Sigui beneït el nom del Senyor, * 
       ara i per tots els segles. 
Des de la sortida fins a la posta del sol * 
       lloeu el nom del Senyor. 
 
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles, † 
       la seva glòria s’eleva més enllà del cel. * 
       ¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu? 
Té molt amunt el seu tron. * 
       i des d’allí s’inclina 
       per veure el cel i la terra. --- 
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Aixeca de la pols el desvalgut, * 
       treu el pobre de la cendra,  
per asseure’l entre els poderosos, * 
       els poderosos del seu poble. 
La qui vivia estèril a casa, * 
       la fa mare feliç amb els fills. 
 

Ant. La llum de Clara omple el món, la seva 
santedat s’ha multiplicat en les seves filles verges. 
 

Ant. 2. Per guanyar Crist va menysprear la glòria 
d’aquest món, confiant en el Senyor, el seu Déu. 

 
Salm 145 

 
Lloa el Senyor, ànima meva. † 
       Lloaré el Senyor tota la vida, * 
       cantaré al meu Déu mentre sigui al món. 
 
No confieu en els homes poderosos, * 
       homes que són terra, incapaços de salvar: 
quan exhalen l’esperit, tornen a la terra, *  
       i aquell dia es desfan els seus plans. 
 
Feliç l’home que troba ajuda en el Déu de Jacob; * 
       espera en el Senyor, el seu Déu, 
que ha fet el cel, la terra i el mar, * 
       i tot el que es mou en aquests llocs; --- 
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el Senyor, que es manté fidel per sempre, † 
       fa justícia als oprimits, * 
       dóna pa als qui tenen fam. 
 
El Senyor deslliura els presos, * 
       el Senyor dóna la vista als cecs, 
el Senyor redreça els vençuts, * 
       el Senyor estima els justos; 
 
el Senyor guarda els forasters, † 
       manté les viudes i els orfes, * 
       i capgira els camins dels injustos. 
 
El Senyor regna per sempre, * 
       és el teu Déu, Sió, per tots els segles. 
 

Ant. Per guanyar Crist va menysprear la glòria 
d’aquest món, confiant en el Senyor, el seu Déu. 
 

Ant. 3. La verge santa Clara, plena de goig, va 
penetrar admirablement en la riquesa insondable de 
Crist. 

Càntic: Ef 1, 3–10 
Beneït sigui el Déu i Pare 
       de nostre Senyor Jesucrist, † 
       que ens ha beneït en Crist * 
       amb tota mena de benediccions espirituals 
       dalt del cel. --- 
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Ens elegí en ell abans de crear el món, * 
       perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. 

 
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, *  
       segons la seva benèvola decisió, 
que dóna lloança a la grandesa dels favors * 
       que ens ha concedit en el seu Estimat. 
 
En ell, hem estat rescatats  
        amb el preu de la seva sang. * 
       Les nostres culpes han estat perdonades. 
 
La riquesa dels favors de Déu 
        s’ha desbordat en nosaltres. † 
       Ell ens ha concedit * 
       tota aquesta saviesa i penetració que tenim. 
 
Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola 
        que havia pres, * 
       per executar-la quan els temps fossin madurs: 
 
Ha volgut unir en el Crist tot el món, * 
       tant el del cel com el de la terra. 
 

Ant. La verge santa Clara, plena de goig, va 
penetrar admirablement en la riquesa insondable de 
Crist. 
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LECTURA BREU       Ct 6, 2; 8, 6–7 
 

Jo sóc per al meu estimat, i el meu estimat és per a 
mi; ell, que pastura entre els lliris. Porta’m com un 
segell en el cor, con un segell en el braç, que l’amor és 
inflexible com la mort, la gelosia és forta com el país 
dels morts. Els seus dards són fletxes enceses, ardents 
com les flames. Ni els oceans no són capaços d’apagar 
l’amor, totes les fonts dels rius no podrien ofegar-lo. 
 
RESPONSORI BREU         Est 2, 16–17 
 

R. Fou conduïda al palau reial. * I el Rei la va 
coronar amb la diadema. Fou conduïda. 

V. Una corona de santedat, de glòria i d’honor. * I 
el Rei. Glòria. Fou conduïda. 
 

Càntic de Maria. ant. Déu vos guard, esposa de 
Crist, verge santa, exemple per a les germanes: Oh 
Clara, conduïu-nos al Regne del cel. 
 
PREGÀRIES 
 
Lloem Crist, l’Anyell immaculat, a qui acompanyen 
arreu les verges esposes seves, i, amb crits de festa, 
supliquem-lo dient: 

Jesús, rei de les verges, escolteu-nos. 
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Oh Crist, vós que lloàreu els qui guarden la virginitat 
per amor del Regne del cel, 
- feu que comprenguem bé el vostre consell i ens 
adherim a vós en la castedat del cos i la puresa de 
l’esperit. 
 
Oh Crist, que per la nostra salvació vàreu  oferir al Pare 
el vostre cos en la creu, com a sacrifici, 
-  feu que també nosaltres, clavant a la creu el nostre cos 
amb totes les passions i els desigs terrenals continuem 
en la nostra carn allò que encara falta als vostres 
sofriments. 
 
Oh Crist, que us heu dignat esposar-vos amb l’Església, 
com verge pura, 
- feu-la santa i immaculada, i concediu-nos a tots 
nosaltres una fidelitat plena i íntegra. 
 
Oh Crist, que ens heu donat l’alegria de celebrar la festa 
de la verge santa Clara, 
- concediu-nos també ser sempre dignes de la seva 
intercessió. 
 
Oh Crist, que heu admès les santes verges al banquet de 
les vostres noces, 
-  rebeu els nostres difunts a la sala del convit etern. 
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Preguem amb Jesús, tot dient al nostre Pare: Pare nostre. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós misericordiosament heu inspirat a 
santa Clara un gran amor a la pobresa; concediu-nos, 
per la seva intercessió, que, seguint Crist en la pobresa 
d’esperit, mereixem de contemplar-vos en el Regne 
celestial. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 

 
 

Dia 13 d’agost 
 

BEAT MARC D’AVIANO, PREVERE, 
DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
 Fra Marc (de família, Carles-Domènec Cristofori) 
nasqué a Aviano (Friuli-Venezia), en 1631. Als 17 anys 
ingressà en l’Orde dels Framenors Caputxins i als 24 
anys fou ordenat sacerdot. Recorregué els camins 
d’Europa predicant a grans multituds de fidels en les 
esglésies i en les places, exhortant a la fe, a la pràctica 
de la vida cristiana, al penediment dels pecats i a la 
conversió. Per la seva santedat de vida i pel seu prestigi, 
fou  nomenat  missioner  apostòlic  i  legat  pontifici.  
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Accedí a les Corts regnants del seu temps fent sempre 
obra d’unitat i de concòrdia en aquell període 
tempestuós. Morí a Viena el 13 d’agost de 1699. El 
papa Joan-Pau II el proclamà beat el 27 d’abril del 
2003. 
 
 Comú de pastors. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del tractat Flama del Diví amor, del beat Marc 
d’Aviano, onzè col·loqui del cor 
 

La misericòrdia de Déu 
 

 Déu meu, admirable entre els vostres fidels, no 
nego de cap manera que si haguéssiu de pesar les meves 
innombrables maldats a la balança de la justícia, cap 
altra cosa no em tocaria que l’eterna obscuritat i 
l’abisme profund. Però vós, Senyor, teniu altres 
determinis, i preval la vostra misericòrdia fins a 
posposar a l’últim lloc la vostra justa indignació! 
 M’he gloriat de declarar-me enemic vostre, i en 
canvi, vós no sols m’heu perdonat totes les meves 
culpes, sinó que m’heu acceptat entre els vostres fills i 
m’heu promès com a heretat  el  Regne  dels  cels,  i  me  
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l’heu preparat. És un excés de divina generositat! Per  
això la meva ànima exulta i està plena d’agraïment i 
reconeixement vers vós, Déu meu. 
 La meva ànima us vol expressar aquests 
sentiments, i alhora vol exhortar de totes les maneres 
possibles a tots els éssers creats a imatge de Déu, que 
tots i cada un d’ells cridin amb veu clara: “Oh Déu, 
sigueu lloat, regraciat, estimat i magnificat”. 
 Però, ¿què és això comparat amb la vostra 
magnanimitat i misericòrdia? Tot i que l’eternitat no 
pugui circumscriure’s dins de cap límit, la meva 
obediència em portarà tanmateix a fer que tots els 
moments de la meva vida siguin expressió de lloança i 
d’agraïment mil i mil vegades, i que tots aquells que, 
com jo, esperen la celestial eternitat se sentin cridats a la 
permanent obediència filial, de tal manera que 
l’impossible esdevingui possible i que, de la debilitat, en 
surti fortalesa, perquè tots puguin trobar llur satisfacció 
estimant-vos i donant-vos gràcies. 
 
RESPONSORI            Lc 6, 36-38; Mt 5,7 
 
 R. Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. *  
Absoleu i Déu us absoldrà, doneu i Déu us donarà. 
 V. Feliços els compassius: Déu els compadirà. *  
Absoleu i Déu us absoldrà, doneu i Déu us donarà. 
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Oració 

 
 Oh Déu, Pare de misericòrdia, que heu fet del beat 
Marc d’Aviano, prevere, un preclar apòstol de conversió  
i de comunió: per la seva intercessió i el seu exemple, 
concediu-nos d’ésser uns eficaços constructors 
d’aquella pau que Crist ens va donar. Ell que amb vós 
viu i regna. 
 
 

Dia 14 d’agost 
 

SANT MAXIMILIÀ-MARIA KOLBE, 
PREVERE I MÀRTIR, DEL I ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
Fra Maximilià-Maria (de família, Raimon Kolbe) 

nasqué a Lodz (Polònia) el dia 7 de gener de 1894. De 
jove ingressà a l’Orde dels Framenors Conventuals i fou 
ordenat sacerdot a Roma, l’any 1918. Tenia una pietat 
molt gran envers la Mare de Déu; fundà una pia unió 
anomenada “Milícia de Maria Immaculada”, que 
prosperà profusament tant en la seva pàtria com també 
en altres indrets. Fou enviat com a missioner al Japó on 
s’esforçà a propagar la fe amb la protecció de la mateixa 
Verge Immaculada. De retorn a Polònia i durant la 
Segona Guerra Mundial fou empresonat i portat a 
Oswiecim,  a  la  regió  de  Cracòvia,  on  consumà  en  
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holocaust de caritat la seva laboriosa vida, el dia 14 
d’agost de 1941. 

 
Comú de pastors: per missioners; o comú de 

màrtirs. 
 
Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les cartes de sant Maximilià-Maria Kolbe, prevere i 
màrtir 
 

Cal maldar en el zel apostòlic, per procurar  
la salvació i la santificació de les ànimes. 

 
M’alegro molt, germà estimat, pel zel esclatant que 

us esperona a promoure la glòria de Déu. Als nostres 
temps, notem amb tristesa que es propaga de formes 
diferents una certa malaltia epidèmica que anomenem 
“indiferentisme”, tant entre els seglars com entre els 
mateixos religiosos. Tanmateix, com que Déu és digne 
de glòria infinita, la primera i principal cosa que hem de 
fer és donar-li glòria, tant com puguem, per més que 
com a criatures en exili no li’n podrem donar mai tanta 
com es mereix. 

La glòria de Déu resplendeix màximament en la 
salvació de les  ànimes  que  Crist  redimí  amb  la  seva  
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sang; per això l’ideal més sublim de la vida apostòlica 
ha de consistir en la salvació de moltes ànimes: elevar-
les a una ben alta santificació. Diré alguna cosa sobre 
quin camí és el més apte per donar glòria a Déu i 
aconseguir la santificació de moltes ànimes. Déu, que és 
la ciència i la saviesa infinita i que, per tant, coneix 
òptimament què hem d’oferir contínuament perquè la 
seva glòria augmenti, ens manifesta la seva voluntat a 
través d’aquells que el representen a la terra. És 
l’obediència, i ella sola, la que ens manifesta amb 
certesa la seva voluntat. Cert que el superior pot 
encórrer en error, però segur que no som induïts a 
l’error quan seguim l’obediència. Es dóna una excepció: 
si el superior manava quelcom, per insignificant que fos, 
que enclogués la violació de la llei divina. En aquest cas 
ell no seria pas l’intèrpret fidel de la voluntat divina. 

Déu ho és tot: és l’únic infinit i sapientíssim, 
Senyor clementíssim, Creador i Pare, principi i fi, 
saviesa, poder i amor. Tot allò que es troba fora de Déu, 
té valor només en tant que se li refereix, puix ell és 
l’Autor de totes les coses i el Redemptor dels homes i el 
fi de la creació. Ell ens manifesta la seva adorable 
voluntat a través dels qui el representen en la terra i així 
ens atreu cap a ell, com també atreu altres ànimes per 
mitjà nostre, per unir-nos a ell en l’amor perfecte. 

Mireu, germà, com n’és de gran, per la 
misericòrdia  de  Déu,  la  nostra dignitat.  Per  mitjà  de  
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l’obediència transcendim els llindars de la nostra 
petitesa i ens conformem a la voluntat divina que ens 
indueix a obrar rectament amb la seva infinita saviesa i 
prudència. Més encara: en adherir-nos a la seva voluntat  
divina -a la qual res del creat no pot resistir- ens fem 
forts en tot. 

Aquest és l’únic camí, el de la saviesa i de la 
prudència, pel qual podem donar a Déu una glòria molt 
gran. Si hi hagués un altre camí més apte, Crist ens 
l’hauria certament assenyalat amb la seva paraula i el 
seu exemple. Però la seva constant actitud de vida a 
Natzaret, la divina Escriptura la resumeix dient: I els 
estava sotmès. I el restant de la seva vida sota el signe 
de l’obediència ens demostra que va baixar a la terra a 
fer la voluntat del Pare. 

Germans, estimem molt i molt l’amantíssim Pare 
del cel. I que la nostra obediència sigui la prova 
d’aquest amor perfecte, i més quan ens demana el 
sacrifici de la pròpia voluntat. Per progressar en l’amor 
de Déu no coneixem llibre més sublim que el Crist 
crucificat. 

Totes aquestes coses, les obtindrem més fàcilment 
per mitjà de la Verge Immaculada, a la qual Déu 
benigníssim encomanà d’exercir la misericòrdia. No 
podem dubtar gens que la voluntat de Maria representa 
la mateixa voluntat de Déu. Sempre que ens oferim a 
ella, esdevenim instruments, a les seves mans, de la 
misericòrdia divina, car ella és un bon  instrument  a  les  
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mans de Déu. Deixem-nos guiar per Maria, deixem-nos 
conduir per ella, i estiguem tranquils i segurs sota la 
seva direcció: ella s’ocuparà de tot i ens proveirà de tot i 
amb tota promptitud ens socorrerà en les necessitats 
corporals i espirituals. 
 
RESPONSORI       Ef 5, 1–2; 6, 6 
 

R. Sigueu imitadors de Déu, com a fills molt 
estimats, i camineu en l’amor, talment com Crist ens 
estimà i es lliurà ell mateix per nosaltres. * Com ofrena i 
víctima a Déu d’olor suau. 

V. Fent la voluntat de Déu gustosament, com a 
servents de Crist. * Com ofrena i víctima a Déu d’olor 
suau. 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. Crist serà magnificat en el 
meu cos, sigui per la vida, sigui per la mort. Per a mi, 
viure és Crist, i morir m’és un guany. 
 

Oració 
 

Oh Déu! Vós omplíreu de zel per les ànimes i 
d’amor al proïsme sant Maximilià-Maria Kolbe, prevere 
i màrtir, que estimà ardentment  la  Verge  Immaculada;  
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concediu-nos, per la seva intercessió, que, treballant 
valerosament per la vostra glòria al servei dels homes, 
esdevinguem semblants fins a la mort al vostre Fill. Ell, 
que amb vós viu i regna. 
 
Vespres 

Càntic de Maria, ant. En això hem conegut d’amor: 
Déu donà la seva vida per nosaltres; i nosaltres l’hem de 
donar pels germans. 

 
Dia 17 d’agost 

 
SANTA BEATRIU DE SILVA, VERGE , DEL II 

ORDE, FUNDADORA DE L’ORDE DE LA 
IMMACULADA CONCEPCIÓ 

 
Festa per al II Orde 

 
Beatriu de Silva-Meneses nasqué de pares 

portuguesos a Ceuta, l’any 1424. Va viure a la cort de la 
reina Isabel durant un temps; però, criticada pels 
envejosos, la va deixar, i se’n va anar a Toledo, on entrà 
al monestir, en el qual va viure gairebé trenta anys. 
L’any 1484 va fundar una nova Congregació, 
consagrada a la Immaculada Concepció de la Verge 
Maria, que fou aprovada pel papa Innocenci VIII. Morí 
l’any 1490. 

Comú de verges. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del llibre De virginitáte  de sant Atanasi, bisbe 
(PG 28, 254–258) 
 

La qui s’uneix a l’Espòs celestial fa la seva voluntat 
 

La qui s’uneix a l’Espòs celestial, fa la voluntat de 
l’espòs. I la voluntat de Crist és aquesta: que el qui se li 
uneixi, no s’emporti res d’allò que és del món ni es 
preocupi de les coses terrenals, sinó solament de 
carregar la creu d’aquell que ha estat crucificat per amor 
a ell, i procuri sol·lícitament, nit i dia, de celebrar-ho 
amb himnes de lloança i de glòria; que tingui sempre 
recta intenció, conegui la voluntat divina i l’obeeixi, i 
tingui un cor senzill i pur. Que sigui misericordiós, com 
ell era misericordiós i compassiu; és així com nosaltres 
l’hem de seguir. Que sigui mansuet, pacífic i pacient, no 
tornant mai mal per mal, i sofreixi moltes injúries, com 
ell les sofrí dels jueus. Que suporti assots i crucifixió, 
perquè també ell ho va suportar; quan fou bufetejat pel 
servent del pontífex, no va reaccionar en contra d’ell, 
sinó que solament va dir: Si he parlat malament, digues 
en què; però, si he parlat com cal,¿per què em pegues? 
En canvi tu, oh home, no aguantes ser injuriat per un 
altre home de la teva mateixa natura. Imita el teu 
Senyor: si ell, que era Déu, va tolerar per  amor  teu  ser 
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bufetejat per un home pecador, ¿per què t’enfades quan 
t’insulta un home com tu, i cerques venjar-te’n? Ai, 
quin poc seny! Nosaltres sí que tenim la pena ben 
merescuda, i nosaltres mateixos encenem el foc; tot i 
essent racionals, ens fem semblants a les bèsties 
irracionals. 

Ell va venir a aquest món amb molta humilitat, i, 
malgrat ésser immensament ric, es va fer pobre per 
nosaltres, per enriquir-nos amb la seva pobresa. I Déu 
com era, es féu home per nosaltres, i nasqué de Maria 
Verge, per deslliurar-nos del poder del diable. Per tant, 
qui vulgui salvar-se, que es faci ignorant davant 
d’aquest món, perquè sigui tingut per savi pel Senyor. 
Sant Pau diu: La saviesa d’aquest món és ignorància 
davant de Déu. I: Si algú es té per savi, que es faci 
ignorant, per poder arribar a ser savi de veritat. També 
afegeix: Germans, no sigueu criatures en qüestió de 
seny; sigueu-ho si es tracta de fer mal. 

Déu vol que siguem ignorants de les coses terrenals 
i savis de les celestials. Puix que el nostre enemic, el 
diable, és cautelós en la malícia, convé que també 
nosaltres lluitem cautelosament contra d’ell per vèncer 
les seves diabòliques maquinacions. Diu el nostre 
Salvador a l’Evangeli: Sigueu astuts com les serps i 
senzills com els coloms. Ell  anomena cautelós aquell 
que obra sàviament fent la voluntat de Déu i complint 
els seus manaments.  

 



 

 69 

agost : 17 
 
RESPONSORI            Salm 72, 28. 24–26 
 

R. Per a mi és bo d’estar prop de Déu, de buscar en 
el Senyor el meu refugi. Em guiareu amb els vostres 
consells. * I, després, em prendreu a la glòria. 

V. Déu serà per sempre la meva possessió. * I, 
després, em prendreu a la glòria. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. La verge prudent se n’ha 
anat cap a Crist, i ara resplendeix entre l’estol de verges 
com el sol en el firmament. 
 

Oració 
 

Oh Déu, que afavoríreu santa Beatriu amb el do 
d’una contemplació insigne, i volguéreu que resplendís 
per la devoció a la Verge Maria en el misteri de la seva 
Concepció Immaculada: concediu-nos que, amb el seu 
exemple, seguint a la terra la veritable saviesa, 
meresquem d’arribar al cel a contemplar la bellesa de la 
vostra majestat. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
 
 



 

 70 

agost : 17 i 18 
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Vine, esposa de Crist, rep la 
corona que el Senyor t’ha destinat per sempre. 
 
 

 
 
 

Dia 18 d’agost 
 

BEATS JOAN-LLUÍS, PROTASI I SEBASTIÀ, 
PREVERES I MÀRTIRS, DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
 Durant la Revolució francesa, 829 sacerdots i 
religiosos foren deportats a les naus de Rochefort per 
haver refusat de prestar jurament a la “Constitució del 
clergat”. Foren sotmesos a duríssimes condicions de 
vida i a les pitjors humiliacions i brutalitats. Entre 
aquests herois de la fe i de la fidelitat a l’Església de 
Roma, Joan-Pau II el 11 d’octubre de 1995 declarava 
beats els servents de Déu Joan-Baptista Souzy i 63 
companys. En aquest grup, hi destaquen tres Caputxins: 
 Fra Joan-Lluís Loir, de Besaçon, nascut el dia 11 
de març de 1720, vestí l’hàbit caputxí l’any 1740.  
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Ordenat sacerdot, fou molt estimat pel seu ministeri de 
confessor i de direcció de les ànimes.  Religiós  de  gran  
noblesa d’ànima, afable, humil, pacient, pacífic, 
irradiava l’alegria franciscana. Morí el 19 de maig de 
1794. 
 Fra Protasi Boubon, de Sées, nascut el 3 d’abril de 
1747, vestí l’hàbit caputxí l’any 1767. Ordenat sacerdot, 
fou predicador i també secretari provincial. Religiós 
admirable per la seva fermesa en la fe, en la prudència i 
en les altres virtuts religioses. Morí el 23 d’agost de 
1794. 
 Fra Sebastià François, de Nancy, nascut el 17 de 
gener de 1749, vestí l’hàbit caputxí l’any 1768. Ordenat 
sacerdot, fou confessor i predicador. Religiós de vida 
exemplar, sobretot d’eminent pietat. Morí el 10 d’agost 
de 1794. 
 
 Comú de màrtirs. 
 
Ofici de lectura 
LECTURA SEGONA 
 
Del testimoni de Claudi Masson, sacerdot deportat a les 
naus de Rochefort 
(Manual d’education chrétienne, Nancy 1815, t.III, pp. 
330, 332-333, 336-337) 
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Semblants a Crist en la seva Passió 
 

 Els nostres carcellers ens consideraven com a 
refusats de la natura, com aquells que havíem perdut 
qualsevol dret davant la humanitat i que per tant podíem 
ésser esclafats com insectes menyspreables sense 
cometre per això cap injustícia. 
 Déu ho permetia per augmentar el premi dels 
nostres sofriments, fent-nos el do d’una més perfecta 
semblança del seu Fill diví en la seva passió. Res no ens 
consolava en els nostres sofriments, res no ens donava 
força en les nostres proves, sinó el pensament de Jesús 
que regna en el cel i des del seu tron seguia els nostres 
combats; Ell que abans que nosaltres i per nosaltres 
havia estat lligat, flagel· lat, cobert d’escopinades, 
coronat d’espines, i hagué de beure fel i vinagre; 
crucificat en creu, els seus enemics l’insultaven i el 
maleïen. 
 Aquesta visió espiritual del nostre Redemptor 
donava en els nostres cors una dolçor inefable: aleshores 
tot el que passava al nostre entorn no ho vèiem sinó com 
un motiu de gran alegria. Érem feliços d’haver estat 
escollits entre tants d’altres per poder imitar el nostre 
diví Mestre. 
 Reflexionàvem que Jesús havia volgut que al llarg 
dels segles cada un dels dogmes de la fe fos d’alguna 
manera mantingut i consolidat en l’Església per mitjà de 
la sang dels nombrosos màrtirs, un nombre més o menys  
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gran, segons la importància de la veritat de fe que era 
discutida; i pensàvem al mateix temps que era cosa 
honorable per a nosaltres ésser perseguits i sacrificats 
per reforçar l’ensenyament de l’autoritat espiritual i 
independent del poder del món, donada per voler diví a 
la Seu Apostòlica i en general a tot l’episcopat. 
 Alguns temps abans, el Senyor havia fet manifesta 
la santedat d’un dels seus servents: el pare Sebastià, 
caputxí del convent de Nancy, que havia arribat per a 
morir més tard damunt d’una barca. Un matí el veiérem 
agenollat, els braços en creu i  amb els ulls mirant al cel, 
i amb la boca oberta. Al principi hi paràrem poca 
atenció, perquè estàvem habituats a veure’l pregant així, 
també durant la seva malaltia. Passa mitja hora i 
quedem meravellats de veure’l sempre en tal posició, 
incòmoda i difícil de mantenir en aquells moments, que 
la mar estava agitada i la barca bressolava amb força. 
 En un principi ens pensàvem que es trobava en 
èxtasi. Ens hi apropàrem per observar-lo de més a prop, 
i, després d’haver tocat la seva cara i les seves mans, 
ens adonàrem que havia lliurat la seva ànima a Déu en 
aquella posició. 
 Cridàrem els mariners de la nau, els quals davant 
d’aquell espectacle no pogueren contenir-se de cridar 
d’admiració i amb llàgrimes. Llavors la fe es desvetllà 
de nou en els seus cors. Molts d’ells, arromangant-se els 
braços, van mostrar la figura de la creu gravada en la 
carn amb una pedra  roent;  i  fermament  prengueren  la  
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decisió de retornar a la religió que havien abandonat. 
 
RESPONSORI             Mt. 5, 44-45. 48; Lc. 6, 27 
 
 R. Estimeu els enemics, feu bé als qui no us 
estimen, pregueu per aquells que us persegueixen i us 
ofenen. * Així sereu fills del vostre Pare del cel. 
 V. Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare 
celestial. * Així sereu fills del vostre Pare del cel. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, vós heu concedit als beats màrtirs Joan-
Lluís, Protasi i Sebastià la gràcia de la fidelitat i del 
perdó en la prova de la deportació; concediu-nos, per 
llur intercessió, de mantenir-nos fidels a l’Església i 
d’estar sempre disposats a reconciliar-nos amb els 
nostres germans. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Dia 19 d’agost 
 

SANT LLUÍS, BISBE, 
DEL I ORDE 

 
Memòria lliure per a tot l’Orde 

 
Lluís nasqué a Brinyoles (Provença), l’any 1274. 

Els seus pares foren Carles II d’Anjou, rei de Nàpols, i 
Maria, filla del rei d’Hongria. Quan es trobava a 
Barcelona, com ostatge del rei d’Aragó, va freqüentar el 
convent dels Menors. En recobrar la llibertat, va 
renunciar al tron de Nàpols i va entrar a l’Orde de 
Framenors, a Roma. L’any 1296 el Papa el nomenà 
bisbe de Tolosa. Excel·lí en la pobresa, la humilitat i la 
pietat envers els pobres. Morí l’any 1297. 
 

Comú de pastors. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
De la biografia de sant Lluís, bisbe, escrita per un 
contemporani 
(Analecta Franciscana 7, pp. 361–366) 
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Es manifestà per a salvació i consol dels fidels 
 

Déu volgué treure aviat Lluís d’aquest món i posar-
lo com a llum celestial per a tothom; per això, en veure 
el seu esperit resplendent, li fou molt agradable, i el 
volgué alliberar benèvolament d’enmig de les iniquitats, 
a fi de posar-lo en companyia dels benaurats. 

Abans, però, de traslladar-lo al paradís, va disposar, 
per a la seva glòria, que es manifestés com espill 
exemplar de virtuts, per a salvació i consol dels fidels. 

Lluís fou una llum, posada per Déu en un lloc alt, 
que, il·luminant tots els qui estan a la casa de Déu, que 
és l’Església, hi atragués llurs cors i els encaminés a 
l’amor diví. 

Fou rodejat, per divina inspiració, com arca de 
Déu, de moltes vicissituds del segle, per a confusió dels 
infidels, per a foragitar els errors i confortar l’Església 
catòlica amb la glorificació de la veritable fe. 

Tothom, de tot sexe i condició, volia veure aquest 
home benaurat, de rostre angèlic, d’obres meravelloses i 
de gran honestedat de costums; i eren tants i tants, que, 
a vegades, s’empenyien i trepitjaven, i, fins i tot, alguns 
posaren en perill la seva vida. 

Tots els fidels quedaven edificats en la seva devota 
celebració, en la seva predicació eficaç, en la seva 
profunda humilitat, en la seva pietat misericordiosa, en 
la seva fervorosa conversa, en els seus devots  gestos,  i,  
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generalment, en tots els seus actes. Tots quedaven 
admirats del seu continent i de les seves paraules. 

¿Qui podia contemplar, sense estupefacció, un jove 
tan noble, conspicu per la seva generositat, sublimat per 
la seva dignitat, il·lustrat per la seva autoritat, excels per 
la seva humilitat, notable per la seva mortificació, ornat 
de tanta saviesa, vestit pobrament, famós per la bellesa 
del seu llenguatge, refulgent per la seva vida honesta? 
Veritablement, més aviat semblava un home sant del cel 
o un àngel de la terra a tots aquells que contemplaven la 
seva persona i la seva vida. 

El dia que marxà cap al Senyor, després de quinze 
dies de malaltia, de bon matí va dir, cosa que no havia 
pogut fer durant tota la seva malaltia, aquella oració: 
“Senyor, Déu totpoderós, que ens heu fet arribar al 
principi d’aquest dia...”. 

Vers les tres de la tarda el van incorporar al llit, va 
aixecar els seus ulls al cel, i, tenint la creu a les mans, o 
davant seu, quan no podia sostenir-la, anava dient 
contínuament, fins a l’hora de vespres: 

“Us adorem, oh Crist...” 
I també: 
“Els delictes de la meva joventut....” 
Resava moltes oracions marianes i se senyava 

moltes vegades. Quan un germà li preguntà per què deia 
tantes avemaries, respongué: 

“Perquè aviat em moriré, i la benaurada Verge em 
salvarà”. 
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Lluís, estimat per Déu i pels homes, acomplerts en 
ell els misteris divins, entregà la seva ànima santíssima, 
deseixida de la carn, i absorbida en l’abisme de la 
claredat, i s’adormí en el Senyor.  
 
RESPONSORI          2Tm, 22; Sa 4, 10.7 
 

R. Defugí les passions de la joventut; es delí per 
una vida santa, per la fe, l’amor, la pau, amb aquells que 
invoquen el Senyor. * I, veient que vivia entre els 
pecadors, el Senyor se l’endugué. 

V. El just, ni que mori aviat, trobarà el repòs; Déu 
s’ha complagut en la seva vida, i l’ha estimat. * I, veient 
que vivia entre els pecadors, el Senyor se l’endugué. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. Es va acreditar, en totes les 
situacions, com a servidor de Déu, en les fatigues, 
l’insomni, la manca d’aliment, l’honestedat, el 
coneixement, la paciència, l’amor sincer. 
 

Oració 
 

Oh Déu, que ensenyàreu a sant Lluís, bisbe, a 
preferir el Regne del cel al de la terra, i el féreu excel·lir  



 

 79 

agost : 19 i 23 
 
per una puresa sense taca i una gran caritat envers els 
pobres: feu que imitem la seva virtut en aquest món i 
mereixem d’ésser premiats amb ell al cel. Per nostre 
Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. En poc temps havia arribat a 
la maduresa d’una llarga vida. La seva ànima era 
agradable al Senyor, i, per això, el féu sortir de pressa 
d’entre els dolents. 
 

Dia 23 d’agost 
 

BEAT BERNAT D’OFFIDA, RELIGIÓS, 
DEL I ORDE  

 
Memòria lliure 

 
 Fra Bernat (de família, Domènec Peroni) nasqué a 
Offida en una família d’humils pagesos l’any 1604. Als 
22 anys vestí l’hàbit dels Framenors Caputxins com a 
germà no clergue portant una vida d’oració i de 
penitència. Tot i ser analfabet, freqüentment era 
consultat per savis i personalitats sobre diferents difícils 
problemes. Morí als 90 anys el 20 d’agost de 1694. Fou 
beatificat per Pius VI l’any 1795. 
 Comú d’homes sants: per religiosos. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les Actes de la Sagrada Congregació de Ritus 
(Ausculana, Beatificationis Summ., et Inform., Romae 
1781, p. 38) 

Estava malalt i em veu visitar 
 

 Cal que parlem de la intensíssima caritat que el 
servent de Déu tenia envers els religiosos malalts. Era 
vell i ja decrèpit i amb dificultats de moviment i amb 
necessitat de ser cuidat, i no obstant això no desistia de 
treballar en benefici dels seus germans religiosos. 
 Era admirable veure aquell home tremolant tot ell 
de cap a peus i caminant amb l’ajuda de les crosses, i en 
canvi, quan havia de portar als malalts el dinar o 
qualsevol altra cosa que ells necessitessin, ho feia tot 
sol, sostingut solament per la força de la caritat. No se li 
vessaven ni els plats ni les gerres ni les tasses que 
portava als malalts en una safata tota plena.  
 El bon servent de Déu, per animar els pobres 
malalts a prendre’s algun remei prescrit pels metges i 
evitar-los les nàusees que solen provocar certes 
medicines, escampara floretes en la safata que feien 
servir els malalts per a menjar; per a l’hivern, quan 
escassegen les flors, ell guardava expressament espigues 
i  herbes  aromàtiques  per  ornamentar-ho;  i  mentre  



 

 81 

agost : 23 
 
menjaven els donava ànims explicant algun acudit o fent 
una gracieta que ell considerava útil per a aquells 
malalts. 
 Si n’hi havia algun que no podia menjar a la taula, 
llavors ell s’asseia al llit i li posava el menjar a la boca. I 
si calia alçar-lo per a qualsevol necessitat, ell l’ajudava 
amb gran amor i caritat. A les seves velleses, 
esdevingué la caritat en persona. 
 Si un germà es trobava en perill de mort i requeria 
encara més assistència, aleshores ell demanava al Pare 
Guardià que destinés un altre frare que el suplís en la 
seva tasca habitual i a ell li permetés de no moure’s del 
costat del malalt. Obtinguda l’obediència del superior, 
feia vida dintre la cel·la del malalt, de qui no es 
separava ni per un moment. 
 Tanmateix, tot i estar reclòs a la cel·la de la 
infermeria del convent, a més del mèrit de la caritat que 
es guanyava per la dedicació al seu proïsme, no perdia 
per a res el seu recolliment i la seva oració, perquè 
obtingué dels superiors el permís d’obrir una petita 
finestreta que donés a l’església; això tenia dos 
avantatges: primer, que el malalt podia seguir la santa 
Missa des del llit i, segon, que ell no solament podia 
seguir totes les Misses que es celebraven a l’església, 
sinó que podria estar-se en oració, quan el malalt no 
l’acaparava, sense perdre de vista el Santíssim 
Sagrament i el mateix malalt. 
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RESPONSORI              1Jn 4, 16.7 
 
 R. Nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens té. * 
El qui viu en l’amor està en Déu, i Déu està en ell. 
 V. Hem d’estimar-nos els uns els altres, perquè 
l’amor ve de Déu. * El qui viu en l’amor està en Déu, i 
Déu està en ell. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries. ant. Per l’estimació que us 
tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou 
deixebles meus. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, vós heu ensenyat a la vostra Església que 
tots els manaments són inclosos en l’amor a vós i als 
germans; feu que a imitació del beat Bernat d’Offida 
esmercem la nostra vida al servei del proïsme, per tal 
d’ésser comptats entre els beneïts del vostre Regne. Per 
nostre Senyor Jesucrist.  
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Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Us ho dic amb tota veritat: 
Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus, 
per petit que fos, m’ho fèieu a mi. Veniu, beneïts del 
meu Pare: preneu possessió del Regne que ell us tenia 
preparat des de la creació del món. 
 

 
 

Dia 25 d’agost 
 

SANT LLUÍS, REI DE FRANÇA, 
DEL III ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
Lluís, fill de Lluís VIII i Blanca de Castella, nasqué 

l’any 1214. Als 22 anys, pujà al soli reial de França. Del 
seu matrimoni nasqueren onze fills, que ell 
personalment educà molt bé. Sobresortí en l’esperit de 
penitència i d’oració, i en l’amor als pobres. Mirava el 
bé espiritual dels súbdits, a més de la utilitat temporal i 
de la pau entre les nacions. Emprengué expedicions per 
alliberar el sepulcre de Crist, i morí vora Cartago l’any 
1270. 
 

Comú d’homes sants. 
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Invitatori 
 

Ant. Veniu, adorem el Senyor, rei de reis. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del testament espiritual deixat per sant Lluís novè al seu 
fill 
(Acta Sanctorum Augusti 5, 1868, 546) 
 

El rei just aixeca la terra 
 

Fill estimadíssim: T’ensenyo abans que res que has 
d’estimar el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor i amb 
totes les teves forces, perquè sense això no hi ha 
salvació. 

Fill, has de guardar-te de tot allò que saps que 
desplau a Déu, és a dir, de tot pecat mortal, de manera 
que hauries de deixar-te torturar amb tota mena de 
martiris abans de cometre un sol pecat mortal. 

Si el Senyor permet que et sobrevingui alguna 
tribulació, has de sofrir-la benignament i amb acció de 
gràcies; pensa que és en bé teu i que potser t’ho tenies 
ben merescut.  En canvi,  si el Senyor et concedeix que  
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alguna cosa et prosperi, has de regraciar-lo humilment, i 
has d’evitar sobretot que aquesta prosperitat no et faci 
pecar de vanaglòria o d’alguna altra manera; no 
prenguis el lloc de Déu ni l’ofenguis precisament amb 
els seus dons. 

Assisteix de bon grat i amb devoció als cultes de 
l’Església. Quan siguis al temple, procura no distreure’t 
ni fer xerrameca; prega Déu devotament amb els llavis i 
amb el cor. 

Tingues entranyes de pietat envers els pobres, els 
miserables i els afligits; ajuda’ls i consola’ls tant com 
puguis. Dóna gràcies a Déu per tots els beneficis que 
t’hagi fet, perquè així et faràs digne de rebre’n de més 
grans. 

Tracta amb justícia els súbdits, observa el camí de 
l’equitat, i no te’n desviïs ni cap a la dreta ni cap a 
l’esquerra. Estigues sempre a favor del pobre més que 
del ric. Assegura’t on hi ha la veritat. Preocupa’t de 
debò que els teus súbdits observin la justícia i visquin en 
pau, sobretot els eclesiàstics i els religiosos 

Sigues obedient i devot de la nostra mare la santa 
Església Romana; considera sempre el summe Pontífex 
com un pare espiritual. Treballa perquè tot pecat sigui 
extirpat del teu territori, sobretot la blasfèmia i 
l’heretgia. 

Fill estimadíssim: Finalment et dono totes les 
benediccions que un bon pare pot donar al seu fill. Que 
la Santa Trinitat i tots els sants  et  guardin  de  tot  mal. 
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Que el Senyor t’atorgui la gràcia d’acomplir la seva 
voluntat de manera tal que sigui servit i honorat per tu, 
perquè després d’aquesta vida arribem tots a veure’l, 
estimar-lo i lloar-lo per tota l’eternitat. Amén. 

 
RESPONSORI                2R 18, 3. 5. 6. 7 
 

R. Feia sempre el que el Senyor veu amb bons ulls; 
entre tots els reis no n’hi hagué cap com ell. * Estimava 
el Senyor i no se n’apartava. 

V. Complia els seus manaments, i el Senyor era 
amb ell. * Estimava el Senyor i no se n’apartava. 

 
L’oració, com a Laudes. 

 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. L’Altíssim no s’oblidà 
d’ell; per això rebé, de mans del Senyor, la noblesa com 
a insígnia reial i la bellesa com a diadema. 

 
Oració 

 
Oh Déu, vós heu traslladat sant Lluís de les 

sol·licituds del regne terrenal a la glòria del Regne 
celestial; concediu-nos, per la seva intercessió, que en el 
compliment dels deures temporals cerquem el vostre 
Regne etern. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Es comportà davant del 
Senyor amb fidelitat i amb un cor íntegre, i féu sempre 
allò que li era plaent. 
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MES DE SETEMBRE 

 
Dia 2 de setembre 

 
BEAT APOL·LINAR DE POSAT, 

PREVERE I MÀRTIR, DEL I ORDE 
 

Memòria lliure 
 

Fra Apol·linar (de família, Joan-Jaume Morel) 
nasqué a Posat, prop de Friburg (Suïssa), el 12 de juny 
de 1709. Als 23 anys, vestí l’hàbit dels Framenors 
Caputxins. Ordenat sacerdot, es donà a l’apostolat en 
missions populars i també fou professor de teologia. En 
1788 era a París a punt d’anar de missioner a Síria, quan 
fou arrestat com a refractari a la Constitució de la 
Revolució Francesa. Fou occit el 2 de setembre, 
juntament amb Joan-Francesc Burté dels Framenors 
Conventuals, i Severí Girault del Terç Orde Regular. 

 
Comú de diversos màrtirs. 

 
Ofici de lectura 
 
De les “Actes” del martiri 
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Conservem la fidelitat a Crist i a l’Església 
fins a la mort 

 
 La revolució que va esclatar a França a la fi del 
segle XVIII va trasbalsar totes les institucions, tant les 
sagrades com les profanes, i de manera cruel va lluitar 
contra l’Església i els seus ministres. Homes sense 
escrúpols, apoderant-se del poder i amagant sota el 
pretext de doctrina filosòfica l’odi contra l’Església, 
intentaren esborrar de la nació el nom de cristià. 
 Anaven contra els ministres de l’Església, prelats i 
preveres, que condemnaven aquelles lleis injustes i 
defensaven clarament la fe catòlica. Es va arribar a tal 
punt d’odi, que semblava que haguessin tornat els temps 
de les persecucions, i l’Església, immaculada esposa de 
Crist, tornà a resplendir amb noves corones de màrtirs. 
 L’horrible carnisseria, que banyà de sang la ciutat 
de París des de primers de setembre de 1792, pot ser 
definida com un veritable i solemne martiri d’invictes 
herois de Crist, morts per odi a la fe. En aquesta cruel 
matança caigueren junt amb tres bisbes molts preveres, 
tant religiosos com del clergat diocesà, així com molts 
altres fidels significats. 
 Entre aquests intrèpids defensors de la fe es van 
distingir els beats Joan-Francesc Burté dels Framenors 
Conventuals, Apol·linar Morel de Posat dels Framenors 
Caputxins i Severí Girault del Terç  Orde  Regular.  Ells  
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sobresortiren primer pel seu zel sacerdotal i per la seva 
caritat envers els pròfugs i els perseguits, i després  per 
l’heroica fortalesa amb la qual sofriren el martiri, 
donant un admirable testimoni de la seva fe. Van ser 
beatificats pel Papa XI en el 1926. 
 A ells, cal unir-hi els 19 màrtirs de Laval, 
assassinats, en 1794, per la seva fidelitat a l’Església i al 
Romà Pontífex. En aquest segon grup cal destacar la 
figura del beat Joan-Baptista Triquerie dels Framenors 
Conventuals. Aquest s’havia distingit pel seu zel 
sacerdotal i per l’observança de la Regla, quan amb 
afalacs i amenaces se’l volia fer renegar de la fe 
catòlica. Ell es va declarar obertament fill de sant 
Francesc, cridant: “Mantinc la fe en Crist fins a la 
mort”. Aquests gloriosos atletes de Crist van ser 
inclosos entre els beats per Pius XII. 
 
RESPONSORI 
 
 R. En els combats de la fe, Déu ens mira, i els seus 
àngels ens assisteixen. * Quin honor i quin goig lluitar 
sota l’esguard de Déu i rebre de Crist el premi. 
 V. Revestim-nos de coratge i preparem-nos al 
combat amb ànima pura, fe sincera i valor generós. * 
Quin honor i quin goig lluitar sota l’esguard de Déu i 
rebre de Crist el premi. 
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Oració 
 

 Feu, Senyor, que estimem amb pietat filial la vostra 
Església, per la defensa de la qual el beat Apol·linar, 
sostingut amb el do de la fortalesa, va lluitar fins a la 
mort. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
 

Dia 11 de setembre 
 

BEAT BONAVENTURA GRAN, RELIGIÓS, 
DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
Fra Bonaventura (de família, Miquel-Baptista 

Gran) nasqué a Riudoms (Tarragona), l’any 1620. Fou 
un pagès honrat i pietós. Per complaure el seu pare, 
prengué muller, però ambdós guardaren virginitat. Quan 
al cap de setze mesos enviduà, vestí l’hàbit dels 
Framenors, al convent d’Escornalbou. Portat per la 
voluntat de Déu, anà a Roma, on fundà l’Obra dels 
Convents de Recés. Per humilitat, refusà el sacerdoci 
que li fou ofert. Venerat pel poble romà, particularment 
pels papes, morí al convent del Palatí, el dia 11 de 
setembre de 1684. Fou beatificat per sant Pius X. 
 
 Comú d’homes sants: per religiosos. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del llibre de la Imitació de Crist 
( Kempis, Llib. 1, cap 20, Clàssics del Cristianisme, 31) 
 

En el silenci i quietud 
és on l’ànima devota es perfecciona 

 
Cerca un temps a propòsit per al teu recolliment. 

Pensa sovint en els beneficis de Déu. Deixa els afanys 
de la curiositat i llegeix més aviat les coses que toquen 
el cor que no les que el tenen ocupat. Si t’apartes de la 
enraonies supèrflues i d’inútils neguits, i tanques les 
orelles a les novetats i remors del món, trobaràs prou 
temps per a insistir en santes meditacions. Els més grans 
sants fugien tant com podien de les converses dels 
homes, i s’estimaven més viure secretament en Déu. 

És més fàcil restar amagat dins de casa que 
guardar-se bé al defora. Aquell qui aspira, doncs, a la 
vida interior i espiritual cal que s’aparti amb Jesús de la 
multitud. 

Ningú no pot mostrar-se en seguretat sinó qui 
voluntàriament s’amaga. Ningú no parla en seguretat 
sinó qui voluntàriament calla. Ningú no presideix en 
seguretat sinó qui voluntàriament se subjuga. Ningú no 
mana  en  seguretat  sinó  qui  voluntàriament  obeeix.  
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Ningú no està alegre en seguretat sinó el qui posseeix el 
testimoni de la seva bona consciència. 

Oh si no cercàvem mai l’alegria transitòria, si no 
ens ocupàvem mai de les coses del món, si servàvem 
una consciència pura! Oh si ens apartàvem de tota vana 
sol·licitud, amb sols pensaments divins i saludables, 
posant en Déu tota la nostra esperança! De quina pau i 
de quin repòs no fruiríem! 

No és digne de consols celestials sinó aquell qui 
s’ha exercitat amb diligència en la santa compunció. Si 
vols sentir-te cordialment compungit, entra dins la teva 
cel· la i aparta’t del brugit del món, per tal com està 
escrit: Dins la vostra cel·la penediu-vos. Dins la teva 
cel· la trobaràs allò que sovint perds al defora. 

Dins el silenci i el repòs l’ànima devota va 
avançant i penetrant els secrets de l’Escriptura. Allà 
troba el corrent de les llàgrimes amb què cada nit es 
renta i purifica; i s’uneix tant més familiarment al seu 
Creador com més generosament s’ha allunyat del brugit 
mundà. Perquè, si un s’aparta d’amics i coneguts, Déu 
se li atansarà amb els àngels i els sants. 

Una alegre eixida ens porta sovint una tornada 
trista, i la vetlla joiosa ens fa tristos al matí. Així tot 
goig sensual dolçament s’insinua, però a la fi mossega i 
mata. Què pots veure en una altra banda que no vegis 
aquí? Vet aquí el cel i la terra i tots els elements; totes 
les coses en són fetes. Onsevulla que vagis, què veuràs 
sota el cel que duri gaire temps? 
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Potser penses sadollar-te’n, però no ho 

aconseguiràs. Baldament veiessis totes les coses d’un 
sol cop, ¿què seria sinó una vana visió? Alça els teus 
ulls cap a munt, cap a Déu, i prega pels teus pecats i les 
teves negligències. 

Deixa als homes vans les coses vanes, i no atenguis 
sinó aquelles que Déu t’ordena d’atendre. Tanca’t amb 
la teva porta i invoca Jesús, el teu estimat. Queda’t amb 
ell dins la teva cel· la, perquè no trobaràs tanta pau 
enlloc. Si no haguessis sortit el defora ni haguessis 
sentit res del soroll exterior, hauries romàs en una dolça 
pau. Però, com que vols escoltar alguna novetat, et cal 
sofrir per això el torbament del cor. 
 
RESPONSORI             Salm 41, 2 ; 54, 8 
 
 R. Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, * Em 
deleixo jo per vós, Déu meu. 
 V. Fugiria errant, ben lluny, i m’estaria al desert. * 
Em deleixo jo per vós, Déu meu. 

 
L’oració, com a Laudes. 

 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Ell es retirava als llocs 
deserts, i pregava. 
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Oració 

  
 Oh Déu, vós concedíreu al beat Bonaventura Gran 
la perseverança a imitar Crist pobre i humil; feu, per la 
seva intercessió, que caminant en la nostra vocació amb 
fidelitat arribem a aquella perfecció que ens proposàreu 
en la persona del vostre Fill únic. Ell, que amb vós viu i 
regna. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Veniu ara, tots sols, en un 
lloc despoblat, i reposeu una mica. 

 
 

Dia 17 de setembre 
 

IMPRESSIÓ DEL ESTIGMES  
DEL NOSTRE PARE SANT FRANCESC 

 
Festa per a tot l’Orde 

 
El Seràfic Pare sant Francesc, des del principi de la 

seva conversió, va manifestar una gran devoció i 
veneració a Crist crucificat, que ell no es cansava mai 
de predicar amb fets i paraules, fins a la seva mort. 
L’any 1224, mentre contemplava misteris divins a la 
muntanya de La Verna, se li aparegué el mateix 
Jesucrist, i li deixà impresos en el cos els estigmes de la  
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seva passió, com prodigi admirable i meravellós. Aquest 
fet, degudament comprovat amb molts testimoniatges 
fidedignes, es va recordant en tot l’Orde dels 
Framenors, gràcies al papa Benet XI, que concedí la 
seva celebració litúrgica per al dia d’avui. 

 
Invitatori 
 

Ant. Veniu, adorem Crist rei crucificat, que renova 
els seus estigmes en la carn de Francesc. 

 
El salm invitatori, com a l’Ordinari. 

 
Ofici de lectura 
 

Ant. 1. La mà del Senyor fou amb mi, i em conduí 
a una muntanya alta. 
 
 Els salms, del comú de pastors. 
 
 Ant. 2. Jo vaig veure aquesta meravellosa visió, 
que segellà la meva carn. 
 
 Ant. 3. La glòria del Senyor es manifestava com 
una flamarada al cim de la muntanya. 
 
 V. Tinc clavades en mi les vostres fletxes. 
 R. La vostra mà s’ha descarregat damunt meu. 
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De la carta de sant Pau  
als cristians de Galàcia       5, 24-26 ; 6, 2-5. 7-10. 14-18 

 
Jo porto en el meu cos les marques distintives de Jesús 

 
Germans, els qui són de Jesucrist han clavat a la 

creu totes les passions i els desigs terrenals. Ja que 
l’Esperit ens dóna la vida, deixem-nos guiar per 
l’Esperit. No visquem de vanaglòries, provocant-nos i 
envejant-nos els uns als altres. 

Ajudeu-vos a portar les càrregues els uns als altres, 
i compliu així la llei de Crist. Si algú es pensa ser 
alguna cosa, quan de fet no és res, s’enganya a si 
mateix. Més aviat, que cadascú examini la seva pròpia 
conducta; llavors, si troba motius per a gloriar-se, serà 
veient-se a ell mateix i no comparant-se amb els altres. 
Cadascú ha de fer la pròpia tasca. 
 No us enganyeu: de Déu no se’n burla ningú. Allò 
que un sembra és allò que recull. El qui sembra en el 
camp dels desigs terrenals, recollirà allò que prové 
d’aquests desigs: la perdició. Però el qui sembra en el 
camp de l’Esperit, recollirà allò que prové de l’Esperit: 
la vida eterna. No ens cansem de fer el bé; perquè, si no 
defallim, quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, 
ara que hi som a temps, fem el bé a tothom, però 
sobretot als qui formen la família dels creients. 
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Quant a mi, Déu me’n guard de gloriar-me en res 

que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, 
és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. 
Ni la circumcisió ni la incircumcisió no tenen cap valor. 
L’únic que val és que hàgim estat creats de nou. Que la 
pau i la misericòrdia de Déu reposin sobre tots els qui 
mantenen aquest criteri i sobre l’Israel de Déu. 

A part d’això, que ningú no m’amoïni, perquè jo 
porto en el meu cos les marques distintives de Jesús. 

Germans, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist 
sigui amb el vostre esperit. Amén. 
 
RESPONSORI           2C 4, 10; Rm 8, 29 
 
 R. Sempre i pertot arreu portem la mort de Jesús en 
el nostre cos, * Perquè també en el nostre cos es 
manifesti en el seu esclat la vida de Jesús. 
 V. Déu ens predestinà a ser imatges vives del seu 
Fill. * Perquè també en el nostre cos es manifesti en el 
seu esclat la vida de Jesús. 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la Legenda minor de sant Bonaventura, bisbe 
(Cap. 13, 1-5) 
 

Francesc, pels sagrats estigmes, 
fou imatge del Crucificat 
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Francesc, servent fidel i ministre de Crist, dos anys 
abans de la seva mort, fou conduït per la divina 
Providència a una muntanya molt alta, que es diu La 
Verna. Allí va començar a dejunar, segons acostumava, 
una quaresma en honor de l’arcàngel sant Miquel. Se 
sentia transportat per la divina contemplació i encès per 
grans desigs celestials, i va començar a experimentar el 
do de les comunicacions sobrenaturals. 

Sentint-se, doncs, transportat cap a Déu per l’ardor 
seràfic dels seus desigs, un dia al matí, prop de la festa 
de l’Exaltació de la santa Creu, quan estava abstret en 
l’oració, al vessant de la muntanya, va veure baixar del 
cel un serafí, que tenia sis ales refulgents i enceses, el 
qual, amb una ràpida volada, s’acostà allà on es trobava 
l’home de Déu. Aleshores veié que no sols era alat, sinó 
també crucificat. Davant d’aquesta visió tan 
meravellosa, va quedar estupefacte, i va experimentar 
en el seu cor un goig molt gran, junt amb un molt viu 
dolor, perquè, mentre per una part sentia una gran 
alegria per la vista agradable del Crist, que se li 
apareixia tan familiarment, per altra, en veure’l clavat a 
la creu, un glavi de dolor compassiu traspassava la seva 
ànima. 

Quan va desaparèixer aquella visió, després d’un 
íntim i secret col·loqui, havia deixat en el cor de 
Francesc un ardor admirable i havia imprès en el seu cos 
una imatge conforme al Crucificat, com si una força 
liqüefactora de foc l’hagués marcat amb un segell, puix  
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tot seguit començaren a manifestar-se, a les seves mans 
i peus, els senyals dels claus, el cap dels quals 
sobresortia dins de les mans i damunt dels peus, quedant 
les seves puntes a la part exterior de les mans i a la 
planta dels peus. 

Semblantment al seu costat dret apareixia una 
cicatriu vermellenca, com si hagués estat feta per una 
llança, d’on sortia freqüentment molta sang. 

Després que el nou home Francesc aparegué 
afavorit per aquell nou i estupend miracle, com no 
s’havia concedit en segles anteriors, és a dir, un home 
estigmatitzat, baixà de la muntanya portant amb ell la 
imatge del Crucificat escrita pel mateix dit de Déu 
vivent, no pas en taules de pedra o fusta sinó en els seus 
membres de carn. 
 
RESPONSORI          Ga 6, 14. 17 
 
 R. Déu me’n guard de gloriar-me en res que no 
sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. * En ella, és 
com si el món fos crucificat per a mi i jo per al món. 
 V. Jo porto en el meu cos les marques distintives 
de Jesús. * En ella, és com si el món fos crucificat per a 
mi i jo per al món. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
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Laudes 
 
SALMÒDIA 
 
 Ant. 1. Estic clavat a la creu juntament amb Crist; 
la vida que ara visc ja no és la meva; és Crist que viu en 
mi. 

 
Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 

 
 Ant. 2. Jesucrist s’ha apoderat de mi; el meu desig 
és conèixer-lo, compartir la seva passió i configurar-me 
a la seva mort. 
 
 Ant. 3. Crist serà glorificat en el meu cos, perquè 
per a mi viure és Crist. 
 
LECTURA BREU                    Ga 6, 14. 17-18 
 

Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui 
la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com si el 
món fos crucificat per a mi i jo per al món. Jo porto en 
el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, 
que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el 
vostre esperit. Amén. 
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RESPONSORI BREU 
 
 R. Tinc clavades en mi les vostres fletxes. * La 
vostra mà s’ha descarregat damunt meu. Tinc. 
 V. El cor em palpita, les forces m’abandonen. * La 
vostra. Glòria. Tinc. 
 

Càntic de Zacaries, ant. Oh Francesc, màrtir de 
desig, us visità un Sol que ve del cel, i renovà 
meravellosament en el vostre cos els signes de la nostra 
redempció. 
 
PREGÀRIES 
 
Preguem Crist, el Senyor, que va edificar l’Església amb 
la seva sang, i a nosaltres ens ha cridat al seguiment de 
sant Francesc, i diguem-li: 

Conserveu-nos, Senyor, en el vostre servei. 
 
Vós, que vinguéreu a anunciar als pobres la salvació, 
- feu que dilatem el vostre Regne amb les nostres 
paraules i les nostres obres, i el restaurem eficaçment 
enmig dels homes. 
 
Vós, que sou Llum de les nacions i Mestre de la 
santedat, 
- feu que ens adherim fermament a la fe veritable i 
anunciem el vostre nom arreu de la terra. 
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Vós, que donàreu als vostres deixebles, com el més gran 
dels manaments, el precepte de la caritat, 
- concediu-nos de cercar sempre el bé de tots els homes. 

 
Vós, que sou la Saviesa eterna del Pare, 
- il· lumineu les nostres intel·ligències perquè, cercant la 
veritat i creixent en l’amor, pensem sempre allò que és 
sant i veritable. 
 
Crist Salvador, que us dignàreu treballar amb les vostres 
pròpies mans, 
- doneu encert al nostre treball, perquè la gent, en veure 
el bé que hem obrat, glorifiquin el Pare del cel. 
 
Preguem ara el Pare, com el mateix Jesús ens ensenyà: 
Pare nostre. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, vós, per abrandar els nostres cors en el foc 
del vostre amor, renovàreu d’una manera admirable en 
el cos del Pare sant Francesc les marques de la passió 
del vostre Fill; concediu-nos, per la seva intercessió, 
que, configurats amb el vostre mateix Fill en la mort, 
siguem també participants de la seva resurrecció. Per 
nostre Senyor Jesucrist.  
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Hora d’entre dia 
Les antífones i els salms, de la fèria corresponent. 
 
Tèrcia 
 
LECTURA BREU             Ga 2, 20-21 
 

La vida que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies 
a la fe en el Fill de Déu, que m’ha estimat i s’ha entregat 
ell mateix per mi. No vull refusar la gràcia de Déu. 

 
V. Quan creix el neguit dintre meu. 
R. El vostre consol és la meva delícia. 

 
Sexta 
 
LECTURA BREU                Rm 6, 4-5 
 

Tal com Crist, gràcies al poder admirable del Pare, 
va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres 
emprenguem una nova vida. I si nosaltres hem estat 
plantats vora d’ell per aquesta mort semblant a la seva, 
també hem de ser-ho per la resurrecció. Queda ben clar: 
l’home que érem abans ha estat crucificat amb ell.  
 

V. Si algú vol venir amb mi, que es negui ell 
mateix. 

R. Que prengui la seva creu i em segueixi. 
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Nona 
 
LECTURA BREU             Rm 6, 8. 11 

 
Si hem mort amb Crist, creiem que també viurem 

amb ell. Igualment vosaltres, penseu que sou morts pel 
que fa al pecat, però viviu per a Déu en Jesucrist. 

 
V.   Els cors pietosos s’inflamen d’amor. 
R. En recordar la impressió dels estigmes de 

Francesc. 
 

Vespres 
 
SALMÒDIA 
 

Ant. 1. Déu ha manifestat, de diverses maneres, els 
misteris de la creu en sant Francesc. 

 
Els salms i el càntic del comú de pastors. 

 
Ant. 2. Entre vosaltres no vaig voler saber res més 

que Jesucrist, i encara clavat a la creu. 
 

Ant. 3. El meu cos és mort, però per l’Esperit ha 
retornat a la vida. 
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LECTURA BREU                    Ga 6, 14. 17-18 
 

Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui 
la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com si el 
món fos crucificat per a mi i jo per al món. Jo porto en 
el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, 
que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el 
vostre esperit. Amén. 
 
RESPONSORI BREU 
 
 R. Senyor Jesucrist, * Heu marcat el vostre servent 
Francesc. Senyor. 
 V. Amb les marques distintives de la nostra 
salvació. * Heu marcat. Glòria. Senyor. 
 
 Càntic de Maria, ant. He mort per al món, i la meva 
vida està amagada en Déu, juntament amb el Crist. 
Quan es manifestarà el Crist, que és la nostra vida, 
també nosaltres apareixerem amb ell plens de glòria. 
 
PREGÀRIES 
 
Preguem Déu Pare, font i origen de tota santedat, i 
demanem-li que, pels exemples i la intercessió del Pare 
sant Francesc, ens emmeni pel camí de la virtut, i 
diguem-li: 

Us preguem que ens escolteu. 
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Pare sant, vós, que féreu del vostre servent Francesc un 
imitador perfecte del vostre Fill, 
- feu que també nosaltres, seguint les seves petjades, 
visquem fidelment l’Evangeli de Crist. 
 
Pare sant, guieu els nostres passos per aquells camins de 
pau, que ens mostrà el nostre Pare sant Francesc, 
- perquè, per l’obediència, la castedat i la pobresa, 
visquem per a vós amb un cor pur. 
 
Pare sant, vós, que derroqueu els poderosos i exalceu els 
humils, 
- concediu-nos d’imitar sempre la humilitat del nostre 
Seràfic Pare. 
 
Pare sant, vós, que marcàreu el vostre servent Francesc 
amb les marques distintives del vostre Fill, 
- ensenyeu-nos a gloriar-nos sempre en la creu de nostre 
Senyor Jesucrist. 
 
Pare sant, vós que, per les pregàries del Pare sant 
Francesc, concedíreu el perdó als pecadors. 
- mostreu benignament als nostres germans difunts la 
claror de la vostra mirada. 
 
Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre. 
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Oració 
 
 Oh Déu, vós, per abrandar els nostres cors en el foc 
del vostre amor, renovàreu d’una manera admirable en 
el cos del Pare sant Francesc les marques de la passió 
del vostre Fill; concediu-nos, per la seva intercessió, 
que, configurats amb el vostre mateix Fill en la mort, 
siguem també participants de la seva resurrecció. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
 

 
Dia 18 de setembre 

 
SANT JOSEP DE COPERTINO, PREVERE, 

DEL I ORDE 
 

Memòria per a tot l’Orde 
 

Josep Desa nasqué a Copertino (Apúlia), l’any 
1603. Tot just adolescent, va entrar a l’Orde dels 
Framenors Conventuals. Quan rebé el sacerdoci, 
s’entregà totalment al sagrat ministeri, ple de zel per la 
salvació de les ànimes. Rebé abundosos carismes 
sobrenaturals. Obligat pels superiors a canviar sovint de 
convent, obeïa tot seguit, manifestant molta humilitat, 
obediència i paciència. Morí a Òsimo (Piceno) l’any 
1663. 

Comú d’homes sants: per religiosos. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les dites i sentències de sant Josep de Copertino, 
prevere 
(G. Parisciani, San Giuseppe de Copertino alla luce dei 
nuovi documenti, Òsimo 1963, passim) 
 

Ningú no pot arribar a la perfecció 
sense l’amor de Déu 

 
Tres són les coses més pròpies de l’home religiós: 

estimar Déu amb tot el cor, lloar-lo contínuament i 
donar exemple de les bones obres als altres. Ningú que 
vulgui dir-se espiritual o bé que es proposi seguir la vida 
religiosa, no pot arribar mai a la perfecció sense l’amor 
de Déu. 

El qui té amor és ric, encara que no ho sàpiga; el 
qui no en té, és molt infeliç. A semblança del sol, que 
amb els seus raigs omple de colors les fulles i les 
branques de plantes i arbres, i les conserva íntegrament 
en la pròpia natura de cadascuna, així la gràcia de Déu 
il· lumina l’home i l’adorna amb virtuts, i l’encén amb 
l’amor diví, el fa admirable als ulls de Déu, i 
perfecciona la seva natura, sense perjudicar-la. 

Certament, allò que Déu ens demana és la voluntat, 
que l’home ha rebut gratuïtament del mateix Déu i que 
posseeix com cosa pròpia; així, quan  l’home  s’exercita  
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en els actes de virtut, ho fa ajudat per la gràcia de Déu, 
de qui procedeixen tots els béns; solament té com cosa 
pròpia la voluntat; per això Déu es complau quan 
l’home, abnegant la pròpia voluntat, s’entrega totalment 
a les mans divines. 

Així com l’arbre fruiter, quan ha rebut una cura 
sol·lícita, dóna fruits abundants, així l’home, caminant 
pel camí del Senyor creix contínuament i convé que 
progressi en les virtuts, perquè pugui produir fruits 
suavíssims de santedat i bons exemples, que estimulin 
eficaçment els altres en el camí del Senyor. 

Hom ha de tenir com una gràcia singular sofrir 
pacientment per amor a Déu les adversitats i les asprors 
de la vida; i, aquesta gràcia, Déu la dóna als qui 
l’estimen. Així com nostre Senyor Jesucrist va sofrir per 
nosaltres tantes penes i tan greus, així vol Déu que 
nosaltres participem de la seva passió. Per tant, si ets or, 
la tribulació et netejarà de les escòries; si ets ferro, et 
treurà el rovell. 

Mira els ocells del cel, com baixen a terra per 
procurar-se l’aliment, i després se’n pugen altra volta, 
amb ràpida volada, a l’aire. D’una manera semblant, 
convé que els servents de Déu es quedin a terra mentre 
dura la necessitat, i després se’n pugin al cel amb la 
ment, per lloar i glorificar Déu. 

Mira també com els ocells eviten el terreny fangós, 
i tenen molt de compte de no embrutar-se amb el fang. 
Semblantment els homes han d’evitar allò  que  embruta  



 

 111 

setembre : 18 
 

l’ànima, aixecar el cor enlaire, i, mitjançant les bones 
obres, glorificar Déu Altíssim. 
 
RESPONSORI              2C 12, 10. 9. 7. 9 
 

R. M’agrada ser feble i veure’m ultratjat, pobre, 
perseguit i acorralat. *  Tinc dintre meu la força del 
Crist. 

V. Perquè no m’enorgulleixi de les revelacions 
extraordinàries que he rebut, estic content de gloriar-me 
de les meves febleses. * Tinc dintre meu la força del 
Crist. 

 
L’oració, com a Laudes. 

 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Beneït sigui Déu, que m’ha 
armat de valentia, em fa córrer un camí sense destorbs 
amb peus lleugers com els dels cérvols, i em manté 
invencible dalt dels cims. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós, per un designi admirable de la vostra 
saviesa, heu disposat atreure totes les coses cap al vostre 
Fill crucificat; feu, per la vostra bondat i pels mèrits i 
l’exemple de sant Josep de Copertino, que  alliberats  de  
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les cobejances terrenals puguem configurar-nos 
perfectament amb el mateix Fill vostre. Ell, que amb 
vós viu i regna.  
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Tot cercant allò de dalt, no 
allò que és de la terra, vaig morir, i la meva vida està 
amagada en Déu, juntament amb el Crist. 
 
 

Dia 19 de setembre 
 

SANT FRANCESC-MARIA DE CAMPOROSSO, 
RELIGIÓS, DEL I ORDE 

 
Memòria 

 
Fra Francesc-Maria (de família, Joan-Evangelista 
Croese) nasqué a Camporosso (Ligúria), l’any 1804. 
Ingressà entre els Framenors Caputxins. Durant 
quaranta anys recorregué tot Gènova anant a l’almoina i 
fent el bé a tothom en l’esperit i en el cos. La seva fama 
de santedat i el seu bon exemple li motivaren el 
sobrenom de “padre santo”. L’any 1866, durant una 
epidèmia de còlera, s’oferí com a víctima de caritat en 
benefici de malalts i afligits, i  morí  el  17  de  setembre  
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d’aquell mateix any. Fou canonitzat per Joan XXIII, 
l’any 1962. 

 
Comú d’homes sants: per religiosos. 

 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De l’opuscle Vitis mystica atribuït a sant Bonaventura, 
bisbe 
(c. 32; ed. Quaracchi, vol. VIII, pp. 214-215) 
 

De res no val la puresa sense les obres de l’amor 
 

La caritat no pot estar ociosa; a qualsevol lloc es 
manifesta per les obres, com diu sant Gregori: “La 
prova de l’amor rau en les obres”, i sant Joan, el 
deixeble predilecte de Jesús, afirma: Si un que posseeix 
riqueses del món i veient que el seu germà passa 
necessitat li tanca el cor, ¿com pot estar en ell la caritat 
de Déu? En efecte, el qui no estima el seu germà que 
veu, no pot pas estimar Déu que no veu. 

El qui és la mateixa Veritat, és a dir, Jesús, s’ha 
preocupat d’explicar les obres de misericòrdia amb les 
quals es demostra l’amor al proïsme, i ens ha dit que al 
judici final li bastaran aquestes obres per lloar els justos 
i condemnar els injustos que no les han  exercides.  Diu:  
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Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar; quan 
jo tenia set, em donàreu beure; quan jo era foraster, em 
vau acollir; quan em veiéreu despullat, em vau vestir; 
quan estava malalt i era a la presó, em vau visitar: 
perquè tot allò que fèieu a cadascun dels germans meus 
més petits, m’ho fèieu a mi. Heus aquí les obres de 
misericòrdia que procedeixen de l’arrel de la caritat. 
Fixem-nos, doncs, en la dignitat d’aquestes obres, que 
només elles mereixen ser aprovades en l’examen sever. 
De res no val la netedat de la blanca flor, és a dir, la 
puresa virginal, sense les obres de l’amor. 

Que cadascú s’examini si té o no aquesta 
disposició. I quan et topes amb un pobre o un malalt o 
un pelegrí, si passes de llarg sense moure’t a compassió 
ni pregues ni plores per ells, ¿es pot dir que tens ganes 
de donar? Perquè si no dónes una mica d’amor al teu 
proïsme indigent, és no voler sofrir amb el qui sofreix. 
Així, doncs, cada cop que ens trobem amb un necessitat, 
mirem de reconèixer Crist en ell, car en realitat també 
ell és un membre indigent de Crist, i no li hem de tancar 
les entranyes de la misericòrdia. És per aquest procedir 
que sabrem que l’amor de Déu roman en nosaltres. 

I encara són més dignes de compassió els qui s’han 
desencaminat de la fe veritable o s’han separat de les 
obres de la mateixa fe i es rebolquen en la immundícia 
dels pecats, en siguin conscients o no. Cal partir per a 
ells –amb les nostres oracions i llàgrimes– el pa celestial  
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dels àngels, és a dir, el dolç Jesús, per inclinar-lo a 
misericòrdia. Semblantment, aquells que han rebut del 
Senyor el do de la intel·ligència els han de partir i oferir 
el pa de la Sagrada Escriptura, tot pregant el Senyor que 
es digni obrir-los els ulls perquè el coneguin i es digni 
guarir el paladar de llur cor perquè degustin i tastin que 
n’és de suau el Senyor, i el reconeguin en la fracció del 
pa, és a dir, en la interpretació de la Sagrada Escriptura. 
 
RESPONSORI        Fl 1, 20-21; 1Te 2, 8 
 
 R. Sé que Crist serà glorificat en el meu cos, tant si 
he de viure com si he de morir. * Per a mi, viure és 
Crist, i morir em seria un guany. 
 V. Us hauríem donat fins i tot les nostres pròpies 
vides de tant que us vau fer estimar. * Per a mi, viure és 
Crist, i morir em seria un guany 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Feliços els compassius, 
perquè Déu els compadirà. 
 

Oració 
 

Déu de bondat, que en el vostre humil servidor 
Francesc-Maria de Camporosso ens heu donat un model 
d’amor als pobres: per la seva intercessió i ajuda feu que  
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també nosaltres ens dediquem al servei del proïsme amb 
generositat i humilitat. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Interesseu-vos per tot el que 
és veritat, respectable, just i sant. Penseu-hi i obreu 
segons això. 
 

Dia 22 de setembre 
 

SANT IGNASI DE SANTHIÀ, PREVERE, 
DEL I ORDE 

 
Memòria 

 
 Fra Ignasi (de família, Llorenç-Maurici Belvisoti) 
nasqué a Santhià (Vercelli), l’any 1686. Ordenat 
sacerdot diocesà, renuncià a la parròquia i a la canongia 
per entrar a l’Orde del Framenors Caputxins. Obsequiós 
amb els superiors, exercí diversos oficis amb santedat 
de vida i profunditat de doctrina. Sojornà molts anys al 
convent de “Monte dei Cappuccini”, a Torí, dedicat a la 
direcció d’ànimes i a l’assistència dels malalts. Allí 
expirà el 22 de setembre de 1770. Pau VI el va incloure 
entre els beats, el 17 d’abril de 1966; Joan-Pau II el va 
canonitzar el 19 de maig de 2002. 
 Comú d’homes sants: per religiosos. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les cartes de Sant Ignasi de Santhià 
(Arxiu provincial dels Caputxins de Piemonte) 

 
La creu és la nostra salvació 

 
 Amb la seva providència, el Senyor disposa que les 
contrarietats d’aquest món serveixin de fre al pecat i 
també d’escala per a pujar amb seguretat al Paradís, 
perquè somouen el cor de l’home de les realitats de la 
terra, l’enganxament a les quals és de notable obstacle 
per a la nostra salvació. 
 D’això, n’has de estar convençut. Cal tenir present 
que el camí reial del Paradís és la santa creu, pel qual ha 
passat nostre Senyor Jesucrist, i ens convé molt més a 
nosaltres, les seves criatures, recorre’l, si volem 
aconseguir el Paradís per al qual hem estat creats. 

¿Et sents potser molt afligit i angoixat? Et trobes 
sobre el camí veritable i segur, que porta al cel. 
 T’he d’advertir però, que no n’hi ha prou amb 
portar la creu per a salvar-se, sinó que és indispensable 
portar-la amb Crist i com Crist. 
 Amb Crist, és a dir, amb la seva santa gràcia, sense 
la qual les  nostres  accions  i  sofriments  queden  sense  
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mèrit. I com Crist, és a dir, amb sentiments d’humilitat, 
paciència i resignació, amb els quals Ell ha portat la 
seva creu. Només aquells que amb Ell i com Ell han 
portat la seva creu i han participat de la seva passió són 
dignes de participar de la seva glòria. 
 Per tant, esforça’t a portar la teva creu amb Crist, 
allunyant tot allò que podria privar-te del mèrit; i, com 
Crist, sotmetent-te amb humilitat i resignació a la 
voluntat divina, a fi que, sostenint-la com a cristià i 
seguidor de Jesucrist, et serveixi d’escala ràpida i segura 
per aconseguir aquella glòria que Déu té preparada per a 
tots aquells que porten la seva creu. Fent-ho així, el teu 
esperit prendrà força, coratge i audàcia del bon soldat de 
Jesucrist. 
 T’ho repeteixo, el Senyor que ens ha salvat per 
mitjà de la creu disposa que també nosaltres ens salvem 
per mitjà de les creus. Per això Ell passa a distribuir-les 
a totes les cases i a tota classe de persones com millor 
considera per a la seva glòria i el nostre bé. Feliços els 
qui sabran portar-les amb saviesa i amb resignació 
cristiana, perquè ens serviran com de graons per a pujar 
a una major glòria del Paradís. A tu, el Senyor-Déu te 
n’ha concedit una bona porció. 
 Jo pregaré insistentment perquè augmenti més i 
més la teva paciència i resignació, i així puguis 
aconseguir aquella glòria sublim que et té preparada allà 
dalt, on li agrairàs d’haver-te afavorit amb una part de la 
seva creu. 
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 Si el Summe Pontífex t’enviés de Roma una relíquia 
de la santa creu, tu la rebries amb gran reverència i 
devoció. Li agrairies un tal honor i favor. Doncs bé, 
Jesucrist, Summe Pontífex, t’ha enviat del cel una part 
de la seva creu: són els mals, dels quals ets víctima. 
Porta-la per amor seu, suporta-la amb resignació, i 
regracia’l per tan gran favor que Ell reserva per a les 
ànimes predilectes. 
 
RESPONSORI          Rm. 8, 17-18; 1Pe 5, 10-11  

 
R. Jo penso que els sofriments del món present no 

són res comparats amb la felicitat de la glòria que més 
tard s’ha de revelar en nosaltres. * Ja que sofrim amb 
Ell per arribar a ser glorificats amb Ell. 

V. Déu, que és font de tota gràcia i que en el Crist us 
ha cridat a la seva glòria eterna, després d’haver sofert 
per poc temps, refarà les vostres forces i us deixarà 
ferms i ben fonamentats. * Ja que sofrim amb Ell per 
arribar a ser glorificats amb Ell. 

 
L’oració com a Laudes. 

 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Estic content de gloriar-me 
de les meves febleses; gràcies a elles, tinc dintre meu la  
 



 

 120 

setembre : 22 
 
força del Crist. Quan sóc feble, és quan sóc realment 
fort. 
 

Oració 
 

Déu omnipotent i etern, per tal de restaurar la 
naturalesa humana, heu volgut que l’obediència reparés 
allò que la supèrbia havia destruït; concediu-nos, per les 
pregàries i els exemples de sant Ignasi de Santhià, 
prevere, d’ésser promptes a complir la vostra voluntat, 
ja que vós mateix ens ensenyeu que en això es troba el 
principi de la nostra salvació. Per nostre Senyor 
Jesucrist. 

 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. El qui m’envia és amb mi; no 
em deixa sol, perquè sempre faig allò que li és plaent. 
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Dia 23 de setembre 

 
SANT PIUS DE PIETRELCINA, PREVERE, 

DEL I ORDE 
 

Memòria per a tot l’Orde 
 

Fra Pius (de família, Francesc Forgione) nasqué a 
Pietrelcina (Campania), l’any 1887. Als 16 anys, va 
ingressar a l’Orde dels Framenors Caputxins. Poc 
després de ser ordenat sacerdot, fou enviat a San 
Giovanni Rotondo, on restà fins a la seva mort, 
ocorreguda el 23 de setembre de 1968. L’any 1918, 
pregant davant el Crucifix del cor de la vella església, 
rebé el do dels estigmes, que restaren oberts i sagnants 
per 50 anys. Durant la seva vida atengué l’exercici del 
seu ministeri sacerdotal, fundà els “Grups d’oració” i un 
modern hospital, al qual posà el nom de “Casa sollievo 
della sofferenza”. Fou beatificat per Joan-Pau II el 2 de 
maig de 1999 i canonitzat el 16 de juny de 2002 

 
Comú de pastors. 
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Ofici de lectura 
 
SEGONA LECTURA 
D’una carta de Sant Pius de Pietrelcina, prevere 
(Edició 1994: II, 87-90, n.8) 
 

Pedres de l’etern edifici 
 
 Amb repetits cops d’escarpra i amb l’adequat 
repoliment, l’Artista diví prepara les pedres amb les 
quals construirà l’edifici etern. Així ho canta la nostra 
molt tendra mare, la Santa Església catòlica, en l’himne 
de l’Ofici de la dedicació d’una església. I, 
veritablement, és així. 

Es pot afirmar, justament, que tota ànima destinada 
a la glòria eterna és elegida per tal de construir l’edifici 
etern. Un paleta que vol edificar una casa, primer de tot 
ha de polir bé les pedres que vol fer servir per a 
construir. I, això, s’obté a cops de martell i d’escarpra. 
De la mateixa manera es comporta el Pare del cel amb 
les ànimes escollides que, en la seva saviesa i 
providència, ha destinat des de l’eternitat a aixecar 
l’edifici etern. 
 Per tant, l’ànima destinada a regnar amb Jesucrist 
en la glòria eterna ha de ser repolida a cops de martell i 
d’escarpra. L’Artista diví se’n serveix per a preparar les 
pedres, és a dir, les ànimes escollides. Però, ¿quins són 
aquests cops de martell i escarpra?  Estimada  germana,  
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són les ombres, els temors, les temptacions, les 
afliccions de l’esperit i els sacseigs espirituals amb certs 
aires de desolació; també el patiment físic. 
 Agraïu, per tant, la infinita pietat de l’etern Pare 
que tracta així la vostra ànima destinada a la salvació. 
¿Per què no gloriar-se d’aquest tracte amorós del més 
bo de tots els pares? Obriu el cor a aquest celestial 
metge de les ànimes i abandoneu-vos amb plena 
confiança entre els seus santíssims braços. Ell us tracta 
com els elegits, a fi que seguiu de prop Jesús per la 
pujada del Calvari. Jo veig amb goig i amb vivíssima 
emoció com la gràcia ha operat en vós. 
 Estigueu segura que tot allò que ha experimentat la 
vostra ànima ha estat disposat pel Senyor. No tingueu 
por, per això, d’incórrer en el mal i en l’ofensa a Déu. 
Només us cal saber que en tot això mai no heu ofès el 
Senyor. Al contrari! Ell n’ha estat encara més glorificat. 
 Si aquest tendríssim Espòs s’amaga a la vostra 
ànima, no és perquè, com penseu, vulgui castigar-vos 
per la vostra infidelitat, sinó perquè Ell posa sempre 
més a prova la vostra fidelitat i constància i, a més a 
més, us purifica d’alguns defectes que no apareixen com 
a tal als ulls carnals, aquells defectes i aquelles culpes 
de les quals ni el just no se n’escapa. En les Sagrades 
Escriptures hi ha escrit: El just cau set vegades (Pr 24, 
16). 
 Creieu-me: Si no us sabés tan afligida, jo no estaria 
tan tranquil, perquè veuria que el Senyor us dóna menys  
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pedres precioses... Llanceu com temptacions els dubtes 
contraris... Traieu-vos també els dubtes que tenen a 
veure amb la vostra manera de ser, allò de no escoltar 
les inspiracions divines i de resistir-vos a la dolça 
inspiració de l’Espòs. Tot això no prové pas de l’esperit 
bo, sinó de l’esperit dolent. Es tracta d’arts diabòliques 
que cerquen d’allunyar-vos de la perfecció o almenys de 
retardar el vostre camí vers ella. No perdeu el coratge! 
 Si Jesús es manifesta, regracieu-lo; si s’amaga, 
també regracieu-lo: són jocs d’amor. Espero que arribeu 
a expirar amb Jesús sobre la creu i exclamar amb Ell: 
Consummatum est! Tot s’ha complert! 
 
RESPONSORI           Ef. 2, 21-22 
 
 R. En Crist Jesús reposa tota la construcció, que es 
va alçant harmoniosament.* I forma un temple 
consagrat. 
 V. Per Jesucrist, també vosaltres heu entrat a 
formar part de l’edifici, on Déu resideix per la presència 
de l’Esperit. * I forma un temple consagrat. 
 
 L’oració com a Laudes. 
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Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. No sereu vosaltres qui 
parlareu, sinó que parlarà en vosaltres l’Esperit del 
vostre Pare. 

 
Oració 

 
Déu omnipotent i etern, vós heu concedit a sant Pius 

de Pietrelcina, prevere, la gràcia singular de participar 
de la creu del vostre Fill, i heu renovat, pel seu 
ministeri, les meravelles de la vostra misericòrdia; 
concediu-nos, per la seva intercessió, que, compartint 
els sofriments de Crist, arribem feliçment a la glòria de 
la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Aquest és l’administrador 
fidel i prudent, a qui el Senyor confià la seva família, 
perquè els doni a temps l’aliment que els pertoca. 



 

 126 

setembre : 23 
 
 
 

El mateix dia 23 de setembre 
 

TROBALLA DEL COS DE SANTA CLARA 
D’ASSÍS 

 
Memòria lliure per al II Orde 

 
 Quan va morir santa Clara, l’any 1253, el seu cos 
fou col·locat, primer, al temple de sant Jordi, i, després, 
al nou temple que li fou dedicat. Però, fins a l’any 1850, 
i gràcies a unes excavacions, no foren trobades les seves 
relíquies i exposades a la veneració dels fidels. 
 
 Comú de verges. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la primera carta de santa Clara, verge, a la beata 
Agnès de Praga 
(Clara d’Assís, Clàssics del cristianisme, 1, pp.160ss) 

 
Quan s’estimen les coses 

temporals, es perd el fruit de la caritat 
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 Estimada germana –o més ben dit, dama, digna de 
gran veneració, perquè sou esposa, mare i germana del 
meu Senyor Jesucrist-, distingida esplendorosament 
amb la senyera de la virginitat inviolable i de la santa 
pobresa: encoratgeu-vos en aquest sant servei que heu 
començat, guiada pel desig ardent d’imitar el pobre 
Crucificat, que patí per nosaltres el sofriment de la creu 
i ens allibera del poder del príncep de les tenebres, que 
ens tenia lligats per la transgressió del nostre primer 
pare, i ens reconcilià amb Déu Pare. 
 Oh benaurada pobresa que procura riqueses eternes 
als qui l’estimen i l’abracen! Oh santa pobresa! Déu 
promet el Regne del cel als qui la posseeixen i la 
desitgen i els ofereix amb certesa la glòria eterna i la 
vida benaurada. Oh piadosa pobresa, que es dignà 
abraçar amb predilecció el Senyor Jesucrist, Ell que 
governava i governa el cel i la terra, i que amb la seva 
paraula tot fou creat! 
 Si, doncs, un Senyor tan gran, fent-se carn en el si 
d’una verge, volgué aparèixer en el món com un home 
menyspreat, indigent i pobre, per tal que els homes que 
eren miserables i indigents, mancats totalment de 
l’aliment celestial, es fessin rics en Ell per la possessió 
del Regne del cel, exulteu en gran manera i alegreu-vos, 
plena d’un goig immens i d’alegria espiritual. Heu 
preferit el menyspreu del món als seus honors, la 
pobresa a les riqueses temporals i amagar els vostres 
tresors no pas a la terra sinó al cel,  on no s’arnen ni es  
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rovellen, i els lladres no hi entren a robar-los, per això 
la vostra recompensa és molt gran en el cel, i heu 
merescut d’ésser anomenada germana, esposa i mare del 
Fill de l’Altíssim Pare etern i de la gloriosa Verge. 
 Crec que sabeu prou bé com Déu promet i dóna el 
Regne del cel només als pobres, ja que en la mesura que 
s’estima una cosa temporal, es perd el fruit de la caritat. 
No es pot pas servir a la vegada Déu i el diner; perquè 
o bé s’estima l’un i s’odia l’altre, o se servirà l’un i es 
menysprearà l’altre. I encara: un home vestit no pot 
lluitar amb un de despullat, perquè és més fàcil de fer 
caure a terra al que porta alguna cosa per on agafar-lo. 
No és possible cobejar la glòria en aquest món i regnar 
després allà amb Crist. Per això us heu despullat dels 
vostres vestits, és a dir, de les riqueses del món, a fi de 
no sucumbir en la lluita, i poder entrar al cel pel camí 
estret i la porta angosta. És realment un bon i lloable 
intercanvi deixar les coses temporals per les eternes; 
merèixer els béns celestials en canvi dels terrenals; rebre 
el cent per u, i posseir per sempre la vida benaurada. 
 És per això, doncs, que, en tant que puc, m’he 
cregut en el deure de pregar a la vostra excel·lència i 
santedat, amb súplica humil i en les entranyes de Crist, 
que us refermeu en el seu sant servei, progressant cada 
dia més de virtut en virtut, perquè Aquell que serviu 
amb tot l’anhel del vostre esperit es digni atorgar-vos el 
premi desitjat. 
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RESPONSORI               Salm 83, 5-6. 11 
 
 R. Feliços els qui viuen a casa vostra, Senyor, 
lloant-vos cada dia. Feliços els qui s’acullen als vostres 
murs. * M’estimo més un dia als vostres atris que mil a 
casa meva. 
 V. M’estimo més quedar-me al portal de la casa del 
meu Déu, que viure amb els injustos. * M’estimo. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. El Senyor li ha donat una 
corona en lloc de cendra, perfums de festa en lloc del 
vestit de dol, i cants de triomf en lloc del desconsol. 

 
Oració 

 
 En fer memòria de santa Clara, us demanem, 
Senyor, que, pels seus mèrits i seguint el seu exemple, 
ens refermem en l’esperança i en l’amor, mentre 
esperem la resurrecció gloriosa i el goig de la visió 
eterna. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Et faré per sempre la meva 
esposa, diu el Senyor, i seré per a tu un espòs bo, fidel, 
amorós, compassiu. 
 
 

Dia 26 de setembre 
 

BEAT AURELI DE VINALESA, PREVERE, 
I COMPANYS MÀRTIRS, DEL I ORDE 

 
Memòria 

 
 Fra Aureli (de família, Josep Ample) nasqué a 
Vinalesa (València) l’any 1896. De jove se sentí atret 
vers la vida religiosa en l’Orde de Framenors Caputxins. 
Durant la persecució religiosa de 1936 va haver 
d’abandonar el convent i refugiar-se en una família. Fou 
pres i occit el 28 d’agost. Morí cridant: “Visca Crist 
Rei!”. En el mateix període i pel mateix motiu foren 
assassinats altres 11 Caputxins. També 5 Clarisses 
Caputxines. Joan-Pau II els va beatificar el 11 de març 
del 2001. 
 Els altres 11 germans Caputxins són: Ambròs de 
Benaguasil (Lluís Valls), Pere de Benissa (Alexandre 
Mas), Joaquim d’Albocàsser (Josep Ferrer), Modest 
d’Albocàsser  (Modest Garcia),  Germà  de  Carcaixent  



 

 131 

setembre : 26 
 
(Josep-Maria Garrigues), Bonaventura de Puçol (Juli 
Esteve), Jaume de Rafelbunyol (Santiago Mestre), Enric 
d’Almanzora (Enric Garcia), Fidel de Puçol (Marià 
Climent), Berard de Llocnou d’En Fenollet (Josep 
Bleda),  i Pacífic de València (Pere Salcedo).  
 

Comú de diversos màrtirs. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les cartes del beat Aureli de Vinalesa, prevere i 
màrtir, al seu nebot 
(Arxiu Postulació General OFMcap., 709, p. 96) 
 

Tot passa excepte estimar Déu 
 

 Ignoro el que Déu vol disposar de mi, però en el 
cas que Ell volgués escollir-me com a víctima, vull 
adreçar-te alguna paraula d’afecte i d’amonestació que 
neixen del més profund de l’ànima. 
 En el moment en què t’escric són perseguits com 
enemics irreconciliables aquells que són germans, ja que 
van néixer en la mateixa terra hispana i van ser alletats 
amb la llet d’una mateixa fe. El furor de la lluita 
fratricida arriba fins a tal extrem, que pertot no es veuen 
més que ruïnes i morts, especialment  en  l’Església  de 
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Déu, que ara és cruelment crucificada en la nostra pàtria 
com va ser-ho Ell en el Calvari. 
 ¿Què hem de fer, o què han de fer aquells que 
restaran després d’aquesta terrible hecatombe? Pel que 
respecta als ministres de Déu, ser sants com Déu és sant. 
I tu, ¿com traduiràs a la pràctica aquesta expressió? 
 Seràs un sacerdot (de moment ets seminarista), que 
hauràs de viure amb esperit de fe. Facis el que facis, 
important o insignificant (segons les gràcies que Déu et 
concedirà), ho has de referir tot i sempre a Déu amb la 
més pura intenció de complaure’l, buscant en totes les 
teves obres l’amor de Déu. ¿De què serveix guanyar 
totes les coses del món, si es perd la pròpia ànima? 
Nosaltres, els sacerdots, correm el risc d’anar darrere 
dels béns del món, procurant dignitats, honors i 
riqueses; i aquestes són un obstacle més per a nosaltres 
que per als simples fidels. 

 Per altra part, l’amor de Déu ens ho endolcirà tot, 
ens ho farà tot suportable i fàcil, perquè és més fort que 
la mort; i si aquesta sobrevingués, et portarà fins a 
l’eterna benaurança. Perquè si les coses d’aquest món 
passen, l’amor no passa, segons aquella bella frase del 
Sant Doctor Bonaventura: “Omnia praetereunt praeter 
amare Deum” (Tot passa, excepte estimar Déu). Així 
doncs, busca Déu amb suavitat, constància i força (però 
sense torbació o precipitacions); comporta’t en tot com 
un humil servent de Déu  i  de  Jesucrist  i  de  la  nostra  
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dolça Mare; així, duràs a terme les intencions que la 
Providència Divina té respecte de tu, i així donaràs 
sempre satisfacció al teu oncle, tal com espero que donis 
molta glòria a Déu. I recorda’t de mi en les teves 
oracions i en els teus sacrificis. Dóna moltes salutacions 
als teus superiors, treballadors de la vinya del Senyor. I 
rep la benedicció del teu oncle, que t’abraça en el 
Senyor. 

RESPONSORI 
 
R. En els combats de la fe, Déu ens mira, i els seus 

àngels ens assisteixen. * Quin honor i quin goig lluitar 
sota l’esguard de Déu i rebre de Crist el premi. 
 V. Revestim-nos de coratge i preparem-nos al 
combat amb ànima pura, fe sincera i valor generós. * 
Quin honor i quin goig lluitar sota l’esguard de Déu i 
rebre de Crist el premi. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, que heu concedit als beats Aureli de 
Vinalesa i companys de donar el més gran testimoniatge 
de caritat amb l’efusió de la seva sang: concediu-nos de 
romandre sempre fidels a Crist, sense separar-nos mai 
del vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Dia 28 de setembre 
 

BEAT INNOCENCI DE BERZO, 
PREVERE, DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
 Fra Innocenci (de família, Joan Scalvinoni) nasqué  
a Niardo Brescia) l’any 1844, i va morir a Bèrgamo, 
l’any 1890. Les seves despulles reposen en l’església 
parroquial de Berzo. Consagrat sacerdot després de 
cursar els estudis en el seminari diocesà, va seguir un 
quant temps en la diòcesi dedicat a l’apostolat. L’any 
1874 va ingressar a l’Orde dels Framenors Caputxins. 
Oblidar-se i perdre’s en la llarga pregària, en el servei 
més humils del ministeri, i també en altres, com la 
capta, segons li assignava l’obediència: heus ací tot el 
seu ideal i el camí de santificació. És molt venerat en 
tota la Val Camònica (Lombardia). Fou beatificat pel 
Papa Joan XXIII, l’any 1961. 
 
 Comú de pastors. 
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Ofici de lectura 
 
D’un discurs del cardenal Joan-Baptista Montini, qui 
posteriorment fou el Papa Pau VI 
(Del volum Pau VI i Brescia, ed. La Scuola, Brescia 
1971, pp. 78-85)  
 

Fisonomia d’humilitat, de pobresa i de renúncia 
 

 Innocenci de Berzo és veritablement un frare 
humil. Primer fou prevere i després es féu religiós, i 
sempre en la zona de la seva Val Camònica. És un sant 
esquívol, retret; un sant que tendeix més a amagar-se 
que a manifestar-se, un sant que facilita la feina de 
l’historiador i de l’orador. 
 Tanmateix és difícil parlar d’ell, perquè els 
elements que constitueixen la seva vida i la seva 
santedat són les virtuts considerades “negatives”. En la 
seva vida, hi manca l’esplendor de les accions i 
empreses; es caracteritza pel fet de servir tothom i de no 
tenir mai un “no”. Aquesta fisonomia d’humilitat, de 
pobresa i de renúncia és esplendorosa en Innocenci de 
Berzo. Qui vulgui  conèixer-lo de veritat, que no es fixi 
en altres virtuts o aspectes, sinó que l’accepti en la seva 
genuïna, i jo diria, volguda fisonomia, que és aquesta: 
l’ocultament i la humilitat. 
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 Nosaltres, els moderns, que vivim en una societat 
que valora altres aspectes ben diversos de la vida, ens 
sentim poc afins a ell; més aviat ens hi sentim 
incòmodes, perquè ens adonem de la distància que ens 
separa, una mica com escrivia sant Pau als cristians de 
Corint: Nosaltres hem perdut el seny, mentre que 
vosaltres sou assenyats; nosaltres som febles, mentre 
que vosaltres sou forts; vosaltres benvistos, i nosaltres 
menyspreats. Semblantment ens passa a nosaltres. Ens 
enorgullim de tots els nostres béns, d’allò que som, 
d’allò que volem, d’allò que posseïm. 
 Nosaltres estem sempre a punt de magnificar i 
refermar la pròpia personalitat, d’afirmar el nostre propi 
voler, i tenim afany d’afermar-nos en la vida, de posseir, 
de ser forts. De tots aquests béns, Innocenci n’ha 
prescindit, ho ha menyspreat sense doldre-se’n, amb un 
continu i únic acte de renúncia, de despreniment. No ho 
va voler acceptar mai, no ho va voler per a ell, quan 
semblava que podia tenir-ho. 
 Va voler viure en la pobresa més radical, en el més 
profund ocultament, en la humilitat no anomenada, no 
predicada, sinó viscuda, feta seva, procurant aquelles 
condicions reals d’allunyament del món, prescindint de 
les opinions dels altres, coses que forgen l’home ple 
d’abnegació o de sacrifici d’ell mateix. 
 Aquesta és la imatge que se’ns presenta d’ell, 
l’aspecte fenomènic. El veiem  així i restem, si voleu, 
admirats, però també una mica desconcertats. No  hi  ha  
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punt de comparació entre nosaltres i ell, no és gaire 
possible la simpatia, precisament perquè caminem per 
camins diversos: nosaltres, vers els valors dits “positius” 
i terrenals; ell, pel contrari, vers el despullament 
d’aquests valors i vers els altres coneguts solament per 
ell, que li eren suficients i satisfactoris més que cap altra 
conquesta. 
 Adonem-nos, germans meus, que aquí tenim un 
veritable franciscà, tenim un veritable fill d’aquell 
prodigi de santedat, que després de set segles encara 
meravella el món: Francesc d’Assís. 
 És precisament en aquest art de capgirar les coses 
humanes i de cercar goig i satisfacció en allò que els 
homes temen, és a dir, la pobresa i la renúncia dels béns 
d’aquesta terra, on trobem una coincidència literal, 
quasi fotogràfica, entre sant Francesc i Innocenci. I això 
no és pas poca cosa. Ens indica que el beat Innocenci 
entra veritablement en el catàleg dels “autèntics”, en el 
catàleg de les persones que han seguit de veritat 
l’exemple del sant Fundador de la Família Franciscana.  
 
RESPONSORI 
 
 R. Oh beat Innocenci, que heu fet coses admirables 
davant Déu; i l’heu honorat amb tot el cor: * Intercediu 
pels pecats dels homes. 
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 V. Irreprensible, veritable adorador de Déu, enemic 
de tota culpa, perseverant en el bé, * Intercediu pels 
pecats dels homes. 
 
 L’oració, com a Laudes 
 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. El qui compleix la voluntat 
del meu Pare del cel és el meu germà, la meva germana 
i la meva mare, diu el Senyor. 

 
Oració 

 
 Oh Déu, vós concedíreu al beat Innocenci de Berzo 
la perseverança a imitar Crist, pobre i humil; concediu-
nos, per la seva intercessió, que caminant en la nostra 
vocació amb fidelitat arribem a aquella perfecció que 
ens proposàreu en la persona del vostre Fill únic. Ell, 
que amb Vós viu i regna. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Vosaltres, que ho heu deixat 
tot i heu vingut amb mi, rebreu cent vegades més i 
posseireu la vida eterna. 
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MES D’OCTUBRE 
 

Dia 4 d’Octubre 
 

El NOSTRE PARE SANT FRANCESC D’ASSÍS, 
DIACA, FUNDADOR DELS TRES ORDES 

 
Solemnitat 

 
Francesc, fill de Pietro Bernardone i madonna Pica, 

nasqué a Assís, l’any 1182. Fou batejat amb el nom de 
Joan. Portà una joventut lleugera, però se’n convertí, 
renuncià al patrimoni i es donà enterament a Déu. 
Abraçà la pobresa evangèlica i predicà a tothom l’amor 
de Déu. Donà regles òptimes als seus seguidors, les 
quals foren aprovades per la Santa Seu. Inicià també un 
Orde de monges i una societat de seglars penitents, com 
també la predicació entre infidels. Morí l’any 1226. 
 
Primeres Vespres 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Francesc, home catòlic i completament 
apostòlic, va ser enviat a anunciar la Bona Nova de la 
pau. 
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Salm 111 

 
Feliç l’home que venera el Senyor * 
       i estima de cor els seus preceptes. 
La seva descendència serà gran al país, * 
       serà beneït el llinatge dels justos. 
 
A casa seva hi ha riquesa i abundància, * 
       la seva bondat consta per sempre. 
L’home just, compassiu i benigne, * 
       és llum que apunta en la fosca. 
 
Sortós l’home que presta de bon grat, * 
       que disposa a consciència els seus afers. 
El just no caurà mai, * 
       i deixarà un record inesborrable. 
 
Viu sense por de les males noves, * 
       se sent ferm confiant en el Senyor, 
té el cor incommovible, res no tem, * 
       i a la fi veurà vençuts els enemics. 
 
Reparteix el que té, ho dóna als pobres, † 
       la seva bondat consta per sempre, * 
       pot alçar el front amb dignitat. 
 
L’injust, quan ho veu, es consumeix, †  
       i estreny les dents d’indignació. * 
       S’esvaeixen les ambicions de l’injust. 
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Ant. Francesc, home catòlic i completament 

apostòlic, va ser enviat a anunciar la Bona Nova de la 
pau. 
 

Ant. 2. Durant la seva vida, reparà la casa de Déu, 
i, durant els seus dies, consolidà el santuari. 
 

Salm 147 
 
Glorifica el Senyor, Jerusalem, * 
       Sió, canta lloances al teu Déu, 
que assegura les teves portes * 
       i beneeix dintre teu els teus fills, 
manté la pau al teu territori * 
       i et sacia amb la flor del blat. 
 
Envia ordres a la terra, * 
       i la seva paraula corre de pressa, no es detura. 
Tira neu com flocs de llana, * 
       escampa com cendra la gebrada; 
 
llança el seu glaç com molles de pa, * 
       si les aigües es gelen de tanta fredor, 
dóna una ordre, i les fon tot seguit, * 
       fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola. 
 
Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, * 
       als fills d’Israel, els seus decrets i decisions. ./. 
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No ha obrat així amb cap altre poble, * 
       no els ha fet conèixer les seves decisions. 
 

Ant. Durant la seva vida, reparà la casa de Déu, i, 
durant els seus dies, consolidà el santuari 
 

Ant. 3. Traieu-me de la presó; els justos faran 
corona al voltant meu, agraint la mercè que m’heu fet. 
 

Salm 141 
El meu crit implora l’ajut del Senyor, * 
       el meu crit suplica el Senyor. 
Aboco davant seu el meu plany, * 
       exposo davant d’ell el meu perill. 

 
El meu esperit està cansat. * 
       Vós sabeu per on camino; 
m’han amagat un llaç * 
       al lloc per on passava. 
 
Miro per veure qui es posa a favor meu; * 
       no trobo ningú que faci cas de mi; 
he perdut tota esperança d’escapar-me, * 
       ningú no s’interessa per salvar-me la vida. 
 
Imploro auxili, Senyor, † 
       us dic: «Sou el meu refugi, * 
       la meva possessió en aquesta vida. --- 
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Escolteu atentament el meu clam, * 
       perquè he quedat desemparat; 
allibereu-me dels qui em persegueixen, * 
       homes més forts que no pas jo. 
 
Traieu-me de la presó, *  
       i en donaré gràcies, lloant el vostre nom. 
Els justos faran corona al voltant meu * 
       agraint la mercè que m’heu fet.» 
 

Ant. Traieu-me de la presó; els justos faran corona 
al voltant meu, agraint la mercè que m’heu fet. 
 
LECTURA BREU          Rm 8, 10-11 
 

Si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de 
morir per culpa del pecat, com que sou justos, l’Esperit 
és la vostra vida. I si habita en vosaltres l’Esperit 
d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, 
també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, 
aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts 
donarà la vida als vostres cossos mortals. 
 
RESPONSORI BREU 
 

R. Francesc, pobre i humil, * Entra ric al cel. 
Francesc. 
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V. I és honorat amb himnes celestials. * Entra. 

Glòria. Francesc.  
 

Càntic de Maria, ant. Francesc, sotmetent-se tot ell 
al Creador, dominava les criatures i en fruïa per a glòria 
del Senyor. 
 
PREGÀRIES 
Preguem Déu Pare, font i origen de tota santedat, i 
demanem-li que, pels exemples i la intercessió del Pare 
sant Francesc, ens emmeni pel camí de la virtut, i 
diguem-li: 

Us preguem que ens escolteu. 
 
Pare sant, vós, que féreu del vostre servent Francesc un 
imitador perfecte del vostre Fill, 
- feu que també nosaltres, seguint les seves petjades, 
visquem fidelment l’Evangeli de Crist. 
 
Pare sant, guieu els nostres passos per aquells camins de 
pau, que ens mostrà el nostre Pare sant Francesc, 
- perquè, per l’obediència, la castedat i la pobresa, 
visquem per a vós amb un cor pur. 
 
Pare sant, vós, que derroqueu els poderosos i exalceu els 
humils, 
- concediu-nos d’imitar sempre la humilitat del nostre 
Seràfic Pare. 
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Pare sant, vós, que marcàreu el vostre servent Francesc 
amb les marques distintives del vostre Fill, 
- ensenyeu-nos a gloriar-nos sempre en la creu de nostre 
Senyor Jesucrist. 
 
Pare sant, vós, que, per les pregàries del Pare sant 
Francesc, concedíreu el perdó als pecadors, 
- mostreu benignament als nostres germans difunts la 
claror de la vostra mirada. 
 
Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós concedíreu al seràfic Pare sant 
Francesc la gràcia de ser configurat a Crist per la 
humilitat i la pobresa; feu que, seguint les seves 
petjades, puguem imitar el vostre Fill i unir-nos a vós 
amb un amor ple de goig. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Invitatori 
 

Ant. Jesucrist, Rei que exalça els humils, veniu, 
adorem-lo. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
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Ofici de lectura 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. 1. Déu m’ha fet oblidar la família del meu 
pare, i m’ha fet fecund al país de la meva pobresa. 
 

Salm 1 
 
Feliç l’home 
       que no es guia pels consells dels injustos, † 
       ni va pels camins dels pecadors, * 
       ni s’asseu al ròdol burleta dels descreguts. 
Estima de cor la llei del Senyor, * 
       la repassa meditant-la nit i dia. 
 
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua: * 
       dóna fruit quan n’és el temps 
i mai no es marceix el seu fullatge, * 
       duu a bon terme tot el que emprèn. 
 
No serà així la sort dels injustos; * 
       seran com la palla escampada pel vent. 
Els culpables no resistiran al judici, * 
       cauran els pecadors a l’aplec dels justos. 
 
El Senyor empara els camins dels justos, * 
       i els dels culpables acaben malament. 
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Ant. Déu m’ha fet oblidar la família del meu pare, i 
m’ha fet fecund al país de la meva pobresa. 
 

Ant. 2. Va considerar més gran que els tresors del 
món l’oprobi del Crist. 
 

Salm 8 
 
Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, * 
       el vostre nom per tota la terra! 
 
La majestat que teniu dalt del cel, * 
       els infants més petits ja la canten: 
«Heu fet del firmament un baluard * 
       que detura el rebel i l’enemic.» 
 
Quan miro el cel que han creat les mans vostres, * 
       la lluna i els estels que hi heu posat, 
jo dic: «¿Què és l’home, perquè us en recordeu, * 
       què és un mortal, perquè li doneu autoritat? 
 
Gairebé l’heu igualat als àngels, * 
       l’heu coronat de glòria i de prestigi, 
l’heu fet rei de les coses que heu creat, * 
       tot ho heu posat sota els seus peus: 
 
ramades de vedells i d’ovelles, * 
       fins i tot els animals de la selva, ./. 
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l’ocell que vola i els peixos del mar, * 
       i tot el que segueix els camins dels oceans.» 
 
Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, * 
       el vostre nom per tota la terra! 
 

Ant. Va considerar més gran que els tresors del 
món l’oprobi del Crist. 
 

Ant. 3. He mort per al món, i la meva vida està 
amagada en Déu, juntament amb el Crist. 
 

Salm 15 
 
Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi. * 
       Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.» 
 
Però ells estan pels déus de la regió, * 
       pels sobirans que tenen en gran estima. 
Multipliquen els seus ídols, * 
       s’entenen amb altres déus. 
 
Les meves mans no els duran cap ofrena, * 
       els meus llavis no diran els seus noms. 
Senyor, heretat meva i calze meu, * 
       vós m’heu triat la possessió; 
la part que m’ha tocat és deliciosa, * 
       i m’encisa la meva heretat. 
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Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny. * 
       Fins a les nits m’amonesta el meu cor. 
Sempre tinc present el Senyor; * 
       amb ell a la dreta, mai no cauré. 
 
El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, * 
       fins el meu cos reposa confiat: 
no abandonareu la meva vida enmig dels morts, 
       ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. 
 
M’ensenyareu el camí que duu a la vida: † 
       joia i festa a desdir a la vostra presència; * 
       al vostre costat, delícies per sempre. 
 

Ant. He mort per al món, i la meva vida està 
amagada en Déu, juntament amb el Crist. 

 
V. Heu marcat, Senyor, el vostre servent Francesc. 
R. Amb les marques distintives de la nostra 

salvació. 
 
LECTURA PRIMERA 
 
Del llibre de Jesús,   
fill de Sira            50, 1.4-5a. 6-11. 13-14. 22-25. 28-29 
 

Com el sol que resplendeix, 
així ell va il·luminar la casa de Déu 
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Aquest és el qui durant la seva vida restaurà la 
casa, i en els seus dies fortificà el temple. Es preocupà 
que el seu poble no caigués, fortificà la ciutat amb vita 
del setge. 

Que ho era, de gloriós, voltat del seu poble! Com 
l’estel de l’alba entre núvols, com la lluna quan fa el 
ple, com el sol radiant sobre el temple de l’Altíssim, 
com l’arc iris lluint entre núvols de glòria, com la flor 
de la rosa en temps de primavera, com el lliri vora 
l’aigua del torrent, com la rama d’encens en dies 
d’estiu, com el foc i l’encens sobre el pebeter, com el 
vas d’or treballat a martell i guarnit de tota mena de 
pedres precioses, com l’olivera quan verdeja de fruit, 
com el xiprer que puja cap als núvols; quan es posà el 
vestit esplendorós i es revestí de tot el seu goig, tot 
voltat d’una corona de germans, talment les branques 
d’un cedre en el Líban, el rondaven com troncs de 
palmeres. 

Llavors alçava les mans sobre tota l’assemblea dels 
fills d’Israel per donar de viva veu la benedicció del 
Senyor i sentir el goig del seu nom. Llavors, per segona 
vegada, es prosternaven i rebien la benedicció de 
l’Altíssim. 

Beneïu el Déu de l’univers, que per tot arreu fa 
coses grans, que ha enaltit la nostra vida des del si 
matern i ens ha tractat amb un gran amor. Que ens doni 
la joia del cor i que hi hagi pau tots els dies de la nostra 
vida. 
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Feliç aquell qui reflexionarà sobre aquests 

ensenyaments! Qui els posi en el seu cor es farà savi, 
qui els posi en pràctica serà fort en tota cosa, perquè la 
veneració del Senyor serà el seu camí. 
 
RESPONSORI               1C 2, 4.2 
 

R. En tot allò que us deia i us predicava, no hi 
entraven paraules que s’imposessin per la seva saviesa, 
* Sinó pel poder convincent de l’Esperit. 

V. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que 
Jesucrist, i encara clavat a la creu. * Sinó. 
 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la carta que sant Francesc d’Assís adreçà a tots els 
fidels 
(Francesc d’Assís, Clàssics del Cristianisme, I, pp. 88ss) 
 

Que en són, de benaurats, aquells qui estimen el 
Senyor i fan el que Crist va dir a l’Evangeli 

 
Puix que sóc servent de tothom, estic obligat a 

servir tothom i a donar curs a les paraules flairoses del 
meu Senyor, les paraules de nostre Senyor Jesucrist, que 
és la Paraula del Pare, i les paraules de l’Esperit Sant, 
les  quals  són  esperit  i  són  vida.  Ell,  essent ric,  per  
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damunt de tot volgué ell mateix amb la seva santíssima 
Mare escollir la pobresa. I posà la seva voluntat en la 
voluntat del Pare, dient: Pare, faci’s la vostra voluntat, 
no pas com jo vull, sinó com Vós.. 

I la voluntat del Pare fou tal que el seu Fill, beneït i 
gloriós, que va donar-nos i que nasqué per nosaltres, ell 
mateix s’oferís, per la seva pròpia sang, en sacrifici i 
víctima a l’ara de la creu; no pas per ell, pel qual foren 
fetes totes les coses, sinó pels nostres pecats; deixant-
nos un exemple, a fi que en seguim les petjades. I vol 
que tots ens salvem per ell i el rebem amb cor pur i amb 
la castedat del nostre cos. 

Oh que benaurats i beneïts són aquells qui estimen 
Déu i obren tal com diu el Senyor mateix en l’Evangeli: 
Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb 
tota l’ànima, i els altres com a tu mateix! Estimem, 
doncs, Déu i adorem-lo amb cor pur i esperit pur, 
perquè, cercant ell això per damunt de tot, digué: Els 
veritables adoradors adoraran el Pare en esperit i en 
veritat. I diguem-li lloances i oracions dia i nit; car 
convé que nosaltres tothora preguem i no decaiguem.  

També hem de dejunar, abstenir-nos dels vicis i 
pecats i de la superfluïtat de les menges i del beure, i 
ésser catòlics.  

Així mateix hem de visitar sovint les esglésies i 
venerar els clergues i reverenciar-los, no tant per ells, si 
eren pecadors, sinó  pel  càrrec  i  l’administració  del  
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santíssim  Cos  i Sang de nostre Senyor Jesucrist, que 
sacrifiquen a l’altar i reben i administren als altres. 

I sapiguem tots fermament que ningú no es pot 
salvar sinó per les santes paraules i per la sang de nostre 
Senyor Jesucrist, que els clergues diuen, anuncien i 
administren. Especialment els religiosos, que han 
renunciat al segle, estan obligats a fer més i millor sense 
ometre això. 

Hem d’estimar els nostres enemics i fer el bé als 
qui ens odien. Hem d’observar els preceptes i consells 
de nostre Senyor Jesucrist. Cal, encara, que ens neguem 
a nosaltres mateixos i posem els nostres cossos sota el 
jou de la servitud i de l’obediència, tal com cadascú 
prometé al Senyor. No hem de ser savis ni entesos 
segons la carn, més aviat hem de ser humils, senzills i 
purs. 

Mai no hem de desitjar d’estar per damunt dels 
altres, sinó més aviat hem d’ésser servents  i sotmesos a 
tota criatura humana per Déu. I en tots aquells i 
aquelles que ho faran així i perseveraran fins a la fi 
descansarà l’Esperit del Senyor i farà en ells habitació i 
sojorn. I seran fills del Pare celestial, del qual fan les 
obres. I som esposos, germans i mares de  nostre Senyor 
Jesucrist. 

I jo, Fra Francesc, el vostre servent menor, us 
prego i demano, en la caritat que és Déu, i amb la 
voluntat de besar-vos els peus, que us feu un deure de 
rebre amb humilitat i caritat aquestes  i d’altres  paraules  



 

 154 

octubre : 4 
 

de nostre Senyor Jesucrist, les poseu en pràctica i les 
observeu. I tots aquells i aquelles que les rebin 
benignament, les entendran i n’enviaran còpia a altres, i 
si hi perseveraven fins a la fi, que els beneeixi el Pare, 
el Fill i l’Esperit Sant. Amén.  

 
RESPONSORI        Jr 11, 4; Mt 11, 29; 1C 11, 1 
 

R. Escolteu la meva veu i conformeu-vos a tot el 
que us ordeno. * I trobareu el repòs que tant desitjàreu. 

V. Seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el 
de Crist. * I trobareu. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 

 
L’oració, com a Laudes. 
 

Laudes 
 
SALMÒDIA 
 

Ant 1. Fou un home just i perfecte, i va ser estalviat 
el dia del càstig. 

 
Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 
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Ant. 2. La lloança de Déu era sempre als seus 
llavis: invitava les estrelles del cel, els àngels, els ocells 
i totes les altres criatures a lloar el Creador. 
 

Ant. 3. El Senyor va posar l’humil en lloc alt, i 
l’elevà a la felicitat. 
 
LECTURA BREU                 Ga 1, 15-16. 24 
 

Quan li semblà bé a Déu, que m’havia escollit des 
de les entranyes de la mare i m’havia cridat per la seva 
gràcia, em revelà el seu Fill, perquè jo l’anunciés als qui 
no són jueus. I en donaven glòria a Déu. 
 
RESPONSORI BREU            Salm 83, 3 
 

R. Ple de goig, i amb tot el cor, * Aclamo el Déu 
que m’és vida. Ple de goig. 

V. Tot jo sospiro i em deleixo pels atris del Senyor. 
* Aclamo. Glòria. Ple de goig. 
 

Càntic de Zacaries, ant. Es va alegrar de poder 
compartir els sofriments del Crist, i ara, revelada la seva 
glòria, desborda d’alegria. 
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PREGÀRIES 
 
Preguem Crist, el Senyor, que va edificar l’Església amb 
la seva sang, i a nosaltres ens ha cridat al seguiment de 
sant Francesc, i diguem-li: 

Conserveu-nos, Senyor, en el vostre servei. 
 
Vós, que vinguéreu a anunciar als pobres la salvació, 
- feu que dilatem el vostre Regne amb les nostres 
paraules i les nostres obres, i el restaurem eficaçment 
enmig dels homes. 
 
Vós, que sou Llum de les nacions i Mestre de la 
santedat, 
- feu que ens adherim fermament a la fe veritable i 
anunciem el vostre nom arreu de la terra. 
 
Vós, que donàreu als vostres deixebles, com el més gran 
dels manaments, el precepte de la caritat, 
- concediu-nos de cercar sempre el bé de tots els homes. 
 
Vós, que sou la Saviesa eterna del Pare, 
- il· lumineu les nostres intel·ligències perquè, cercant la 
veritat i creixent en l’amor, pensem sempre allò que és 
sant i veritable. 
 
Crist Salvador, que us dignàreu a treballar amb les 
vostres pròpies mans, 
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- doneu encert al nostre treball, perquè la gent, en veure 
el bé que hem obrat, glorifiquin el Pare del cel. 

 
Preguem ara el Pare, com el mateix Jesús ens ensenyà: 
Pare nostre. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós concedíreu al seràfic Pare sant 
Francesc la gràcia de ser configurat a Crist per la 
humilitat i la pobresa; feu que, seguint les seves 
petjades, puguem imitar el vostre Fill i unir-nos a vós 
amb un amor ple de goig. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Hora d’entre dia 
 

La salmòdia complementària. Si s’escau en 
diumenge, es diuen els salms del diumenge de la 
setmana I. 

 
Tèrcia 
 

Ant. M’he fet esclau de tots per guanyar-ne tants 
com pugui per al Crist Senyor. 
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LECTURA BREU                Fl 3, 7-8 
 

Per Jesucrist tinc per desavantatjosos els meus 
avantatges. Sí, tots els avantatges que jo pogués tenir, 
els considero desavantatjosos comparats amb el valor 
que té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell 
m’he avingut a perdre tot avantatge i a considerar-lo 
com a escòries a canvi de guanyar Crist. 
 

V. Res de l’univers creat no serà capaç d’allunyar-
me de Déu. 

R. Que, en Jesucrist, ha demostrat com ens estima. 
 
Sexta 
 

Ant. Feliços els pobres en l’esperit; el Regne del 
cel és per a ells. 
 
LECTURA BREU           Sir 3, 19-21 
 

Fill meu, si ets ric, sigues humil, i seràs més 
estimat que el que dóna esplèndidament. Com més gran 
siguis, fes-te més petit, i Déu s’apiadarà de tu, perquè el 
poder de Déu és gran, i els humils són la seva glòria. 
 

V. Sóc un pobre desvalgut. 
R. Però el Senyor pensa en mi. 
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Nona 
 

Ant. Jesucrist s’ha apoderat de mi; el meu desig és 
conèixer-lo, compartir la seva passió i configurar-me a 
la seva mort. 
 
LECTURA BREU           Ga 2, 19-20 
 

Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida 
que ara visc ja no és la meva; és Crist que viu en mi. La 
vida que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies a la fe 
en el Fill de Déu, que m’ha estimat i s’ha entregat ell 
mateix per mi. 
 

V. Hem estat plantats vora Crist per una mort 
semblant a la seva. 

R. També hem de ser-ho per la resurrecció. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Segones Vespres 
 
SALMÒDIA  
 

Ant. No vaig voler saber res més que Jesucrist, i 
encara clavat a la creu. 
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Salm 112 
 

Servents del Senyor, lloeu-lo, * 
       lloeu el nom del Senyor. 
Sigui beneït el nom del Senyor, * 
       ara i per tots els segles. 
Des de la sortida fins a la posta del sol * 
       lloeu el nom del Senyor. 
 
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles, † 
       la seva glòria s’eleva més enllà del cel. * 
       ¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu? 
Té molt amunt el seu tron, * 
       i des d’allí s’inclina 
       per veure el cel i la terra. 
 
Aixeca de la pols el desvalgut, * 
       treu el pobre de la cendra, 
per asseure’l entre els poderosos, * 
       els poderosos del seu poble. 
La qui vivia estèril a casa, * 
       la fa mare feliç amb els fills. 
 

Ant. No vaig voler saber res més que Jesucrist, i 
encara clavat a la creu. 
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Ant. 2. El meu desig és conèixer Crist i configurar-

me a la seva mort per poder arribar finalment a 
ressuscitar d’entre els morts. 
 

Salm 145 
 
Lloa el Senyor, ànima meva. † 
       Lloaré el Senyor tota la vida, * 
       cantaré al meu Déu mentre sigui al món. 
 
No confieu en els homes poderosos, * 
       homes que són terra, incapaços de salvar: 
quan exhalen l’esperit, tornen a la terra, * 
       i aquell dia es desfan els seus plans. 
 
Feliç l’home que troba ajuda en el Déu de Jacob; * 
       espera en el Senyor, el seu Déu,  
que ha fet el cel, la terra i el mar, * 
       i tot el que es mou en aquests llocs; 
 
el Senyor, que es manté fidel per sempre, † 
       fa justícia als oprimits, * 
       dóna pa als qui tenen fam. 
 
El Senyor deslliura els presos, * 
       el Senyor dóna la vista als cecs, 
el Senyor redreça els vençuts, * 
       el Senyor estima els justos; --- 
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el Senyor guarda els forasters, † 
       manté les viudes i els orfes, * 
       i capgira els camins dels injustos. 

 
El Senyor regna per sempre, * 
       és el teu Déu, Sió, per tots els segles. 
 

Ant. El meu desig és conèixer Crist i configurar-me 
a la seva mort per poder arribar finalment a ressuscitar 
d’entre els morts. 
 

Ant. 3. El Senyor serà la teva llum per sempre, i el 
teu Déu serà dia esplendorós. 
 

Càntic: Ef 1, 3-10 
Beneït sigui el Déu i Pare 
        de nostre Senyor Jesucrist, † 
       que ens ha beneït en Crist * 
amb tota mena de benediccions espirituals   
             dalt del cel.  
 
Ens elegí en ell abans de crear el món, * 
       perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. 
 
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, * 
       segons la seva benèvola decisió, 
que dóna lloança a la grandesa dels favors * 
        que ens ha concedit en el seu Estimat. --- 
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En ell, hem estat rescatats 
        amb el preu de la seva sang. * 
       Les nostres culpes han estat perdonades. 
 
La riquesa dels favors de Déu 
        s’ha desbordat en nosaltres. 
       Ell ens ha concedit * 
       tota aquesta saviesa i penetració que tenim. 
 
Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola 
        que havia pres, * 
       per executar-la quan els temps fossin madurs: 
 
Ha volgut unir en el Crist tot el món, * 
       tant el del cel com el de la terra. 

 
Ant. El Senyor serà la teva llum per sempre, i el teu 

Déu serà dia esplendorós. 
 
LECTURA BREU                 Ga 6, 14. 17-18 
 

Déu me’n guard de gloriar-me en res que no sigui 
la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com si el 
món fos crucificat per a mi i jo per al món. Jo porto en 
el meu cos les marques distintives de Jesús. Germans, 
que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb el 
vostre esperit. Amén. 
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RESPONSORI BREU            Salm 20, 6 
 

R. L’ha fet cèlebre, Senyor, * La vostra victòria. 
L’ha fet. 

V. Sempre es valdran del seu nom per beneir. * La 
vostra. Glòria. L’ha fet. 
 

Càntic de Maria. ant. El Senyor el mira amb ulls de 
bondat, el treu de la pols, el redreça, l’enalteix, i tothom 
se n’admira, i beneeix el Senyor. 
 
PREGÀRIES 
 
Preguem Déu Pare, font i origen de tota santedat, i 
demanem-li que, pels exemples i la intercessió del Pare 
sant Francesc, ens emmeni pel camí de la virtut, i 
diguem-li: 

Us preguem que ens escolteu.  
 
Pare sant, vós, que féreu del vostre servent Francesc un 
imitador perfecte del vostre Fill, 
- feu que també nosaltres, seguint les seves petjades, 
visquem fidelment l’Evangeli de Crist. 
 
Pare sant, guieu els nostres passos per aquells camins de 
pau, que ens mostrà el nostre Pare sant Francesc, 
- perquè, per l’obediència, la castedat i la pobresa, 
visquem per a vós amb un cor pur. 
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Pare sant, vós, que derroqueu els poderosos i exalceu els 
humils, 
- concediu-nos d’imitar sempre la humilitat del nostre 
Seràfic Pare. 
 
Pare sant, vós, que marcàreu el vostre servent Francesc 
amb les marques distintives del vostre Fill, 
- ensenyeu-nos a gloriar-nos sempre en la creu de nostre 
Senyor Jesucrist. 
 
Pare sant, vós, que, per les pregàries del Pare sant 
Francesc, concedíreu el perdó als pecadors, 
- mostreu benignament als nostres germans difunts la 
claror de la vostra mirada. 
 
Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós concedíreu al seràfic Pare sant 
Francesc la gràcia de ser configurat a Crist per la 
humilitat i la pobresa; feu que, seguint les seves 
petjades, puguem imitar el vostre Fill i unir-nos a vós 
amb un amor ple de goig. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Dia 13 d’octubre 
 

SANT SERAFÍ DE MONTEGRANARO, 
RELIGIÓS, DEL I ORDE 

 
Memòria 

 
Fra Serafí (de família, Fèlix o Feliu De Nicola) 

nasqué a Montegranaro (Les Marques), l’any 1540. De 
molt jove ingressà a l’Orde dels Framenors Caputxins 
com a germà no clergue. S’hi distingí per una vida 
simple i per una íntima unió amb Crist, així com per un 
gran amor envers els pobres i pecadors. Morí a Àscoli, 
l’any 1604, on havia esmerçat els seus darrers anys com 
a missatger de pau i bé. Fou canonitzat per Climent 
XIII, l’any 1767. 
 

Comú d’homes sants o bé de religiosos. 
 
Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del sermó de sant Basili el Gran sobre la perfecció 
espiritual 
(PG 31, 643-647) 
 

La humilitat és la mare de totes les virtuts 
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L’ànima en la qual Déu habita és una imatge del 
cel; la carn, en canvi, és de la terra on viuen homes i 
animals. D’aquí que has de combinar les necessitats del 
cos amb les hores de pregària i estar sempre dispost a no 
deixar-te endur per cap pensament que t’aparti del voler 
diví. 

Dedica’t més aviat a la pregària en secret: Déu la 
veurà i te la premiarà públicament. Amuntega guanys 
provinents de la bona manera de viure; així el dia de la 
necessitat et trobaràs amb tresors amagats. Quan t’ho 
permeti el teu ministeri, combina la tasca d’exhortar i 
consolar amb el treball corporal; així demostraràs el teu 
amor a aquells a qui serveixes i el teu ministeri serà 
agradable, com si fos condimentat amb sal. No permetis 
que un altre faci la feina que et pertoca de fer, ni et 
deixis robar per un altre la recompensa; altrament 
veuries, amb vergonya, com un altre es gloria amb les 
teves riqueses. 

Vés molt alerta -com si Déu t’estigués mirant– a no 
deixar-te endur per la desgana o la desídia, encara que 
els ministeris que tens entre mans et semblessin sense 
importància. És molt important la tasca de servir; per 
ella aconseguim el Regne del cel. És com la xarxa de les 
virtuts, car sintetitza tots els manaments de Déu. I en 
primer lloc, conté la humilitat, que és la mare de totes 
les virtuts i que dóna abundància de béns. Se m’acut 
allò de: Quan jo tenia fam, em donares de menjar; quan  
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tenia set, em donares de beure; era foraster o malalt o 
presoner, i em vas visitar. 

Sobretot és important que qualsevol ofici sigui 
acomplert sense arrogància o ira o murmuració. Imita 
aquells qui viuen rectament; pren nota en el teu propi 
cor del que ells fan. Prefereix ser del petit nombre. De 
fet, el bé és cosa rara, i per això són pocs els qui 
entraran en el Regne del cel. Certament són molts els 
qui comencen una vida santa i pietosa, però són pocs els 
qui se sotmeten al seu jou. Però el Regne del cel és dels 
qui es fan violència; els violents l’arrabassen. Aquestes 
són paraules de l’Evangeli. I per violència s’entén la 
mortificació corporal que ben lliurement suporten els 
deixebles de Crist, quan renuncien a la pròpia voluntat i 
al descans corporal i compleixen tots els preceptes de 
Crist.  

Així, doncs, si vols arrabassar el Regne de Déu, 
fes-te violència i sotmet el teu bescoll al jou del servei 
de Crist. 
 
RESPONSORI                Ef 3, 16-19; 1C 13, 4-7 
 

R. Que Déu ens faci conèixer la immensitat de 
l’amor de Crist que sobrepassa tot coneixement, * I així 
arribarem a la plenitud del creixement, que és la 
plenitud de Déu. 
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V. El qui estima és pacient, és bondadós; ho 

suporta tot i no perd mai la confiança, l’esperança, la 
paciència. * I així arribarem. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 

Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. En això tothom coneixerà 
que sou deixebles meus, si us estimeu els uns als altres. 
 

Oració 
 

Oh Déu, vós vau afavorir sant Serafí de 
Montegranaro amb l’abundor dels dons del vostre 
Esperit; concediu-nos, per la seva intercessió, de créixer 
en el vostre coneixement i de caminar sempre a la vostra 
presència pels camins de l’Evangeli. Per nostre Senyor 
Jesucrist.    
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Vosaltres, quan jo tenia fam, 
em donàreu de menjar; quan jo tenia set, em donàreu de 
beure. Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans 
meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi, diu el Senyor. 
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Dia 14 d’octubre 
 

BEAT HONORAT KOZMINSKI DE BIALA, 
PREVERE, DEL I ORDE 

 
Memòria lliure 

 
Fra Honorat (de família, Wenceslau Kozminski) 

nasqué a Biala Podlaska (Polònia), l’any 1829. Per a 
poder estudiar enginyeria, es traslladà a Varsòvia. El 
1846, superada una crisi religiosa, entrà a l’Orde dels 
Framenors Caputxins. Ordenat sacerdot, el seu 
capteniment fou el d’una acció pastoral intensa, de la 
qual nasqueren uns vint-i-sis instituts religiosos, divuit 
dels quals encara subsisteixen. Fou un escriptor fecund, 
un òptim director espiritual molt recercat com  
confessor. Morí en l’any 1916. El papa Joan-Pau II el 
beatificà el 16 d’octubre de 1988. 

Comú de pastors. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De les obres del beat Honorat, prevere. Sermó per a la 
solemnitat de Tots Sants 
(Antologia dels escrits d’Honorat Kozminski, part I, 
Varsòvia, 1981, pp. 206-207). 
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Tots els sants han recorregut el Via Crucis 
 

 Cap sant no ha pujat al cel caminant sobre una 
catifa de roses, coronat amb joia terrenal entre rialles i 
gresca. Tots han recorregut el Via Crucis amb la corona 
d’espines al cap, enmig de mil afliccions, entre treballs i 
fadigues. 
 Feliços ells perquè, tocats per la gràcia divina, 
tastaren moments de joia celestial, sentint-se inflamats 
per l’amor del Cor de Jesús, entreveient, entre boires, el 
futur, la glòria i la felicitat, la joia immensa. 
 No conegueren la fortuna sobre la terra, ans se’n 
mantenien a distància; l’evitaven, en fugien quan 
aquesta els perseguia, tremolaven davant d’ella més que 
davant la creu, i és a la creu que obrien les mans com un 
port de salvació. 
 Un cop escollit el camí de la creu, no volgueren 
abandonar-lo mai més. I el Senyor no fou gasiu oferint-
los creus, ell que prou coneix el preu del sofriment. Una 
vegada que el nostre Salvador parlava als deixebles 
sobre la mort atroç que li esperava, sant Pere, refusant el 
pensament de la sofrença del Mestre, replicà en un 
excés d’amor i de dolor en el cor: “De cap manera, 
Senyor: a vós això no us pot passar!” Però Jesús es 
girà i li digué: “Fuig d’aquí, Satanàs! Em vols fer 
caure, perquè no penses com Déu, sinó com els homes”.  
 Qui pensa segons Déu no refusa la creu, no se’n 
lamenta,  sabent  que  ella  és  l’única  esperança,  l’únic  
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camí per anar al cel, l’únic mitjà de santificació, la font 
de tota gràcia, la manera d’assolir el grau suprem de 
glòria celestial. Satanàs enganya les seves víctimes amb 
la felicitat mundana, ofereix una copa de plaers 
verinosos; en canvi, Déu ofereix la creu, dipositària 
d’innombrables tresors i joies de l’esperit, de la felicitat 
eterna. 
 Per això els sants es complagueren acceptant-la i 
no volent separar-se’n. Visqueren i moriren amb ella, 
damunt d’ella. Les penes, les lluites, les temptacions, els 
moments d’aridesa espiritual, les persecucions, la fam i 
la indigència, les adversitats de tota mena, foren llur pa 
de cada dia. 
 A través de la sorra del desert, sota un sol 
abrusador, entre roques i penyals, enmig de les 
emboscades de l’enemic i mil altres perills, sempre 
anaven cap a Déu, amb perseverança i fidelitat, sense 
aturar-se ni girar-se enrere, sense queixar-se a Déu per 
la manca de consolacions terrenes, sense doldre’s del 
camí emprès, sempre serens, confiats, coratjosos, 
impàvids. 
 Els Sants, que abans que nosaltres suportaren tantes 
afliccions, ara són feliços. Déu els ha eixugat les 
llàgrimes, ha alleujat llur sofrença, els ha abellit amb la 
diadema de la glòria, amb la palma del martiri, i se’ls ha 
manifestat cara a cara. Totes aquelles llàgrimes, tots 
aquells dolors, han servit per adornar llurs vestits reials, 
la corona de formosor. 



 

 173 

 octubre : 14 
 
 I per què? Perquè foren perseverants. El Senyor 
Jesús ha dit: Heus aquí que vosaltres heu perseverat 
amb mi en totes les meves afliccions, i jo us dono el 
Regne. La perseverança és la gràcia per excel· lència; ho 
és tot, és el valor més important; sense ella, no 
aprofitarien pas les santes obres; sense ella, és en va tot 
esforç. Dues són principalment les coses necessàries per 
a perseverar: una fe robusta i viva, i la capacitat d’actuar 
conforme al que la fe ens exigeix. 
 
RESPONSORI        Fl 2, 2.3b-4; 1Te 5, 14b-15b 
 

R. Us suplico que em doneu plenament el goig de 
veure-us units per uns mateixos sentiments i per una 
mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben 
avinguts, considerant-los superiors a vosaltres mateixos. 
* Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que 
miri pels altres. 

V. Feu-vos càrrec dels febles, tingueu paciència 
amb tots; que tothom procuri sempre el bé dels altres i 
de la comunitat. * Que ningú no es guiï. 

 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant Només qui estima, instrueix 
i guia els seus deixebles, com a bon Pastor. 
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Oració 

 
Oh Déu, vós heu volgut donar al beat Honorat 

Kozminski, prevere, un esperit d’amor ple de tendresa 
envers les ànimes, per tal de reconciliar-les amb vós; 
concediu-nos, per la seva intercessió, d’assaborir la 
dolçor de la vostra clemència i d’unir-nos a vós amb una 
caritat perfecta. Per nostre Senyor Jesucrist. 

 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant Servent bo i fidel, entra a 
celebrar-ho amb el teu Senyor. 
 
 

Dia 19 d’octubre 
 

SANT PERE D’ALCÀNTARA, PREVERE,  
DEL I ORDE 

 
Memòria lliure per a tot l’Orde 

 
Pere d’Alcàntara nasqué en aquesta ciutat, l’any 

1499. Era fill d’Alons Garabito i Maria Villela de 
Sanabria. Una vegada acabats els estudis, que féu a 
Salamanca, va entrar a l’Orde dels Framenors. Ordenat 
sacerdot, acomplí diversos càrrecs dins de l’Orde. El 
1554 obtingué permís per a observar amb més rigidesa 
la santa Regla, i començà  a  rebre  companys,  als quals  
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ensenyava a practicar penitències, sacrificis, llargues 
pregàries i una pobresa molt estricta. Ajudà eficaçment 
santa Teresa en la seva reforma carmelitana. Morí el dia 
18 d’octubre de 1562. 
 

Comú de pastors, o d’homes sants: per religiosos. 
 
Invitatori 
 

Ant. Déu és admirable en els seus sants: veniu, 
adorem-lo. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
 
Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’una carta de sant Pere d’Alcàntara, prevere, a santa 
Teresa 
 

Que n’és, de bo, el Senyor envers els qui l’estimen! 
 

M’ha estranyat moltíssim que vostra mercè 
encomanés al criteri dels lletrats allò que no els pertoca. 
Està bé demanar consell als juristes i teòlegs, quan es 
tracta de litigis  i  casos  de  consciència;  però  quan  es  
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tracta de la vida de perfecció, cal consultar solament 
aquells que realment la viuen, que l’han adquirida amb 
la pràctica i la manifesten palesament amb les seves 
obres.  

Pel que fa als consells evangèlics, no és necessari 
consultar els de fora, sinó examinar-se a si mateix per 
descobrir si Déu et crida a abraçar-los i si et veus capaç 
d’observar-los, per tal de no córrer el perill d’ésser-hi 
infidel després. 

El consell de Déu no pot pas deixar de ser bo, i 
només és de difícil observança per als qui no creuen o 
bé posen poca confiança en Déu, o per als qui pretenen 
regular les coses espirituals segons els criteris de la 
prudència humana. Cal pensar que Aquell que dóna el 
consell també donarà la força per seguir-lo. Ell és la 
summa potència i la summa bondat. 

Si algú, doncs, vol seguir el consell de Crist i 
abraçar una vida de major perfecció, que el segueixi 
confiadament, ja que el Senyor l’ha ofert a tots, homes i 
dones; però que procuri després d’ésser fidel al seu 
propòsit, com han fet tants d’altres. 

Quan constatem que en els monestirs de monges hi 
ha certs problemes, hem de pensar que això prové de 
suportar la pobresa de mala gana, en lloc d’acceptar-la 
per consell diví. Jo no aprovo qualsevol classe de 
pobresa, sinó només la que es professa pacientment per 
amor de Crist crucificat, aquella que és desitjada i 
abraçada voluntàriament per amor seu.  I  si  en  aquesta  



 

 177 

octubre : 19 
 

matèria jo pensés altrament o em deixés portar per altres 
criteris, em semblaria que no estic prou segur en la fe; 
però en tot això confio en Crist i crec fermament que els 
seus consells són òptims, perquè són divins. I encara 
que no obliguin sota pecat, tanmateix és més perfecte 
seguir-los, per imitació de Crist, que ignorar-los, encara 
que sigui sense culpa. Opino que aquests obliguen quan 
són una crida a la perfecció, i llavors fan sants i més 
agradables a Déu a aquells que els practiquen. Per tant, 
tinc per benaurats, com diu el mateix Senyor, els pobres 
en l’esperit, és a dir, aquells que ho són voluntàriament, 
com jo mateix ho he experimentat, encara que faig més 
cas de la paraula de Déu que de la meva pròpia 
experiència.  

Que el Senyor concedeixi a vostra mercè molta 
llum per a poder comprendre aquesta veritat i dur-la a la 
pràctica. I no feu cas dels qui afirmin el contrari; ho 
diuen o perquè els manca la il·luminació interior o 
perquè no tenen prou fe, o bé perquè no han 
experimentat mai com n’és, de bo, el Senyor envers els 
qui l’estimen i que pel seu amor han renunciat a tot el 
que no és necessari en aquest món. Aquests tals són 
enemics de la creu de Crist i no confien en la glòria que 
després es manifestarà. 

Que el Senyor concedeixi a vostra mercè de 
mantenir-se ferma en aquesta veritat tan evident, i no cal 
que consulteu sinó els qui han abraçat seriosament els 
consells evangèlics. De fet, encara que se salvin tots els  
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qui compleixen els manaments, generalment no tenen 
altra il· luminació superior que per a fer allò a què estan 
obligats. I encara que el seu consell pugui ser bo, 
sempre serà millor el consell de Crist, Senyor nostre, el 
qual dóna l’auxili per a practicar-ho, i després donarà el 
premi a tots aquells qui han posat la confiança, no en les 
coses terrenals, sinó únicament en ell. 
 
RESPONSORI            Jm 2, 5; Mt 19, 21 
 

R. Déu ha escollit els pobres d’aquest món per fer-
los rics en la fe i hereus del Regne * Que ell ha promès 
als qui l’estimen. 

V. Si vols ser perfecte, vés a vendre tot el que tens, 
i dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor guardat en el 
cel. * Que ell. 
 

L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. Va distribuir al poble 
torrents de gràcia, i va rebre glorificació per la seva 
perfecta virtut. 
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Oració 
 

Oh Déu, vós heu fet resplendir sant Pere 
d’Alcàntara amb la gràcia d’una penitència admirable i 
d’una contemplació altíssima; concediu-nos pels seus 
mèrits que, portant una vida austera, obtinguem més 
fàcilment els béns del cel. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Vivia en la carn, però es 
comportava segons l’esperit; no desitjava res de la terra, 
puix tenia la seva ciutadania al cel. 
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Dia 22 d’octubre 
 

BEATA JOSEFINA LEROUX,  
VERGE I MÀRTIR, DEL II ORDE 

 
Memòria lliure per al II Orde 

 
Josefina Leroux nasqué a Cambrai (nord de 

França), l’any 1747. Als 22 anys fou rebuda entre les 
Clarisses de Valenciennes. Quan tenia 44 anys, es veié 
obligada a deixar el claustre, a causa de les lleis 
subversives de la Revolució Francesa. Fou acollida 
entre les Ursulines on vivia una germana seva. Altra 
volta fou foragitada del convent, i condemnada a mort. 
Era l’any 1794. 

Comú de verges, o per una verge màrtir. 

 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del llibre de sant Ambròs, bisbe, sobre la virginitat 
(PL 16, 297-299) 
 

Medita sempre en Crist, i espera la seva arribada 
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 Tu, oh ànima, tu, una de les verges que amb 
l’esplendor de la gràcia abelleixes l’encant del cos (i 
pots ben ésser comparada amb l’Església), pensa en 
Crist quan descanses en hores nocturnes, i espera en tot 
instant la seva vinguda. Si et sembla que tarda, aixeca’t. 
 Sembla que tarda, quan no destraves la llengua per 
salmodiar. Tu, consagra a Crist les primícies de les 
teves vetlles, ofereix-li les primícies dels teus actes. Ell 
et crida: Vine del Líban, esposa meva, vine del Líban. 
Passaràs i tornaràs a passar, des dels inicis de la fe. 
Passaràs, per lluitar en el món; tornaràs a passar, quan 
aniràs triomfant del món cap a Crist. 
 Ja saps que Ell t’ha apartat de les escomeses dels 
lleons i lleopards, és a dir, dels enemics de l’ànima; ja 
saps que li agrada la bellesa de la teva virtut i que 
prefereix l’aroma dels teus vestits, és a dir, la bona olor 
de la teva virginitat, per sobre de tots els perfums; ja 
saps que ets un jardí clos, pleníssim d’arbres carregats 
de fruita saborosa. Demana, doncs, que l’Esperit Sant 
aleni sobre teu, en la teva cambra, i t’empleni de 
perfums de pietat i de gràcia divina. Et respondrà: Jo 
dormo, però el meu cor vetlla. 
 Escolta la veu del qui truca a la porta i diu: 
Obre’m, germana meva, amiga meva, coloma meva, 
perfecta meva; amiga per l’amor, coloma per la 
senzillesa, perfecta per la  virtut. Obre’m, perquè el meu 
cap és ple de rosada.  
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 Crist t’ha desitjat així, Crist t’ha elegit així. I Ell, 
que ha promès entrar en el teu cor, serà fidel i entrarà si 
tu li obres la porta. Abraça, doncs, el qui cercaves! 
Acosta’t a Ell, i quedaràs il· luminada. Retén-lo, prega-li 
que no se’n vagi. Perquè el Verb de Déu corre, i el cor 
tebi o negligent no el pot pas retenir. Que la teva ànima, 
a la seva invitació, també corri, ja que Ell passa ràpid. 
 Diu l’esposa del Càntic: L’he cercat, i no l’he 
trobat; l’he cridat, i no m’ha respost. Encara que hagi 
desaparegut tan de pressa, no et pensessis pas que Crist 
es desentén de tu, que l’havies cridat, que l’havies 
pregat i que li havies obert la porta: és que sovint 
permet que siguem temptats.  
 No tinguis por, ànima consagrada a Déu, no temis 
els enemics que t’envolten, que ronden per les places i 
rodegen la ciutat. No t’espantin els cops, ja que no 
poden fer cap mal als qui cerquen el Crist. Ni que 
t’arribessin a robar el cos, és a dir, la vida corporal, 
Crist és a prop teu. I quan l’hauràs trobat, aprèn a 
conviure amb Ell, a fi que no hagi de marxar, ja que Ell 
abandona aviat els qui són negligents. 
 
RESPONSORI 

R. Vine, esposa de Crist, rep la corona que el 
Senyor t’ha destinat per sempre. * Ja que pel seu amor 
has vessat la teva sang. 
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V. Vine, escollida meva, i et posaré al meu tron, 
perquè el Rei ha quedat enamorat de la teva formosor. * 
Ja que. 

 
L’oració, com a Laudes. 

 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. La santa verge, negant-se 
ella mateixa, i prenent la seva creu, va seguir el Senyor, 
espòs de les verges i príncep dels màrtirs. 
 

Oració 
 

Avui, oh Déu, ens alegrem amb la memòria anual 
de la beata Josefina Leroux; ajudeu-nos pels mèrits 
d’aquesta verge i màrtir, la qual ens il·lumina amb 
l’exemple de la seva castedat i de la seva fortalesa. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres  
 

Càntic de Maria, ant. En un sol martiri celebrem 
dues victòries: la de la virginitat i la de la fe. Es 
mantingué verge i va morir màrtir. 
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Dia 23 d’octubre 
 

SANT JOAN DE CAPESTRANO, PREVERE, 
DEL I ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
Joan nasqué a Capestrano (els Abruços), l’any 

1386. L’anomenaven “Giantudesco”, possiblement 
perquè el seu pare procedia d’Alemanya. Cursà dret a 
Peruggia i exercí un temps de jutge. Ingressat a l’Orde 
dels Framenors i ordenat sacerdot, portà una vida 
apostòlica pels camins d’Europa, per tal de reformar els 
costums cristians i combatre els heretges. Morí a Ilok 
(Croàcia) l’any 1456.  
 

Comú de pastors. 
 
Invitatori 
 

Ant. Déu és admirable en els seus sants: veniu, 
adorem-lo. 
 

El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del tractat “L’espill dels clergues”, de sant Joan de 
Capestrano, prevere 
(Part 1, Venècia 1580, 2) 
 

La vida dels bons clergues il·lumina i asserena 
 Els qui han estat cridats a la taula del Senyor cal 
que resplendeixin amb el fulgor exemplar d’una vida 
lloable i moral, que es treguin del damunt qualsevol 
immundícia o brutícia de vicis. Han de viure com a sal 
de la terra, honorablement, tant per a ells mateixos com 
per als altres homes, als quals han d’il· luminar amb una 
discreció nítida, com a llum que són del món. Han 
d’aprendre a l’escola del mestre excels, Jesucrist, allò 
que ell ensenyà als Apòstols i als deixebles, i també a 
tots els seus successors, preveres i clergues, quan va dir: 
Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el 
gust, ¿amb què la tornarien salada? No serà bona per a 
res. La llençaran al carrer i que la gent la trepitgi. 
 I és de debò trepitjat pels homes, com si fos 
vilíssima femta, el clergat immund i sòrdid, ple de vicis, 
carregat de pecats, que no serveix per a res, ni per a ell, 
ni per als altres; és, com diu sant Gregori: “Vida 
menyspreada, predicació denigrada.” 
 Els preveres, en canvi, que s’ocupen del poble 
cristià, mereixen una doble recompensa, sobretot quan  
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treballen predicant i ensenyant. Perquè els preveres 
dignes d’aquest nom frueixen d’un doble honor, real i 
personal, o, amb altres paraules, material i al mateix 
temps espiritual, o, encara, finalment, d’un honor 
temporal i al mateix temps etern, perquè, encara que 
forçats per la necessitat de la naturalesa a viure a la terra 
entre els homes, anhelen ansiosament viure en el cel 
entre els àngels, per ser acceptables al Rei com a 
ministres intel· ligents. Per això, tal com el sol que neix 
per al món en les altures de Déu, així ha de resplendir 
la llum del clergat davant la gent. Llavors, en veure el 
bé que els clergues han obrat, els homes glorificaran el 
Pare del cel. 
 Vosaltres sou la llum del món. Perquè, tal com la 
llum no s’il· lumina ella mateixa, sinó que difon els seus 
raigs i il·lumina els qui la contemplen, igualment la vida 
lluminosa dels clergues justos i bons il· lumina i 
asserena pel fulgor de la seva santedat els qui la 
contemplen. El clergue, doncs, posat al servei del 
proïsme, ha de mostrar en la seva persona la manera 
com tots han de comportar-se en la casa de Déu. 
 
RESPONSORI      Sir 4, 28-29; 2Tm 4, 2 
 

R. No et callis una paraula al moment que cal, no 
t’amaguis la saviesa per quedar bé. * El parlar revela la 
saviesa, la resposta dels llavis indica el bon seny. 
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V. Proclama la paraula de l’Evangeli, insisteix en 

tot moment, tant si és oportú com si no ho és, mira de 
convèncer la gent, reprèn, anima’ls, esperant amb tota 
paciència com un mestre que sap ensenyar. * El parlar 
revela la saviesa, la resposta dels llavis indica el bon 
seny. 

 
L’oració, com a Laudes. 

 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant. Els qui viuen d’acord amb 
la veritat, sí que busquen la plena llum, i que tothom 
vegi què fan, ja que ho fan segons Déu. 
 

Oració 
 
Oh Déu, que suscitàreu sant Joan de Capestrano 

perquè reconfortés el poble cristià en les seves angoixes: 
doneu-nos la seguretat de la vostra protecció i guardeu 
la vostra Església en una pau perpètua. Per nostre 
Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 

Càntic de Maria, ant. Anunciaré el vostre nom als 
meus germans, us lloaré enmig del poble reunit. 
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Dia 25 d’octubre 
 

BEATES MARIA-JESÚS MACIÀ I FERRAGUT, 
VERGE, I COMPANYES MÀRTIRS,                                  

DEL II ORDE 

Memòria lliure per al II Orde 
 

 Les germanes Clarisses Caputxines Maria-Jesús 
Macià i Ferragut, Maria-Verònica Macià i Ferragut i 
Maria-Felicitat Macià Ferragut, del monestir 
d’Agullent; Isabel Calduch Rovira, del monestir de 
Castelló, i Milagros Ortells Gimeno, del monestir de 
València, fidels a la seva consagració religiosa lliuraren 
llurs vides com a testimoniatge de fe, unint d’aquesta 
manera la corona del martiri a la de la virginitat, durant 
la persecució religiosa que sofrí l’Església a Espanya en 
l’any 1936. Foren beatificades per Joan-Pau II el 11 de 
març del 2001. 
 
 Comú de diversos màrtirs, o de verges. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del sermons de sant Agustí, bisbe 
(Sermó 331: PL 38, 1469) 
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Qui perdi la seva ànima per causa meva, 
la retrobarà 

 
Com un toc de trompeta evangèlica, les paraules 

del Senyor: Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, 
però el qui la perdi per mi la retrobarà, enardiren els 
màrtirs en ànsies de combatre. I venceren perquè no 
confiaren en ells mateixos, sinó en el Senyor. Qui 
estima la seva vida la perdrà, pot entendre’s de dues 
maneres: si l’estimes, la perds; o bé: no l’estimis, per no 
perdre-la. Segons la primera manera d’entendre: Si 
l’estimes, la perds; per tant, si l’estimes, perd-la; 
sembra-la aquí per collir-la en el cel, com l’agricultor 
que, si no perd el gra sembrant-lo, no l’estimarà en el 
temps de la collita. L’altra manera significa: No 
l’estimis, per no perdre-la. Els qui temen morir fan la 
impressió que estimen la seva vida. Si els màrtirs 
haguessin estimat d’aquesta manera les seves ànimes, 
segur que les haurien perdudes. ¿De què valdria tenir 
ànima en aquesta vida i perdre-la per a la vida futura? 
¿De què serviria tenir ànima a la terra i perdre-la per al 
cel? Heus ací que els màrtirs posseïren les seves ànimes. 
Però, ¿com podrien ser màrtirs si haguessin volgut 
conservar la vida? I encara que l’haguessin conservada, 
¿haurien viscut fins al dia d’avui? Si negant Crist 
haguessin conservat la seva vida en aquest món, ¿no 
l’haurien abandonada ja? I amb tota certesa  haurien 
perdut la seva ànima. Però  com  que  no  negaren  Crist  
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confessant-lo, passaren d’aquest món al Pare. Cercaren 
Crist confessant-lo, i l’aconseguiren tot morint. Així 
doncs, perdre la seva vida els fou un guany molt gran: 
perderen la palla i meresqueren la corona; repeteixo: 
meresqueren la corona i obtingueren una vida sens fi. 

A més, es fa realitat –s’ha fet realitat en ells- allò 
que el Senyor afegí a continuació: I el qui perdi la vida 
per causa meva, la retrobarà. Fixem-nos: Qui la perdi 
per causa meva. Aquest és el nucli de la qüestió: Qui la 
perdi no de qualsevol manera o per qualsevol motiu, 
sinó per causa meva. Els màrtirs ja havien parlat per 
boca del profeta: Per la teva causa som portats a la 
mort tot el dia. Per això no és la pena que fa el màrtir, 
sinó la causa per la qual mor. En la passió del Senyor, la 
causa no era la mateixa en les tres creus. Ell es trobava 
crucificat entre dos lladres. Si ens fixem en la pena, 
Crist era semblant als lladres. Però, si preguntem a la 
creu per quina causa Crist fou crucificat, ens respondrà: 
“Per vosaltres”. Que li diguin, doncs, també els màrtirs: 
“Nosaltres també hem mort per tu”. Ell morí per 
nosaltres, i nosaltres per ell. Però ell morí per nosaltres 
per atorgar-nos un benefici; en canvi, nosaltres morim 
per ell, no pas per fer-li cap favor. Per això en un i altre 
cas estem en el punt de mira: allò que ve d’ell arriba a 
nosaltres, i allò que fem per ell retorna a nosaltres. Ell 
és, en veritat, de qui diu l’ànima: Vaig dir al Senyor: 
“Tu ets el meu Déu, que no necessites els meus béns” . 
¿Què significa això de  “no necessites  els  meus  béns”,  
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sinó els teus dons? ¿I com pot necessitar algun bé el qui 
és el donador de tot bé? 

Ell ens donà la naturalesa perquè existíssim; ens 
donà l’ànima perquè visquéssim; ens donà la 
intel· ligència perquè comprenguéssim; ens donà els 
aliments per al sosteniment de la vida mortal, ens donà 
la llum del cel i les fonts de la terra. Però tots aquests 
dons són comuns a bons i a dolents. Si això ho donà als 
dolents, ¿no reserva res de peculiar per als bons? Sí que 
reserva quelcom! ¿I què és? Allò que cap ull no ha vist 
mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de l’home 
somniava... L’ull no ho veié, perquè no té color; l’oïda 
no ho sentí, perquè no té cap so; ni entrà al cor de 
l’home, perquè no és un pensament terrenal: Ni cap ull 
no ha vist mai, ni cap orella ha sentit, ni el cor de 
l’home somniava això que Déu té preparat per als qui 
l’estimen. 

Potser em preguntareu encara què és això. 
Pregunteu-ho a qui ha començat a habitar en vosaltres. 
¿Vosaltres voleu saber què reserva Déu de peculiar per 
als bons, si ja atorga tants beneficis a bons i a dolents? 
Quan jo dic: Allò que cap ull no ha vist mai, ni cap 
orella ha sentit, ni el cor de l’home somniava, hi haurà 
encara qui pregunti: “¿Què penses que és?” Heus ací en 
què consisteix això que Déu reserva solament per als 
bons, a aquells que ell mateix ha fet bons. Mira en què 
consisteix: En poques paraules el profeta ha definit en 
què consistirà el nostre premi: Jo seré el seu  Déu  i  ells  
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seran el meu poble. Jo seré el seu Déu. Déu se’ns ha 
promès ell mateix com a premi. Vés a veure si trobes res 
de millor. Si haguessis pensat: “Ens ha promès or”, te 
n’hauries alegrat; en canvi, s’ha promès ell mateix, ¿i 
per això t’entristeixes? ¿Què té el ric, si li manca Déu? 
No demanis cap altra cosa a Déu que Déu mateix. 
Estimeu-lo gratuïtament; espereu d’ell només ell 
mateix. No temeu la pobresa: se’ns dóna ell mateix i 
amb això en tenim prou. Sí, que se’ns doni ell mateix i 
que ens sigui suficient. Escolteu què ens diu l’apòstol 
Felip en l’evangeli: Mostreu-nos el Pare, i no ens cal 
res més.  

¿Per què, doncs, us estranyeu, germans, que els 
màrtirs, amadors de Déu, hagin suportat tant per 
aconseguir-ho? Que diguin els màrtirs a Crist: Per la 
teva causa som portats a la mort tot el dia. Que 
respongui Crist als seus màrtirs: “Si moriu per mi, us 
trobareu a vosaltres i em trobareu a mi”. Estimem-los, 
doncs, i imitem-los; estimant no inútilment, sinó 
estimant-los i imitant-los, celebrem les festes dels 
màrtirs i suavitzem aquests nostres ardors amb el 
refrigeris de les seves alegries. Si els estimem fidelment 
i no inútilment, regnarem amb ells sens fi. 

 
 
RESPONSORI                  2 Tm 4, 7-8; Flp 3, 8.10 
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 R. Després de lluitar en aquest noble combat i 
acabada la cursa em mantinc fidel. * I ara ja tinc 
reservada la corona que m’he guanyat. 

V. Tots els avantatges els considero desavantatjosos 
comparats amb el valor que té poder conèixer Jesucrist, 
compartir la seva passió i configurar-me a la seva mort. 

* I ara ja tinc reservada la corona que m’he guanyat. 
 

Oració 
 

 Oh Déu totpoderós, que heu concedit a les beates 
Maria-Jesús i companyes la corona de la virginitat i del 
martiri: concediu-nos, per la seva intercessió, de 
perseverar en la veritable caritat i d’experimentar la 
força de la resurrecció de Crist. Ell, que amb vós viu i 
regna. 
 
 

Dia 30 d’octubre 
 

DEDICACIÓ DE LA PRÒPIA ESGLÉSIA 
(quan és consagrada) 

 
Solemnitat 

 
Comú de la Dedicació d’una església. 
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Dia 31 d’octubre 
 

BEAT ÀNGEL DE ACRI, PREVERE, 

DEL I ORDE 
 

Memòria lliure 
 

 Fra Àngel (de família, Luca-Antonio Falcone) 
nasqué a Acri (Calàbria), l’any 1669. Després 
d’abandonar per dues vegades el noviciat, vestí 
definitivament l’hàbit caputxí el 12 de novembre de 
1690. Ordenat sacerdot, exercí la seva activitat 
apostòlica a l’Itàlia meridional, tot inculcant als fidels la 
imitació de la passió del Crist amb paraula abrandada i 
suau. Morí el 30 d’octubre de 1739. El 19 de desembre 
Lleó XIII el va inscriure entre els beats. 
 
 Comú de pastors. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’una carta del beat Àngel d’Acri a un seu dirigit 
(Cfr. Analecta OFMCap. 1904, p.314) 
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La humilitat ha d’estar unida a la ciència 
 

 En la devota carta que vostra Paternitat Reverenda 
em va escriure, m’adono que la nostra ment discorre 
especulant, i poc o gens la nostra voluntat s’afecciona a 
allò que sant Pau ens diu: No voler saber més del que és 
necessari, és a dir, viure i morir fent obres pràctiques de 
fe, d’esperança i de caritat, i fent penitència; així la pau 
de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, 
guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en 
Jesucrist. 
 Vós esteu una mica confós sobre aquest fonament 
de la humilitat; la que és necessària, per ella mateixa, és 
la humilitat d’esperit. Crist començà a fer i ensenyar. I 
va dir: He sortit del Pare per venir al món, no per fer la 
meva voluntat sinó la d’aquell que m’ha enviat... i 
acomplir la seva obra; perquè no cerco la meva glòria, 
sinó la del qui m’ha enviat. I va passar tota la nit 
pregant, i la seva suor semblava com gotes de sang, que 
queien fins a terra. 
 Crist, el diví Mestre, ens va indicar la forma com 
havíem de viure en pobresa i humilitat d’esperit: Aparta 
de mi aquesta copa; però que no es faci el que jo vull, 
sinó el que tu vols. Déu l’escoltà per la seva submissió.  
 Igualment la seva santíssima Mare meresqué que 
l’etern Pare l’exalcés a la Maternitat d’aquest Altíssim 
Déu i del seu Fill unigènit. Per l’honor de ser mare 
natural de Jesucrist ella mateixa, plena de l’Esperit Sant,  
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exclamà: La meva ànima magnifica el Senyor, posant 
com a motiu: perquè ha mirat la petitesa de la seva 
serventa; derroca els poderosos del soli. I va respondre 
al diví missatger: Que es compleixin en mi les teves 
paraules. 
 Si voleu tranquil· litzar el vostre esperit per saber en 
què consisteix la veritable humilitat, no desitgeu cap 
glòria per a vós, sinó que en totes les vostres accions 
observeu els deu manaments, els preceptes de la nostra 
Mare la santa Església, els vots fets a Déu en la vostra 
professió i els consells que l’Església ens dóna segons el 
sant Evangeli; pel que fa a la resta, conformeu-vos en 
tot al que Déu vol, i amb afecte cordial i ben de veritat 
digueu: Pare nostre que esteu en el cel, faci’s la vostra 
voluntat així a la terra com es fa en el cel. Per part 
meva, poc puc ajudar-vos sinó amb les meves oracions i 
sacrificis. Pregueu a Déu per mi: que em concedeixi la 
perseverança fins a la mort. 
 Amb tota sinceritat us dic: Confieu-me tot el que 
Déu us inspiri. Déu no mana coses impossibles, però sí 
exhorta a fer tot el que es pugui i a demanar allò que no 
es pot. Ell us ajudarà perquè ho pugueu fer. Ell ens fa 
forts i inexpugnables, i mai no ens abandona, si 
nosaltres abans no l’hem abandonat a Ell. 
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RESPONSORI            Fl. 3, 8-10; Ef 4, 15 
 
 R. Tots els avantatges que jo pogués tenir els 
considero desavantatjosos comparats amb el valor que 
té poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. * El meu 
desig és conèixer Crist i experimentar el poder de la 
seva resurrecció, compartint la seva passió. 
 V. Mantinguem-nos en la veritat i en l’amor, i 
creixerem del tot en Crist. * El meu desig és conèixer 
Crist i experimentar el poder de la seva resurrecció, 
compartint la seva passió. 
 
 L’oració com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Per l’estimació que us 
tindreu entre vosaltres, tothom coneixerà si sou 
deixebles meus. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, vós heu concedit al beat Àngel d’Acri, 
prevere, la gràcia de fer retornar els pecadors a la 
penitència per mitjà de la predicació i dels miracles; 
concediu-nos, pels seus mèrits i la seva intercessió, de 
plorar els nostres pecats i aconseguir la vida eterna. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
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MES DE NOVEMBRE 
 
 

Dia 8 de novembre 
 

BEAT JOAN DUNS SCOT, PREVERE, 
DEL I ORDE 

 
Memòria lliure per a tot l’Orde 

 
Joan Duns Scot nasqué a Escòcia, en una petita 

localitat dita “Duns”, a finals de 1265. Fou acollit de 
molt jove a l’Orde de sant Francesc d’Assís. Ordenat 
sacerdot i assolits els graus acadèmics en la universitat 
de la Sorbona de París, exercí com a professor a les 
universitats de Cambridge, Oxford, París i Colònia. 
Indagà amb agudesa la divina Revelació, anuncià amb 
vigor el misteri del Verb Encarnat, i fou un convençut 
defensor de la Immaculada Concepció de la Verge 
Maria, així com de l’autoritat del Romà Pontífex. Fou 
sorprès per la mort en plena activitat acadèmica, a 
Colònia. Era el 8 de novembre de 1308. El seu culte 
públic va ser confirmat pel papa Joan-Pau II el 6 de 
juliol de 1991. 
 
 Comú de pastors. 
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Ofici de lectura 
 
SEGONA LECTURA 
 
De l’Ordinatio, del beat Joan Duns Scot 
(Lib. III d. 28q. un. n.2-3; Opera Omnia, Ed. Vivès XV; 
378b-379b) 
 

Essència i unicitat de la caritat 
 

 La caritat és un capteniment que expressa que Déu 
t’és un ésser estimat. Tanmateix algú podria estimar-lo 
amb un amor privat, quan l’amant no vol compartir 
aquell amor, com es dóna en homes gelosos si algú es 
fixa en la seva dona. Aquest capteniment no és prou 
ordenat ni perfecte. No és prou ordenat, perquè Déu, 
essent un Bé comú, de tots, no vol ser tingut com un bé 
exclusiu de ningú; ningú ben assenyat no pot apropiar-
se aquest Bé comú. Per això l’amor que tendeix a aquest 
Bé com si fos exclusiu (no volent que sigui compartit o 
gaudit per altres), és un amor desordenat. És, a més, un 
capteniment imperfecte, perquè el qui estima amb 
perfecció desitja que el seu Amic sigui estimat. Per això 
Déu, infonent la virtut de la caritat mitjançant la qual 
l’ànima pot dirigir-se a Ell d’una manera ordenada i 
perfecta, concedeix la gràcia d’un capteniment que 
permet estimar-lo en tant que Bé comú i amb la 
possibilitat que altres comparteixin aquest amor. Per 
tant, aquest capteniment, que prové de Déu,  fa  que  la  
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persona desitgi que Ell sigui considerat amable i que 
sigui estimat també per altres. Per tant, com que la 
mencionada actitud predisposa a estimar Déu per ell 
mateix i d’una manera ordenada i perfecta, per això un 
desitja que Déu sigui estimat no solament per  ell, sinó 
per qualsevol altra persona que Déu tingui per amiga. 
 Queda clar que la virtut de la caritat és única, 
perquè no es dirigeix d’entrada a molts destinataris sinó 
sols es fixa en Déu com a primer destinatari: el primer 
Bé en si. En segon terme porta a desitjar que Déu sigui 
estimat i posseït amorosament per qualsevol altre, pel 
que Déu és en si mateix. En això consisteix l’amor 
perfecte i ben ordenat envers Ell. Volent-ho així, mogut 
per la caritat jo m’estimo a mi mateix i també el 
proïsme, desitjant per a mi i per a ell estimar i posseir 
Déu tal com és en si. 
 És evident, per tant, que hi ha un sol capteniment 
que em porta a estimar Déu i a desitjar que Ell sigui 
estimat també per tu. I aquest meu amor té l’origen en la 
caritat, perquè és en base d’aquesta caritat que jo desitjo 
el bé que et pertoca per justícia. I per tal motiu el 
proïsme no ha de ser considerat com un segon 
destinatari de la caritat, sinó com un destinatari 
“accidental”, és a dir, un que està en grau de co-estimar 
l’Amic perfectament i ordenadament juntament amb mi. 
I jo t’estimo a tu precisament perquè també esdevinguis 
amb mi un co-amador. 
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 Fent-ho així, jo t’estimo “accidentalment”, és a dir, 
no per tu mateix, sinó a causa de l’objecte que jo vull 
compartir amb tu. I volent que siguis estimat per Ell, et 
desitjo simplement el Bé que per justícia et pertoca. 
 
RESPONSORI                  1Jn 4, 110-11.16 
 
 R. Déu ha estat el primer d’estimar-nos tant, que ha 
enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels 
nostres pecats. Si Déu ens ha estimat així, * També 
nosaltres ens hem d’estimar els uns als altres. 
 V. Així nosaltres hem conegut l’amor que Déu ens 
té, i hi hem cregut. * També nosaltres ens hem d’estimar 
els uns als altres. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Senyor, vós sou el Déu 
veritable, beneït pels segles: de vós, en vós i per vós són 
fetes totes les coses. 
 

Oració 
 

 Oh Pare, font de tota la saviesa, que en el beat Joan 
Duns Scot, prevere, defensor de la Verge Immaculada,  
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ens heu donat un mestre de vida i de pensament: feu 
que, il·luminats  pel  seu  exemple  i  alimentats amb  la  
seva doctrina, ens adherim fidelment a Crist. Ell, que 
amb vós viu i regna. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Vós sols, Pare sant, sou 
infinitament bo i vesseu el vostre amor sobre tota 
criatura. 
 

Dia 14 de novembre 
 

SANT NICOLAU TÀVELIÇ, PREVERE,  
I COMPANYS MÀRTIRS, DEL I ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
 Els sants Nicolau Tàveliç (de Dalmàcia), Deodat de 
Rodez, Esteve de Cuneo i Pere de Narbona, sacerdots 
franciscans, moriren màrtirs a Jerusalem, el 14 de 
novembre de 1391. Procedien de diferents províncies de 
l’Orde. Després de passar uns quants anys al servei 
religiós del convent de Mont-Sió de la Custòdia de 
Terra Santa, es decidiren a predicar públicament 
l’Evangeli als musulmans. Després de pensar-hi molt i 
amb el suport de la pregària, es presentaren davant el 
Cadí  per  exposar  el  discurs  apologètic  que  havien  



 

 203 

novembre : 14 
 
preparat en defensa de la fe cristiana. S’entaulà una 
discussió tensa. Invitats a retractar-se, ells s’hi 
refusaren. Per això foren empresonats i després 
executats i cremats en la plaça pública. El Papa Pau VI 
els canonitzà en l’any 1970. 
  
 Comú de diversos màrtirs. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA  
 
De la descripció contemporània del martiri de sant 
Nicolau Tàveliç i els seus companys 
(D. Mandiç, Documenta martyrii beati Nicolai Tàveliç 
et sociorum eius, Roma 1958, pp. 35-42) 
 

Estem disposats a suportar tots els turments per la fe 
 
 Fra Nicolau i els seus confrares conversaven 
llargament sobre la manera de poder guanyar per a Déu 
moltes ànimes que el diable volia perdre. Reflexionaven 
molt com podrien oferir al Senyor més bons fruits a la 
Ciutat santa de Jerusalem. 
 Allunyant tota por, i després de demanar el parer 
d’alguns frares assenyats i mestres en teologia, i 
recolzant-se en raons de la Sagrada Escriptura i en el 
parer de doctors segurs, el dia 11 de novembre de 1391,  
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festa de sant Martí, vers les nou del matí sortiren del 
convent amb pancartes escrites en italià i àrab  per  anar 
al Temple de Salomó. Però no els deixaren entrar. 
Llavors foren conduïts davant el Cadí. Allà li llegiren el 
contingut de les pancartes. El Cadí preguntà: “Les 
paraules que acabeu de pronunciar, ¿les heu dites com 
a savis i amb ple ús de raó, o bé com a necis i folls? 
¿Sou potser enviats pel vostre Papa o per algun rei 
cristià?”.  Amb gran fermesa i desitjant ardentment la 
seva conversió, els Frares respongueren: “No hem estat 
enviats per cap home, sinó per Déu, que ens ha inspirat 
de venir a ensenyar-vos la veritat i el camí de la 
salvació, puix Crist ha dit en l’Evangeli: Els qui 
creuran i es faran batejar se salvaran; els qui no 
creuran seran condemnats”. 
 El Cadí els féu una proposta: “¿Voleu revocar tot 
el que heu dit, i fer-vos sarraïns, per evitar així la mort? 
Perquè, altrament, haureu de morir.” Ells respongueren 
amb veu clara: “No pensem, de cap manera, revocar 
allò que hem dit, sinó que estem disposats a defensar 
aquestes veritats i la fe catòlica, i preferim la mort i 
suportar tots els turments, ja que totes les coses que us 
hem dit són santes, catòliques i veritables.” En escoltar 
això el Cadí amb el seus consellers, dictà sentència de 
mort contra ells. 
 Amb prou feines acabava de proclamar la 
sentència, quan tots els sarraïns presents cridaren 
fortament: “Que morin! Que morin!”  I  allí  mateix  els  
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colpejaren bàrbarament, fins que caigueren a terra mig 
morts. Eren les tres de la tarda.  La  turba  continuava 
cridant fins tard. Vers la mitjanit, el Cadí els va fer 
despullar, lligar fortament a uns pals i assotar cruelment, 
fins que els seus cossos quedaren fets una desferra, i no 
es podien ni sostenir. Després, els portaren a unes 
presons tenebroses, on, subjectats a uns ceps de fusta, 
foren torturats contínuament, sense treva ni descans. 
 Per fi, al tercer dia els portaren a la plaça on solien 
castigar els malfactors, i allí, en presència de l’Emir i 
del Cadí i una gran multitud i bon nombre de soldats 
empunyant els sabres, encengueren una foguera. Llavors 
tornaren a preguntar-los si estaven disposats a revocar el 
que havien dit, i fer-se sarraïns, per evitar la mort. Ells 
respongueren novament: “El que nosaltres volem i us 
anunciem és que us convertiu a la fe de Crist i sigueu 
batejats. Sapigueu que, per la causa de Crist i la seva 
fe, no tenim cap por ni del foc ni de la mort temporal.” 
 Quan els sarraïns sentiren això, es llançaren com 
folls damunt d’ells, esquarterant-los bàrbarament fins 
que no els quedà ni tan sols forma humana. Després els 
llançaren a la gran foguera; però aquells cossos tan 
destrossats no es cremaven. Durant tot el dia fins a la 
nit, aquella gentussa contemplaven l’espectacle, mentre 
afegien llenya al foc. Després, aspergiren les cendres i 
amagaren els ossos que quedaven, perquè els cristians 
no els poguessin trobar ni donar-los sepultura. 
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RESPONSORI 
 
 R. Els homes sants vessaren pel Senyor una sang 
gloriosa, van estimar Crist durant la vida, van imitar-lo 
en la mort; * I han merescut la corona del triomf. 
 V. Tenien un sol esperit i una sola fe. * I han 
merescut la corona del triomf. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Els sants, gràcies a la fe, 
sotmeteren reialmes, administraren justícia, veieren 
complertes les promeses de Déu en nostre Senyor 
Jesucrist. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, vós heu fet gloriosos sant Nicolau Tàveliç, 
i els seus companys pel zel en la propagació de la fe i 
per la victòria en el martiri; feu, us demanem, que, pel 
seu exemple i la seva intercessió, avancem pel camí dels 
vostres manaments i mereixem rebre el premi de la vida 
eterna. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Les ànimes dels justos estan 
en mans de Déu, i cap turment no les podrà tocar. 
 
 

 
 
 

Dia 17 de novembre 
 

SANTA ELISABET D’HONGRIA, 
PATRONA DE L’ORDE FRANCISCÀ SEGLAR 

 
Festa per a tot l’Orde 

 
 Elisabet o Isabel, filla del rei Andreu d’Hongria, 
nasqué l’any 1207, i fou promesa com esposa a un 
landgravi de Turíngia (Alemanya), Lluís, amb qui es 
casà als 14 anys i tingué tres fills. Vivia tota donada a la 
meditació de les coses del cel. Després de la mort 
prematura del seu marit, abraçà la vida de pobresa, com 
a penitent franciscana. En l’hospital, que erigí, ella 
mateixa servia els malalts. Morí el 1231 a Marburg. 
 
 Comú de dones santes: per aquells qui exerciren 
obres de misericòrdia. 
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Invitatori 
 
 Ant. Lloem el nostre Déu en les bones obres de 
santa Elisabet. 
 
 El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
 
Ofici de Lectura 
 
SALMÒDIA  
 
 Ant. 1. Va ocupar-se de les coses del Senyor i de 
ser santa de cos i d’esperit. 
 
 Els salms, del comú de dones santes. 
 
 Ant. 2. Ha seguit el camí del Senyor, sense desviar-
se; ha practicat tota mena d’obres bones. 
 
 Ant. 3. El cor del seu marit hi confià; durant tota la 
vida el féu feliç, i no desgraciat. 
 
 V. Santa Elisabet practicà tota mena d’obres bones. 
 R. Les seves obres donaven testimoniatge de la 
seva fe. 
 
 
 



 

 209 

novembre : 17 
LECTURA PRIMERA 
 
Del Llibre dels Proverbis             31, 10-31 
 

La dona temorosa de Déu 
 

 Que en té, de valor, una bona esposa! És molt més 
preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia, no 
són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la 
vida el farà feliç, i no desgraciat. Es procura la llana i el 
lli, que les seves mans transformen com vol. Com un 
vaixell mercant, fa venir de lluny les seves provisions. 
Es lleva a punta de dia a preparar el menjar pels de casa 
i la feina per les minyones. Es fixa en un camp, i el 
compra, o fa plantar una vinya amb els seus propis 
estalvis. Sense torbar-se va de ple a la feina, els seus 
braços no paren. Amb quin goig mira com les coses li 
prosperen! De nit i tot, hi ha llum a casa seva. Pren a les 
mans la filosa, i els seus dits agafen el fus. Obre les 
mans als pobres, allarga el braç als indigents. No li fa 
por la neu, que a casa seva tots van prou abrigats. Ella 
mateixa s’ha fet la roba, té vestits de porpra i de lli. El 
seu marit és respectat a l’assemblea del poble: s’asseu 
entre els ancians del país. 
 Ella teixeix teles de lli, teles i cenyidors, que ven 
als marxants. El seu vestit és digne i elegant, mira amb 
goig el seu futur. Quan enraona, és assenyada, les seves  
paraules són bondadoses. Vetlla el vaivé de la casa, no 
menja el pa de franc. 
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 Els seus fills se l’estimen i l’admiren. El seu marit 
l’elogia, li diu: Altres dones valdran moltíssim, però, 
com tu, no n’hi ha cap. 

L’encant és aparença, la bellesa s’esvaeix; l’esposa 
que creu en el Senyor és la que val tots els elogis. 
Dediqueu-li cants pels fruits del seu treball: Que la seva 
obra l’elogiï davant de tot el poble. 
 
RESPONSORI                Pr 31, 17. 18; Salm 45, 6 
 
 R. Sense torbar-se, va de ple a la feina, els seus 
braços no paren: * De nit i tot, hi ha llum a casa seva. 
 V. Déu la defensa abans que apunti el dia, és amb 
ella i la manté ferma. * De nit i tot, hi ha llum a casa 
seva. 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’una carta de Conrad de Marburg, director espiritual 
de santa Elisabet, al papa Gregori novè 
(Any 1232: A. Wyss; Hessisches Urkundenbuch 1, 
Leipzig 1879, 31-35) 
 

Elisabet conegué i estimà Crist en els pobres 
 
 Elisabet començà aviat a distingir-se en les virtuts i 
la santedat de vida. Sempre havia estat consoladora dels 
pobres, però d’ençà que ordenà que al costat d’una certa  
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propietat seva fos construït un hospital, en el qual 
aplegà molts malalts i persones delicades, es dedicà 
plenament a atendre la gent necessitada. Generosament 
feia beneficència a tots els qui li demanaven ajuda, i no 
només allí, sinó també en tots els termes de la 
jurisdicció del seu espòs. De tal manera va esgotar les 
rendes de quatre principats del seu marit, que finalment 
féu vendre tots els vestits preciosos i totes les coses 
luxoses per donar els diners als pobres. 
 Tenia el costum de visitar diàriament dues vegades, 
al matí i al vespre, tots els seus malalts, i servia 
personalment els més repugnants: els donava el menjar, 
els feia el llit i, si calia, se’ls carregava a coll, i 
practicava a favor d’ells moltes altres obres caritatives. 
Sempre ho feia d’acord amb el parer del seu marit, de 
feliç recordança. Finalment, mort ja el seu espòs, ella 
mateixa, que volia sempre la perfecció suprema, em 
demanà entre llàgrimes que l’autoritzés a captar de porta 
en porta. 
 Un Divendres Sant, un cop fet el ritu de despullar 
els altars, posà les mans sobre l’altar d’una capella del 
seu castell, on havia acollit els Framenors, i, en 
presència d’algunes persones, renuncià a la seva pròpia 
voluntat i a totes les pompes del món i a tot allò que en 
l’Evangeli el Salvador ens aconsella de deixar. Fet això, 
pensant que podia encara veure’s destorbada pel brogit 
del món i per la glòria mundana d’aquella terra en què 
havia viscut gloriosament durant la vida  del  seu  marit,  
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va voler seguir-me a Marburg, malgrat que jo m’hi 
oposava. Allà, hi construí un hospital, on aplegava 
malalts i persones invàlides, i ella mateixa servia la 
taula dels més miserables i marginats. 
 Afirmo –i ho dic davant de Déu– que molt poques 
vegades he vist una dona tan contemplativa i alhora tan 
activa. Alguns religiosos i algunes religioses van veure 
sovint, quan ella retornava d’amagat de fer oració, que 
el seu rostre refulgia meravellosament i que dels ulls li 
sortien com uns raigs de sol. 
 Jo vaig atendre la seva última confessió abans de 
morir I quan li vaig preguntar què calia fer del parament 
de la seva vivenda i de les propietats, em va respondre 
que totes aquelles coses que semblaven ser d’ella eren 
en realitat dels pobres, i em va pregar que els ho repartís 
tot, excepte una túnica de poc preu, d’ús personal, amb 
la qual va voler que l’enterressin. Després d’això, va 
rebre el Cos del Senyor. I fins al capvespre parlà moltes 
vegades de les coses profitoses que havia escoltat en les 
predicacions. Aleshores, va encomanar devotíssimament 
a Déu tots els qui l’assistien, i morí adormint-se 
plàcidament. 
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RESPONSORI 
 
 R. Nascuda de nissaga reial, Elisabet ja triomfa al 
cel, coronada amb una triple corona de mèrits. * Puix ha 
deixat a la terra exemples de virtut en els tres estats de 
la seva vida. 
 V. Va caminar santament per l’estat virginal, pel 
matrimonial i pel vidual. * Puix ha deixat a la terra 
exemples de virtut en els tres estats de la seva vida. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
SALMÒDIA 
 Ant. 1. Cercà Déu a la terra, ara regna eternament 
amb ell al cel. 
 
 Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 
 
 Ant. 2. Totes les criatures beneeixin el Senyor, 
perquè Déu s’ha manifestat admirable en els seus sants. 
 
 Ant. 3. Lloeu el Senyor, que ha mostrat la seva 
misericòrdia en la seva serventa. 
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LECTURA BREU          Pr 31, 10-11 
 
 Que en té, de valor, una bona esposa! És molt més 
preuada que les perles. El cor del seu marit hi confia, no 
són escassos els guanys que en traurà. Durant tota la 
vida el farà feliç, i no desgraciat. 
 
RESPONSORI BREU           Salm 83, 11 
 
 R. S’estimà més  * Quedar-se al portal de la casa de 
Déu. S’estimà. 
 V. Que viure amb els injustos. * Quedar-se. Glòria. 
S’estimà. 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Rebé benediccions del 
Senyor i els favors del Déu que salva. 
 
PREGÀRIES 
 
Preguem Déu Pare, que ha enviat Crist a confortar els 
cors desfets, i diguem-li: 

Enceneu-nos, Senyor, amb el foc del vostre amor. 
 
Senyor, augmenteu en nosaltres el coneixement de vós 
per la vostra paraula de vida, 
- perquè us sapiguem trobar més fàcilment en els 
germans. 
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Déu bondadós, feu que practiquem més abundosament 
les obres de caritat, 
- perquè tots reconeguin que som bons deixebles del 
vostre Fill. 
 
Pare de tots els homes, feu que siguem avui més 
sol·lícits dels pobres, 
- perquè es reconegui en nosaltres l’amor de Crist. 
 
Pare de la misericòrdia, ensenyeu-nos a practicar el 
vostre manament de l’amor, 
- per tal que us sapiguem reconèixer i estimar en els 
germans. 
 
Feu, oh Senyor, que refrenem la cobejança dels béns de 
la terra, 
- i ajudem el proïsme en les seves necessitats. 
 
Fidels a la recomanació del Salvador, diguem al nostre 
Pare: Pare nostre. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, que heu concedit a santa Elisabet 
d’Hongria de reconèixer i de venerar Crist en els 
indigents: concediu-nos, per la seva intercessió, que 
puguem servir els pobres i els afligits amb una caritat 
incansable. Per nostre Senyor Jesucrist. 



 

 216 

novembre : 17 
 
Hora d’entre dia 
 
 Les antífones i els salms, de la fèria corresponent. 
 
Tèrcia 
 
LECTURA BREU                   Sir 26, 1 
 
 Feliç el marit d’una bona esposa: durarà el doble la 
seva vida. Una dona com cal, fa feliç el marit, fa que 
visqui en pau tots els seus anys. 
 
 V. Altres dones valdran moltíssim. 
 R. Però, com tu, no n’hi ha cap. 
 
Sexta 
 
LECTURA BREU                Jb 4, 3-4 
 
 Has instruït gent d’edat i has tornat el vigor a les 
mans decrèpites. La teva paraula ha redreçat el qui 
ensopegava i has refermat els genolls que es 
doblegaven. 
 
 V. Reparteix el que té, ho dóna als pobres. 
 R. La seva bondat consta per sempre. 
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Nona 
 
LECTURA BREU               Is 58, 7-8 
 
 Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull 
a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, 
vesteix-lo; no els defugis, que són germans teus. Llavors 
esclatarà en la teva vida una llum com la del matí, i es 
tancaran a l’instant les teves ferides; tindràs per 
avantguarda la teva bondat, i per reraguarda la glòria del 
Senyor. 
 
 V. Jo celebraré el Senyor. 
 R. Feliç de veure que Déu em salva. 
  
 L’oració, com a Laudes. 
 
Vespres 
 
SALMÒDIA 
 
 Ant. 1. Va deixar un regne temporal en el món, per 
posseir un regne sempitern en el cel. 
 
 Els salms i el càntic, del comú de dones santes. 
 
 Ant. 2. Ha estat valenta, se sentia segur el seu cor 
perquè estimava castament. 
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 Ant. 3. El Senyor t’ha estimat, i el teu Déu estarà 
content de tu. 
 
LECTURA BREU             Ap 19, 7-9 
 
 Alegrem-nos-en i celebrem-ho, cantem la seva 
glòria, que ha arribat l’hora de les noces de l’Anyell, i la 
seva esposa ja està engalanada, i, per un do de Déu, ha 
pogut vestir-se de lli finíssim, blanc i resplendent. 
Aquest lli finíssim són les bones obres del poble sant. 
Després l’àngel em digué: Escriu: Feliços els convidats 
al banquet de noces de l’Anyell. 
 
RESPONSORI BREU 
 
 R. La mà de Déu * L’ha fet valenta. La mà. 
 V. Per sempre més serà beneïda * L’ha fet. Glòria. 
La mà. 
 
 Càntic de Maria, ant. Us ho dic amb tota veritat: 
Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus 
per petit que fos, m’ho fèieu a mi. Veniu, beneïts del 
meu Pare, preneu possessió del Regne, que ell us tenia 
preparat des de la creació del món. 
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PREGÀRIES 
 
Per la intercessió de les dones santes, preguem, 
germans, per l’Església, i diguem al Senyor: 

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església. 
 
Per totes les màrtirs, que superaren la mort del cos amb 
la força de l’esperit, 
-  enfortiu, Senyor, la vostra Església en els perills. 
 
Per les esposes cristianes, que visqueren santament la 
vida conjugal, 
-  doneu a la vostra Església la fecunditat apostòlica. 
 
Per les viudes, que alleujaren i santificaren la seva 
solitud amb la pregària i l’hospitalitat, 
-  feu que l’Església sigui signe visible del vostre amor. 
 
Per les mares, que infantaren fills per al Regne de Déu i 
per a la germanor de la humanitat, 
- concediu a l’Església la gràcia de donar la vida i la 
salvació a tots els homes. 
 
Per totes les dones santes, que foren dignes de 
contemplar-vos eternament, 
- porteu tots els difunts de l’Església a la llum de la 
glòria. 
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Fidels a la recomanació del Salvador, diguem al  nostre 
Pare: Pare nostre. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, que heu concedit a santa Elisabet 
d’Hongria de reconèixer i de venerar Crist en els 
indigents: concediu-nos, per la seva intercessió, que 
puguem servir els pobres i els afligits amb una caritat 
incansable. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
 

Dia 18 de novembre 
 

BEATA SALOMÉ DE CRACÒVIA, VERGE  
DEL II ORDE 

 
Memòria lliure per al II Orde 

 
 Salomé, filla del príncep de Cracòvia Leszek, 
nasqué l’any 1211. De molt jove, la casaren amb 
Colomà, príncep d’Halicz, fill del rei d’Hongria, però 
sempre va guardar virginitat. Quan es va morir el seu 
marit, l’any 1245, aleshores ingressà al monestir de 
clarisses de Cracòvia, on sobresortí per les virtuts de 
l’obediència i la humilitat. Morí l’any 1268. 
 
 Comú de verges. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del llibre De perfectióne vitae ad soróres, de sant 
Bonaventura, bisbe 
(Cap. 7) 

Per aconseguir la perfecció 
no hi ha res més útil que la caritat 

 
 Per a mortificar els vicis, per a progressar en la 
gràcia i arribar a la perfecció, no es pot dir res de millor 
ni pensar cosa més útil que la caritat. Tan gran és la 
força de la caritat, que ella sola tanca l’infern, obre el 
cel, dóna l’esperança de salvació i fa amable davant 
Déu. És tanta la importància de la caritat, que entre les 
virtuts és la virtut per antonomàsia. El qui la posseeix és 
ric, opulent i feliç; i el qui no la té és pobre, indigent i 
desgraciat. 

Essent tan gran la caritat, se li ha de donar la 
màxima importància, per damunt de totes les virtuts; 
però no es tracta d’una caritat qualsevol, sinó d’aquella 
que ens fa estimar Déu sobre totes les coses i el proïsme 
per amor de Déu. 
 De quina manera has d’estimar el teu Creador, t’ho 
ensenya el teu mateix Espòs a l’Evangeli quan diu: 
Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota 
l’ànima i amb tot el pensament. 
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Considera, doncs, atentament, estimada serventa 

de Jesucrist, quin és l’amor que el teu estimat Jesús et 
demana. Vol certament que al seu amor tu li 
corresponguis donant-li tot el teu cor, tota la teva ànima, 
tot el teu pensament..., de manera que ningú fora d’ell 
no tingui cap racó en el teu cor, en la teva ànima i en el 
teu pensament.  
 ¿Com ho faràs, doncs, per estimar realment el 
Senyor, el teu Déu, amb tot el cor? ¿Què vol dir: Amb 
tot el cor? Escolta sant Joan Crisòstom, que t’ho 
explica: “Estimar amb tot el cor vol dir que el teu cor no 
estigui inclinat a l’amor de cap altra cosa fora de Déu; 
que no et recreïs més en els atractius del món que en 
Déu: ni en les belleses mundanes, ni en els honors, ni en 
els éssers estimats. Si el teu cor està ocupat en 
qualssevol d’aquestes coses, ja no estimes Déu amb tot 
el cor”. 
 Et prego, oh serventa de Crist, que no t’enganyis en 
qüestions d’amor. Estigues segura que no estimes Déu 
amb tot el cor, si estimes una altra cosa a no ser que 
sigui en Ell i per Ell. Si estimes qualsevol altra cosa i 
per aquest motiu no professes l’amor a Déu, ja no 
estimes Déu amb tot el cor. I si estimant una altra cosa 
descures els teus deures i la causa de Crist, ja no estimes 
Déu amb tot el cor. 

I no n’hi ha prou amb estimar amb tot el cor. Cal 
estimar nostre Senyor Jesucrist amb tota l’ànima. ¿De 
quina manera?  Escolta  sant  Agustí,  que  t’ho  
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ensenya: “Estimar Déu amb tota l’ànima és estimar-lo 
amb tota la voluntat, sense rèplica.” Certament estimes 
amb tota l’ànima quan fas de bon grat i sense vacil·lar, 
no allò que tu vols, que t’aconsella el món, no allò que 
et suggereixen els sentits, sinó allò que tu ja saps que 
vol Déu. Llavors sí que estimes Déu amb tota l’ànima, 
quan estàs disposada a exposar, si cal, fins i tot la teva 
vida, per amor a Jesucrist. Però si no estàs atenta a això, 
ja no estimes amb tota l’ànima. Estima, doncs, el 
Senyor, el teu Déu, amb tota l’ànima, és a dir, conforma 
la teva voluntat a la voluntat divina en totes les coses. 
 Estima el teu Espòs, el Senyor Jesús, no solament 
amb tot el cor i amb tota l’ànima, sinó també  amb tot el 
pensament. ¿Què vol dir: Amb tot el pensament? 
Escolta, altra vegada, sant Agustí, que t’ho explica: 
“Estimar Déu amb tot el pensament és estimar-lo amb 
tota la memòria, sense oblidar-lo mai.” 
 
RESPONSORI           Jo 14, 21-23 
 
 R. El qui m’estima serà estimat del meu Pare. * I jo 
també l’estimaré i me li faré conèixer clarament. 
 V. Qui m’estima farà cas de les meves paraules, i el 
meu Pare l’estimarà. * I jo també l’estimaré i me li faré 
conèixer clarament. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
 



 

 224 

novembre : 18 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. El qui compleix la voluntat 
del meu Pare del cel és el meu germà, la meva germana 
i la meva mare, diu el Senyor. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, vós vàreu cridar la beata Salomé de 
Cracòvia, de les sol· licituds del regne terrenal al camí 
de la caritat perfecta; pel seu exemple i la seva 
intercessió, feu que, servint-vos amb humilitat i puresa 
de cor, arribem a la glòria eterna. Per nostre Senyor 
Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Vosaltres, que ho heu deixat 
tot i heu vingut amb mi, rebreu cent vegades més i 
posseireu la vida eterna. 
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Dia 19 de novembre 
 

SANTA AGNÈS D’ASSÍS, VERGE, 
DEL II ORDE 

 
Memòria per al II Orde 

 
 Agnès de Faverone nasqué a Assís l’any 1197. El 
seu nom de baptisme era Caterina. El 1212 seguí la seva 
germana Clara, abraçant la seva vida de pobresa. Fou 
enviada a fundar un nou monestir de Florència. Després 
va retornar a Assís, on va morir poc temps després de la 
seva germana, probablement el 27 d’agost de 1253. 
 
 Comú de verges. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la carta de santa Agnès d’Assís, verge, a la seva 
germana Clara 
(Edició Ignacio Omaechevarria, BAC 314, Escritos de 
santa Clara, Madrid 1970, pp. 304-306) 
 

Un sol cos i un sol esperit en el Crist 
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 Agnès, la humil i més petita serventa de Crist, a la 
seva mare i senyora en Crist, molt estimada madona 
Clara i a tota la seva comunitat. 

La vida de cadascú ve guiada per la Providència, 
de manera que mai no pot ser prevista amb tota 
seguretat. Per això, quan hom es pensava poder trobar la 
felicitat, és quan es veu submergit en el desconhort. 

Sapigueu, oh mare meva, que el meu esperit es 
troba en una gran tribulació i profunda tristesa: em sento 
oprimida i atribolada per sobre les meves forces i amb 
prou feines puc parlar, pel fet de trobar-me separada de 
vós i de les altres germanes meves, amb les quals jo 
pensava poder viure i morir. 

Aquesta tribulació ha tingut un començament, però 
no en veig la fi; en lloc de disminuir, creix més i més; sé 
quan va sorgir, però ignoro quan anirà de baixa; sempre 
se m’arrapa, mai no s’allunya. 

Jo m’imaginava que una mateixa vida i una 
mateixa mort ens uniria a totes les que tenim una 
mateixa vocació divina, i que el mateix sepulcre 
acolliria les que estem unides per uns mateixos vincles; 
però ara veig defraudada la meva esperança, totalment 
afligida per l’angoixa i la tribulació. 

Oh germanes meves caríssimes; apiadeu-vos de 
mi! Ajudeu-me amb les vostres pregàries per tal que jo 
pugui suportar aquesta prova dolorosa. 
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Oh dolça mare i senyora, tinc la sensació que amb 
els ulls corporals no podré veure mai més les meves 
germanes, i per això no em serà possible el consol. 

Tanmateix, el Senyor m’ha donat una altra classe de 
consol, i per això us invito a alegrar-vos amb mi: aquí, 
hi he trobat una perfecta concòrdia, més del que pogués 
imaginar-me, i totes les germanes m’han acollit amb 
goig i amb una gran alegria, i m’han promès respecte, 
obediència i devoció. Totes es confien a Déu, a les 
vostres pregàries i a les de tota la vostra comunitat. Jo 
mateixa us les recomano: us prego que tingueu envers 
totes nosaltres aquella mateixa sol·licitud que tindríeu 
per les vostres filles i germanes. Estigueu segures que 
sempre farem cas dels vostres consells i les vostres 
amonestacions. 
 
RESPONSORI 
 
 R. Que n’ets, d’admirable, verge de Crist! * Has 
estat digna de rebre la corona del Senyor, la corona de la 
virginitat perpètua. 
 V. No pots perdre la palma de la virginitat ni 
separar-te de l’amor del Fill de Déu. * Has estat digna 
de rebre la corona del Senyor, la corona de la virginitat 
perpètua. 
 
 L’oració, com a Laudes. 
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Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Has deixat els teus pares: 
rebràs una paga, ben plena, del Senyor, el teu Déu, sota 
les ales del qual has vingut a abrigar-te. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, vós heu donat santa Agnès d’Assís com 
exemple de perfecció seràfica per a moltes altres verges; 
concediu-nos que, tot imitant la seva virtut a la terra, 
fruïm amb ella de les delícies del cel. Per nostre Senyor 
Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. El meu estimat és per a mi, i 
jo per a ell, que pastura entre lliris. He trobat aquell que 
estimo amb tota l’ànima; és meu, i no el deixaré. 
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Dia 25 de novembre 
 

COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS DIFUNTS   
DE L’ORDE FRANCISCÀ  

 
L’Orde Franciscà, així com celebra la festa de tots 

els seus fills Sants que contemplen en el cel la faç de 
Déu, també dedica un dia a la commemoració de tots els 
seus fills difunts, afegint-hi el record dels parents i 
benefactors. Tot això respon al desig de sant Francesc, 
que recomanava als seus frares de pregar pels difunts, la 
qual cosa és un signe de l’amor i de la comunió que ens 
vincula amb els germans que ens han precedit en la 
professió de la mateixa Vida i Regla. 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
 Com al propi dels sants general, dia 2 de novembre, 
llevat del que segueix: 

 
Oració 

 
 Senyor, vós sou la glòria dels qui creuen en vós, 
sou la vida dels justos, ja que tots hem estat redimits per 
la mort i la resurrecció del vostre Fill; concediu el goig 
de la futura benaurança als nostres germans, germanes, 
parents i benefactors difunts, que van tenir fe en el 
misteri de la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Dia 26 de novembre 
 

SANT LLEONARD DE PORTO MAURIZIO, 
PREVERE, DEL I ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
 
 Fra Lleonard (de família, Pau-Jeroni Casanova) 
nasqué a Porto Maurizio (Ligúria), l’any 1676. Estudià a 
Roma i es féu framenor. Després de ser ordenat 
sacerdot, va recórrer quasi tota Itàlia en les missions 
populars, amb molt de fruit espiritual. Escriví molts 
llibres útils per als predicadors i per a edificació dels 
fidels. Morí a Roma l’any 1751. 
 
 Comú de pastors, o d’homes sants: per religiosos. 
 
Invitatori 
 
 Ant. Déu és admirable en els seus sants: veniu 
adorem-lo. 
 
 El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
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Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Dels escrits de sant Lleonard de Porto Maurizio, prevere 
(Opere complete II, Venècia 1868, pp. 176-177) 
 

La meditació de la passió de Crist excitarà  
una sincera compunció del cor 

 
Tota la terra està desolada, perquè no hi ha ningú 

que reflexioni en el seu cor. Heus ací l’arrel de tots els 
nostres mals: ningú no pensa prou en allò que s’hauria 
de reflexionar seriosament. I d’aquí, en sorgeix un 
complet desordre moral. En primer lloc, són ignorades 
les darreries de l’home. Després, s’obliden els beneficis 
de Déu i totes les coses que el Fill de Déu ens ha 
obtingut en la seva dolorosa Passió. Els compromisos i 
les obligacions del propi estat es compleixen amb massa 
negligència; tampoc no s’eviten amb la deguda cautela 
els perills espirituals, presents arreu. Trobant-se el món 
en un estat moral tan deplorable, ressonen a propòsit les 
paraules de Jeremies: Tota la terra està desolada. 

¿És que hi ha remei a tals mals? Amb tota 
humilitat i de genolls, deixeu que suggereixi a tots els 
prelats, als rectors, als sacerdots i altres ministres de 
Déu, que aquesta medecina la trobem, en gran part i a 
l’abast de tothom, en el pietós exercici del Via Crucis. 



 

 232 

novembre : 26 
 

Si amb zel i tacte del clergat aquest exercici de 
pietat s’introduís en totes les parròquies i esglésies, 
esdevindria certament una força poderosíssima contra 
els vicis que van estenent-se i aportaria grans beneficis a 
tots els qui meditessin assíduament els dolors i l’amor 
de Jesucrist. 

La freqüent meditació de la Passió de Crist dóna 
una llum saludable a l’intel·lecte, un gran fervor a la 
voluntat i una sincera compunció al cor. Ho constato 
diàriament, gairebé ho toco amb la mà: que el 
millorament dels costums dels cristians ve condicionat 
per la pràctica del pietós exercici del Via Crucis. 

De fet, aquesta pràctica és un antídot contra els 
vicis, un fre a les passions, un encoratjament eficaç a 
una vida virtuosa i santa. Si tinguéssim vivament 
present davant els ulls de la ment, com pintada en un 
quadre, la dolorosíssima passió de Crist, no podríem 
deixar d’avorrir les misèries i les febleses de la nostra 
vida, gràcies a la irradiació de tan intensa llum; més 
encara, ens sentiríem impulsats a respondre amb molt 
d’afecte a la caritat de Crist i a acceptar joiosament les 
inevitables contrarietats de la vida. 

 
RESPONSORI            1C 2, 2. 5. 4 
 
 R. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que 
Jesucrist, i encara clavat a la creu. * No en la saviesa 
dels homes, sinó en el poder de Déu. 
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 V. Tot allò que us deia i us predicava era pel poder 
convincent de l’Esperit. * No en la saviesa dels homes, 
sinó en el poder de Déu. 
  
 L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Així com el sol, quan surt, 
el podem veure de tot arreu, així també la glòria del 
Senyor és visible en totes les seves obres. 
 

Oració 
 
 Déu omnipotent i misericordiós, que féreu de sant 
Lleonard de Porto Maurizio un predicador insigne del 
misteri de la creu: concediu-nos, per la seva intercessió, 
que, reconeixent a la terra les riqueses d’aquesta 
mateixa creu, aconseguim els fruits de la redempció al 
cel. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. El Senyor li va donar 
fortalesa, i la seva protecció l’acompanyava per a pujar 
fins als cims, i així obtingué la seva heretat. 
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27 de novembre 
 

BEAT RAMON LLULL, MÀRTIR, 
 DEL III ORDE 

 
Memòria 

(A Mallorca: Festa) 
 
 Ramon Llull nasqué a Ciutat de Mallorca, a les 
illes Balears, vers l’any 1235, d’una noble família de 
Barcelona que s’hi havia establert des de la Conquesta, 
pocs anys abans. Deixant les coses passatgeres, es féu 
terciari franciscà. Ple de zel per la salvació de les 
ànimes, va fundar un col·legi per a la formació dels 
missioners. Escriví sobre moltes ciències humanes, i, 
per això, fou anomenat “Doctor Il· luminat”. Va marxar 
cap a Bugia (Àfrica), on patí presó i penes, i, després, 
fou apedregat. Portat moribund al vaixell, morí en 
arribar a Mallorca, el dia 29 de juny de 1315. 
 Comú d’un màrtir. 
 
Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
De la Vida del beat Ramon Llull, escrita per un autor 
contemporani 
(Vita Coetania: Analecta Bollandiana 48, 130 – 178) 
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Solament pensava una cosa: com podria procurar la 
salvació de les ànimes i engrandir el Regne de Jesucrist 
 
 Ramon Llull va néixer, de pares nobles, a Palma, 
l’illa més gran de les Balears. Vivia al palau dels reis, i 
tenia cura de la taula reial. 
 Quan començà a conèixer la vanitat del món, es 
revestí de l’home nou, i emprengué una nova vida. 
Deixant de banda les coses terrenals, solament pensava 
en una cosa: com podria procurar la salvació de les 
ànimes i engrandir el Regne de Jesucrist, vencent la 
secta mahometana. 
 Per aconseguir més fàcilment això, va fundar, a la 
seva pàtria, un col·legi, on els Framenors aprenguessin 
llengües, sobretot l’àrab, per poder predicar l’Evangeli 
de Crist als infidels. Quan ho tingué fet, Ramon cercà la 
solitud. 
 Pujant a una muntanya, dita de Randa, s’hi va 
quedar. Portava una vida solitària, afligia el seu cos i 
contemplava els misteris divins, mentre demanava 
humilment i fervorosament al bon Déu que li donés la 
saviesa necessària per a dur a terme allò que havia 
pensat. 
 Va romandre nou anys en aquest gènere de vida, i 
Déu il· luminà tant la seva ment que, encara que abans 
era un home inculte, després parlava clarament de les 
coses divines i de les ciències més difícils, ço que 
provocava l’admiració de tothom. 
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 Va peregrinar, durant quaranta anys, per defensar la 
causa de Jesucrist. Visità Roma, Avinyó, París, Viena, 
Pisa i molts altres llocs, i va obtenir d’Honori quart, de 
Climent cinquè i del mateix Concili Vienès, que es 
fundessin seminaris per formar homes doctes i sants, 
que escampessin arreu la fe catòlica. 
 Finalment, ell mateix volgué anar a les missions. 
Quan arribà al port de Bugia, a l’Àfrica, començà a 
proclamar públicament que Jesucrist és el veritable Déu. 
Per això, fou tancat en una presó tenebrosa, i condemnat 
a morir violentament. Alliberat, però, gràcies a les 
demandes dels negociadors, va retornar a la seva pàtria, 
dolent-se molt d’haver-se frustrat el seu gran anhel. 
 Aprofitant una altra avinentesa, tornà a Bugia, on  
tot seguit fou reconegut, portat a fora de la ciutat, i 
apedregat, fins a deixar-lo per mort. Però uns navegants 
que atracaren allí, portats per la providència de Déu, el 
recolliren encara viu, i el portaren al seu vaixell, on 
morí quan la nau arribava a les envistes de Mallorca. 
 
RESPONSORI            Jm 1, 12; Mt 10, 22 
 
 R. Feliç l’home que sofreix amb constància les 
proves, perquè, un cop les haurà superades, * Rebrà la 
corona de la vida. 
 V. El qui sofrirà amb constància fins a la fi se 
salvarà. * Rebrà la corona de la vida. 
 L’oració, com a Laudes. 
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Laudes 
 
SALMÒDIA  
 
 Ant. 1. Lloava i cantava l’amic el seu Amat com 
l’havia creat i li havia donat totes les coses; i el lloava i 
l’amava com li plagué prendre la seva semblança i la 
seva natura. 
 
 Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 
 
 Ant. 2. Cantava i plorava l’amic cants del seu 
Amat: “Més ràpida cosa és amor en coratge d’amador 
que llamp en resplendor; més viva és l’aigua en plor que 
les ones de la mar; més prop és sospir a amor que neu a 
blancor”. 
 
 Ant. 3. Cantava l’amic i deia: “Com gran 
benaurança és amar el meu Amat qui ama els seus 
amadors amb infinita amor eternal!”. 
 
LECTURA BREU        Rm 16, 25-27 
 
 Glòria a aquell qui té el poder de confirmar-vos en 
la Bona Nova que us anuncio, en allò que proclamem de 
Jesucrist, i que és la revelació del pla de Déu, amagat en 
el silenci dels segles, però que ara ha sortit a la llum, per 
la decisió del Déu etern, d’acord amb els escrits 
profètics, i ha estat posat  a  l’abast  de  tots  els  pobles,  
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perquè siguin obedients a la fe. Déu és l’únic ple de 
saviesa. Glòria a ell eternament per Jesucrist. Amén. 
 
RESPONSORI BREU 
 
 R. Jesús crucificat em va enamorar tan fort que jo 
he tractat com ell fos predicat per tot el món; * I que fos 
dita veritat de la seva Trinitat i com fou encarnat. 
 V. Res més vaig amar sinó que ell fos honor* I que 
fos. Gloria. Jesús. 
 

Càntic de Zacaries, ant. Cantaven els ocells l’alba i 
es despertà l’amic, que és l’alba; i els ocells finiren el 
seu cant, i l’amic morí per l’Amat en l’alba. 
 
PREGÀRIES 
 
Germans, aclamem avui la Trinitat Santíssima, 
inspirant-nos en l’oració de lloança que el beat Ramon 
Llull ens va ensenyar, i diguem tots plegats: 

 
Lloança i glòria a vós, Senyor i Déu nostre. 

 
Déu, Pare i Senyor de tot el que és. 
- sigueu lloat i beneït i servit vós que ens heu donat la 
vida i la fe veritable. 
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Senyor, que vau recrear i reparàreu tot el món amb la 
vostra encarnació i passió. 
- sigueu beneït vós que ens renteu dels nostres pecats i 
ens doneu glòria i benaurança. 
 
Senyor Déu, d’on davallen tots els béns i totes les 
virtuts, on són trobades totes les gràcies i els perdons, 
- ajudeu-nos a estimar, honorar, lloar i servir la vostra 
grandesa amb tot el pensament i totes les forces. 
 
Amb cor devot i amb llengua sincera, us adorem i us 
donem gràcies i mercès, 
- i confiem en la vostra generositat sense fi i us 
demanem els dons de la vostra benedicció i la vostra 
gràcia.  
 
Lloem encara el Senyor i supliquem-lo amb les 
mateixes paraules de Crist: Pare nostre. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, que enriquíreu el beat Ramon Llull, 
màrtir, amb el zel de predicar la fe: doneu-nos, per la 
seva intercessió, de mantenir-nos fins a la mort en la 
fermesa de la fe que hem rebut per la vostra gràcia. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
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Hora d’entre dia 
 
 Les antífones i els salms, de la fèria corresponent. 
 
Vespres 
 
SALMÒDIA  
 
 Ant. 1. Benaurats aquells qui per força d’amor i de 
desig llangueixen i moren pel vostre amor, Senyor. 
 
 Els salms i el càntic, del comú d’un màrtir. 
 
 Ant. 2. Aquesta benaurança, l’espera el vostre 
servidor cada dia de vós: que els seus vestits siguin 
coberts de sang i de llàgrimes, en morir per amor de vós 
i d’aquells que vos amen. 
 
 Ant. 3. Benaurats són, Senyor, aquells que en 
aquest món es vesteixen de vermells colors i de 
vermells draps, semblants a aquells que vós vestíreu el 
dia de la vostra mort. 
 
LECTURA BREU           2Tm 1, 9-12 
 
 Déu ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació 
santa, no perquè les nostres obres ho hagin merescut, 
sinó per la seva pròpia decisió,  per  la  gràcia  que  ens  
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havia concedit per Jesucrist abans dels segles, i que ara 
ha estat revelada amb l’aparició de Jesucrist, el nostre 
salvador, que ha desposseït la mort del poder que tenia i, 
amb la Bona Nova de l’Evangeli, ha fet resplendir la 
llum de la vida i de la immortalitat. Déu m’ha fet herald 
i apòstol d’aquesta Bona Nova. Per això he de sofrir el 
que sofreixo, però no me n’avergonyeixo. Sé molt bé en 
qui he cregut, i estic segur que és prou poderós per 
guardar-me fins a aquell dia tot això que li tinc confiat. 
 
RESPONSORI BREU 
 
 R. Aquest és l’amic que va donar a l’Amat tota la 
seva voluntat, tot el temps de la seva vida. * Amic que 
ha començat moltes obres bones a honorar el seu Amat i 
bona amor. 
 V. Aquest és l’amic, mort per al seu Amat i per 
amor. * Amic. Glòria. Aquest. 
 
 Càntic de Maria. ant. Cap amic no pot més amar el 
seu Amat que aquell qui mor per honorar el seu Amat. 
 
PREGÀRIES 
 
Germans, el vespre ens recorda el moment que el Rei 
dels màrtirs, en el darrer sopar, es va oferir ell mateix 
per  donar  vida  al  món.  Invoquem-lo  ara  amb  les  
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pregàries que li dirigia el seu amic, el beat Ramon Llull, 
i diguem-li: 

Amat gloriós i ple de bondat, acolliu la nostra 
súplica. 
 
Salvador, Senyor d’aquells que estimen el vostre honor i 
la vostra lloança, 
- feu que l’Església eixampli la vostra fe, retorni a la 
devoció dels Apòstols i doni glòria a Déu arreu del món. 
 
Senyor, llum resplendor i endreçament de tots els qui 
voleu, 
 - trameteu al món homes coratjosos de morir pel vostre 
amor, que vagin predicant la veritat de la fe perquè els 
qui no us coneixen veritablement us coneguin i us 
estimin. 
 
Rei de reis, que posseïu i regneu tot el que existeix, 
- dirigiu els pensaments dels nostres governants perquè 
visquin en pau i seguretat, i governin en justícia i 
concòrdia tots els pobles de la terra. 
 
Senyor sant, que sou salut i salvació nostra, 
- tingueu misericòrdia dels pecadors, puix sofríreu greu 
passió per perdonar-nos les culpes i pecats. 
 
Divinal Rei de la glòria, que sou font de vida i de tots 
els béns, 
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- santifiqueu, per la vostra dolça misericòrdia, els 
nostres germans difunts i feu-los posseir la glòria del 
paradís. 
 
Confiats en l’amor del Pare, demanem-li amb amor 
filial la vinguda del seu Regne: Pare nostre. 
 

Oració 
 

 Oh Déu, que enriquíreu el beat Ramon Llull, 
màrtir, amb el zel de predicar la fe: doneu-nos, per la 
seva intercessió, de mantenir-nos fins a la mort en la 
fermesa de la fe que hem rebut per la vostra gràcia. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 

 
 

Dia 28 de novembre 
 

SANT FRANCESC-ANTONI FASANI, 
PREVERE, DEL I ORDE 

 
Memòria per a tot l’Orde 

 
 Fra Francesc-Antoni (de família, Joan Fasani) 
nasqué a Lucera (Foggia, Itàlia), l’any 1681. De ben 
jove fou acollit entre els Framenors Conventuals. Es 
distingí ràpidament per la seva vida íntegra, i fou 
exemple d’austeritat  i  zel  sacerdotal.  La  seva  ardent  
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paraula i la gran caritat envers els pobres, els orfes i els 
empresonats s’escampà per tota la Puglia o Apúlia. 
Morí a Lucera el 29 de novembre de 1742. Fou 
canonitzat per Joan-Pau II el 13 d’abril de 1986. 
 
 Comú d’homes sants: per religiosos. 
 
Ofici de lectura 
 
SEGONA LECTURA 
 
De les “Meditacions” de sant Francesc-Antoni Fasani 
(Novena de l’Immaculada, Lucera, ed. 1973, passim) 
 

En Maria, natura i gràcia van en admirable acord 
 
 Un model fulgurant de santedat ens és proposat en 
la Verge Immaculada, que des del primer instant de la 
seva concepció apareix al món com un oceà infinit de 
perfecció i de virtut. Primogènita entre totes les 
criatures, sempre fou puríssima i perfectíssima. Els seus 
pensaments, afectes i desigs, i les seves accions foren 
sempre ornades d’admirable virtut, de la qual 
s’escampava al voltant seu un perfum suau com de flors 
oloroses, sense que cap alenada profana maculés la seva 
bellesa. Durant tota la seva vida fou un ésser ordenat, en 
el qual la natura i la gràcia sempre anaven en admirable 
acord,  així  com  l’esperit  i  la  carn  i  les  potències  
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superiors i les inferiors s’harmonitzaven perfectament 
amb la gràcia original. 
 Tu, en canvi, en la teva vida t’has embrutat de 
moltes culpes. Quanta negligència en l’observança de la 
llei divina, quants preceptes transgredits, quants deures 
descurats! Fixa’t quina lluita hi ha dintre teu, com es 
revelen els sentits contra la raó, i la carn contra l’esperit. 
Quantes vegades has fet infructuós el do preciós de la 
gràcia. Fa molt de temps que el Senyor et reitera el 
desig ardent que té de la teva salvació, i tu contradius el 
seu voler, rebutges les seves inspiracions, resisteixes a 
la seva gràcia. I si alguna vegada acceptes les seves 
invitacions, tanmateix no correspons prou als altíssims 
designis de la seva Providència. 
 Tot això és per manca d’esperit d’oració. També 
per parts dels eclesiàstics: s’estudia Déu, es predica 
Déu, s’ensenya Déu, es discuteix sobre Déu; en els 
Evangelis, en les Escriptures, es llegeix sobre Déu; no 
obstant això, l’esperit resta àrid, sense devoció. Molta 
ciència, i res d’oració; tot l’aliment és per a l’intel·lecte, 
res per a la voluntat. 
 Pensa que la teva dependència del Senyor és 
essencial, absoluta, contínua. ¿Perquè doncs, no tens la 
mirada elevada al cel per lloar, beneir i glorificar la 
divina Bondat? Si orientessis totes les coses a Déu, et 
faries sant. Vinga! Reorienta les teves intencions, obra 
el bé, estima el bé, però únicament per Déu, Déu sol. 
Procurem imitar la  perfectíssima  i  immaculada  Verge  
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Maria, sempre “interessant-nos pels dons millors.” Si tu 
parlessis els llenguatges dels àngels, si coneguessis els 
secrets del pensament de Déu, si per indicació teva 
ressuscitessin els morts..., tot això no valdria pas més 
que un sol un gra de gràcia santificant. 

Són molt precioses les virtuts cardinals, però ho 
són molt més les virtuts teologals. És preciosa la fe, és 
preciosa la saviesa, però més gran que aquestes és la 
caritat, que conté els dons de l’Esperit Sant. 
 
RESPONSORI                      Mi 6,8; Jr 1,27 
  
 R. Ja t’han dit què espera de tu el Senyor: * Espera 
que siguis just en l’obrar, que estimis la bondat i siguis 
humil amb el teu Déu. 
 V. Que ajudis els orfes i les vídues en les seves 
necessitats i us guardeu nets de la malícia del món. * 
Espera que siguis just en l’obrar, que estimis la bondat i 
siguis humil amb el teu Déu. 
  
 L’oració, com a Laudes. 
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Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant Per l’estimació que us 
tindreu entre vosaltres tothom coneixerà si sou 
deixebles meus. 

 
Oració 

 
 Oh Déu, que en sant Francesc-Antoni Fasani ens 
heu donat un model de seràfica perfecció i un ardent 
apòstol de la vostra paraula: concediu-nos, us preguem, 
pels seus mèrits i la seva intercessió, de ser sempre forts 
en la fe i actius en la caritat, per merèixer el premi etern. 
Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 
 Càntic de Maria, ant. Us ho dic amb tota veritat: 
Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans meus, 
per petit que fos, m’ho fèieu a mi. 
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El mateix dia 28 de novembre 

 
SANT JAUME DE LA MARCA, PREVERE, 

DEL I ORDE 
 

Memòria lliure 
 
 Fra Jaume nasqué a Monteprandone (Marca 
d’Ancona) el 1394, i va estudiar a Perusa, 
especialitzant-se en dret. Després es féu Framenor, 
estudià teologia i fou ordenat sacerdot, i dedicà tota la 
seva vida a la predicació. Va missionar per tota Itàlia i 
bona part d’Europa, propagant la devoció al santíssim 
Nom de Jesús. Exercí de mediador en problemes de 
diferent índole. Morí a Nàpols, l’any 1476. 
 
 Comú de pastors, o d’homes sants: per religiosos. 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’un sermó de sant Jaume de La Marca, prevere 
 

La predicació de la paraula de Déu 
fa germinar totes les virtuts 
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 Una part de la llavor caigué a la terra bona, i donà 
fruit: o cent, o seixanta, o trenta. Aquí hi ha 
representats els cors devots amarats de l’abundor de 
l’Esperit Sant, en els quals la Paraula de Déu hi sembra 
la contrició dels pecats, la violeta de la humilitat, la rosa 
de la caritat, el lliri de la castedat, el sant temor i l’amor 
de Déu, els desigs de les realitats eternes, el menyspreu 
de les coses mundanes, la formosor de totes les virtuts. 
 Oh preciosa i santa Paraula! Tu il·lumines els cors 
dels fidels, tu sacies els famolencs, tu consoles els 
afligits, tu fas fecunda la ment dels qui són bons i hi fas 
germinar totes les virtuts, tu arrenques les ànimes de la 
gola del diable, santifiques els descreguts transformant-
los d’homes terrenals en homes espirituals. 
 De fet, on es pot rebre l’Esperit Sant? Mitjançant la 
predicació. ¿On plores els teus pecats i on perdones les 
ofenses rebudes? En la predicació. ¿On abandones la 
teva mala voluntat i obtens la paciència i retrobes la teva 
ànima? Mitjançant la predicació. ¿On has conegut Déu, 
i on els descreguts es converteixen? Per mitjà de la 
predicació. ¿On són perdonats tants pecats: homicidis, 
impureses, infidelitats, odis i altres coses semblants? A 
través de la predicació. ¿Què ha mantingut el poble en 
la fe? La predicació. Per això els qui no volen escoltar la 
paraula de Déu s’assemblen als éssers irracionals. 
 ¿I quina cosa té la virtut de destruir els errors i les 
heretgies, i què ha convertit el món? La predicació. ¿I 
quin és el manament de Crist donat als Apòstols?  El de  
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predicar. ¿I d’on ve la força de sembrar les gràcies i les 
virtuts en les ànimes? De la predicació, ja que: No sereu 
vosaltres qui parlareu, diu el Senyor. 
 Oh santa predicació, més preciosa que qualsevol 
tresor! Feliços els qui t’escolten de gust, perquè tu ets la 
gran llum que il·lumina el món. Diu sant Bernat: “La 
Paraula de Déu s’ha d’escoltar de bon cor, acollir-la 
amb devoció, i cal guardar amb sol· licitud tot allò que 
interessa a la salvació de les ànimes. I no s’hi val 
escoltar-la com a simple paraula d’homes, sinó com allò 
que és, Paraula de Déu, tant quan consola com quan 
adverteix o reprova”. I així com el sembrador negligent 
desaprofita la llavor, també l’oient negligent es perd la 
Paraula de Déu. 
 Per això diu sant Agustí: “Us pregunto encara, 
germans i germanes, digueu-me: ¿Us sembla més sagrat 
el Cos de Crist que la Paraula de Déu? Per respondre 
correctament, haureu de dir que la Paraula de Déu no és 
pas menys que el Cos de Crist. I no serà menys culpable 
qui haurà escoltat amb negligència la Paraula de Déu 
que aquell qui negligentment hagi deixat caure per terra 
el Cos de Crist”. 
 
RESPONSORI                   2Tm 4, 2. 5; Rm 10, 15 
 
 R. Proclama la paraula de l’Evangeli, insisteix en 
tot moment, tant si és oportú com si no ho és, mira de 
convèncer la gent, reprèn, anima’ls,  esperant  amb  tota  
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paciència, com un mestre que sap ensenyar. * Conserva 
sempre el bon seny, aguanta els sofriments, fes obra 
d’evangelitzador. 
 V. Quin goig de sentir a les muntanyes els passos el 
missatger que porta la Bona Nova! * Conserva sempre 
el bon seny, aguanta els sofriments, fes obra 
d’evangelitzador. 
 
 L’ oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 
 Càntic de Zacaries, ant. Ha fet conèixer el nom de 
Jesús als homes, i els ha transmès les paraules rebudes 
de Déu. 

Oració 
 
 Oh Déu, que per convertir els pecadors i salvar les 
ànimes heu fet de sant Jaume de La Marca un 
predicador insigne de l’Evangeli: concediu-nos, per la 
seva intercessió, que, nets de tot pecat, aconseguim la 
vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 
Càntic de Maria, ant. Extirpà les abominacions de la 
malícia; adreçà el cor vers el Senyor, i, en temps dels 
perversos, afermà la pietat. 
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29 de novembre 
 

TOTS ELS SANTS DE L’ORDE FRANCISCÀ  
 

L’Orde Franciscà ha estat tostemsps una llar i un 
focus de santedat, i aquest ha estat el motiu de la seva 
vitalitat espiritual. Els seus fills Sants (del primer, segon 
i tercer Orde) pertanyen a tota condició social i a tots els 
pobles. Hi ha màrtirs, doctors, religiosos clergues i no 
clergues, laics, verges, santes dones... Una immensa 
multitud a l’entorn del Pobrissó d’Assís, “signe del Déu 
vivent”. 

La festa de Tots els Sants de l’Orde se celebra en 
aquest dia, perquè el 29 de novembre de 1223 el Papa 
Honori III va confirmar solemnement la Regla de sant 
Francesc, que ja havia estat aprovada verbalment per 
Innocenci III l’any 1209. 

 
Festa per a tot l’Orde 

 
Invitatori 
 
 Ant. Veniu, adorem el Senyor, Rei de reis, que és 
la corona de tots els sants. 
 
 El salm invitatori, com a l’Ordinari. 
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Ofici de lectura 
 
SALMÒDIA  
 
 Ant. 1. El Senyor empara els camins dels justos, 
que repassen la llei del Senyor, meditant-la nit i dia. 
 

Salm 1 
 
Feliç l’home 
       que no es guia pels consells dels injustos, † 
       ni va pels camins dels pecadors, * 
       ni s’asseu al ròdol burleta dels descreguts. 
Estima de cor la llei del Senyor, * 
       la repassa meditant-la nit i dia. 
 
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua: * 
       dóna fruit quan n’és el temps  
i mai no es marceix el seu fullatge, * 
       duu a bon terme tot el que emprèn. 
 
No serà així la sort dels injustos; * 
       seran com la palla escampada pel vent. 
Els culpables no resistiran al judici, * 
       cauran els pecadors a l’aplec dels justos. 
 
El Senyor empara els camins dels justos, * 
       i els dels culpables acaben malament. 
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Ant. El Senyor empara els camins dels justos, que 
repassen la llei del Senyor, meditant-la nit i dia. 
 

Ant. 2. Senyor, que n’és, de gloriós, el vostre nom; 
puix heu coronat de glòria i de prestigi els vostres sants.  
 

Salm 8 
 
Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, * 
       el vostre nom per tota la terra! 
 
La majestat que teniu dalt del cel, * 
       els infants més petits ja la canten. 
«Heu fet del firmament un baluard * 
       que detura el rebel i l’enemic.» 
 
Quan miro el cel que han creat les mans vostres, * 
       la lluna i els estels que hi heu posat, 
jo dic: « ¿Què és l’home, perquè us en recordeu, * 
       què és un mortal, perquè li doneu autoritat? 
 
Gairebé l’heu igualat als àngels, * 
       l’heu coronat de glòria i de prestigi, 
l’heu fet rei de les coses que heu creat, * 
       tot ho heu posat sota els seus peus: 
 
ramades de vedells i d’ovelles, * 
       fins i tot els animals de la selva, ./. 
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l’ocell que vola i els peixos del mar, * 
       i tot el que segueix els camins dels oceans. » 
 
Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, * 
       el vostre  nom per tota la terra! 
 

Ant. Senyor, que n’és, de gloriós, el vostre nom; 
puix heu coronat de glòria i de prestigi els vostres sants. 
 

Ant. 3. Els qui practiquen la justícia, Senyor, 
viuran a la muntanya sagrada. 
 

Salm 14 
 

Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra? * 
       ¿Qui podrà viure a la muntanya sagrada? 
 
El qui obra honradament 
       i practica la justícia, † 
       diu la veritat tal com la pensa; * 
       quan parla no escampa calúmnies, 
 
mai no fa mal al proïsme, * 
       ni carrega a ningú res infamant, 
compten poc als seus ulls els descreguts, * 
       honra i aprecia els fidels del Senyor; --- 
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no es desdiu de promeses oneroses, * 
       no fia els seus diners a interès, 
ni es ven per condemnar cap innocent. * 
       El qui obra així mai no caurà. 
 

Ant. Els qui practiquen la justícia, Senyor, viuran a 
la muntanya sagrada. 
 

V. Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor. 
R. Homes rectes, aclameu-lo. 

 
LECTURA PRIMERA 
 
De la segona carta de sant Pau 
als cristians de Corint        4, 5.6-18; 5, 14-15; 6, 1. 4-10 
 

La vida de Jesús es manifesta en els nostres cossos 
 

Germans, quan nosaltres prediquem, no ens 
anunciem a nosaltres mateixos: anunciem que Jesucrist 
és el Senyor. 

Al principi Déu ordenà que la llum resplendís 
d’enmig de la foscor, i ara és ell qui ha resplendit en els 
nostres cors, perquè irradiem el coneixement de la seva 
glòria, reflectida en Crist. 

Portem el tresor del ministeri, que Déu ens ha 
confiat, com en gerres de terrissa. Així queda ben clar 
que  aquest  poder  altíssim  ve  de  Déu,  i  no pas  de  



 

 257 

novembre : 29 
 

nosaltres. 
Quan les contrarietats ens envolten pertot arreu, no 

quedem del tot encerclats; quan no sabem com escapar-
nos, a la fi trobem la sortida; quan els qui ens 
persegueixen ja ens tenen a les mans, no quedem del tot 
abandonats; quan ens trobem per terra en la lluita, no 
arribem a perdre-hi la vida. 

Sempre i pertot arreu portem la mort de Jesús en el 
nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti en 
el seu esclat la vida de Jesús. És ben bé així: nosaltres 
vivim, però, per causa de Jesús, sempre estem a mercè 
de la mort, i així la vida de Jesús manifesta el seu esclat 
en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort 
no deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida, 
en vosaltres. 

L’Escriptura diu: “Em sento ple de fe, i per això he 
parlat.” Nosaltres, doncs, que tenim el mateix Esperit de 
la fe, també ens sentim plens d’aquesta fe, i per això 
parlem, i sabem que aquell qui ressuscità Jesús, el 
Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres amb Jesús, i 
ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres. 
Perquè tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu, 
que es multiplica a mesura que s’estén a molta gent, farà 
que sigui desbordant l’acció de gràcies a la seva glòria. 
Per això no ens desanimem. És veritat que la vida 
d’homes que vivim per fora es va consumint, però la 
que vivim dins nostre es va renovellant cada dia, perquè  

 



 

 258 

novembre : 29 
 
el pes lleuger del que ara sofrim, i que dura tan poc, va 
acumulant un pes incomparable de glòria que durarà 
sempre. I nosaltres no apuntem a això que veiem, sinó a 
allò que no veiem, perquè les coses que veiem passen, 
però les que no veiem duren per sempre. 

L’amor que el Crist ens té ens obliga: hem de 
reconèixer que un ha mort per tots. I és que tots han 
mort, però ell ha mort per tots, perquè els qui viuen no 
visquin ja per a els mateixos, sinó per a Aquell que ha 
mort per tots i ha ressuscitat. 

Us exhortem, com a col·laboradors de Déu: No 
malverseu la gràcia que n’heu rebut. Més aviat ens hem 
d’acreditar en totes les situacions com a servidors de 
Déu, sofrint amb molta constància la dissort, les 
angúnies, les contrarietats, les bastonades, les presons, 
els avalots, les fatigues, l’insomni, la manca d’aliment; 
en nosaltres ha de resplendir l’honestedat, el 
coneixement, la paciència, la bondat, la presència de 
l’Esperit Sant, l’amor sincer; pel missatge de veritat que 
anunciem, pel poder que Déu ens ha donat, hem de 
brandar amb la dreta i amb l’esquerra les armes de la 
justícia; pot ser que ens veiem honrats o deshonrats, que 
uns parlin bé de nosaltres, i d’altres en parlin malament, 
que ens tinguin per impostors, quan diem la veritat, que 
ens tinguin per desconeguts, quan som prou coneguts; 
sembla que morim, quan de fet vivim més 
profundament; ens han condemnat a diverses penes, 
però encara no ens han executat; en les nostres tristeses,  
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sempre estem contents; enmig de la pobresa, n’enriquim 
molts; sense tenir res, som amos de tot. 
 
RESPONSORI         Ef 4, 4 ; Salm 132, 1 
 
 R. Els sants de Déu es mantenien ferms en l’amor 
fratern, d’acord amb la paraula del Senyor i les lleis dels 
seus pares. * Perquè sempre tenien un sol esperit i una 
sola fe. 

V. Que n’és, de bo i agradable, viure junts els 
germans! * Perquè sempre tenien un sol esperit i una 
sola fe. 
 
LECTURA SEGONA 
 
De l’Apologia pauperum, de sant Bonaventura, bisbe 
(Cap. 3, núms. 8-10) 
 

Aprenguem a no ser orgullosos, 
sinó a posar-nos al nivell dels humils 

 
El nostre Salvador, dient en primer lloc: Feliços els 

pobres en l’esperit, ens invita al perfecte renunciament 
dels béns temporals. Afegint després: Feliços els 
humils, ens invita a l’abnegació de la pròpia voluntat i 
dels sentiments, que són els qui ens fan iracunds i 
superbs. Dient més tard: Feliços els qui estan de dol, 
ens impel·leix a apartar-nos dels  plaers  carnals.  Quan  
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diu: Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, i: 
Feliços els compassius, ens mou a suportar el proïsme 
amb paciència, condescendència i pietat.  

A aquestes benaurances, hi afegeix: Feliços els nets 
de cor, i Feliços els qui posen pau. Llavors ens atreu per 
anar més amunt (sursumacció), ens invita a fer accions 
que donen claredat a l’enteniment i posen pau en el cor, 
fent que l’ànima esdevingui conforme a la Jerusalem 
celestial, nom que significa “visió de pau”. 

Per últim, amb les paraules: Feliços els perseguits 
pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells, torna 
al principi, com fent un cercle, perquè aquí hi ha el 
compendi de totes les altres. 

En testimoni d’això, el benaurat Patriarca dels 
pobres, Francesc, al principi de la seva Regla proposa 
com a fonament les tres primeres benaurances, dient: 
“La regla i vida dels frares menors és aquesta, a saber: 
observar el sant Evangeli de nostre Senyor Jesucrist, 
vivint en obediència, sense res de propi i en castedat.” I 
després recomana, com a complement, les altres tres 
com objecte de desig, dient: “Parin esment que, sobre 
totes les coses, han de desitjar de tenir l’esperit del 
Senyor i la seva santa operació, pregar sempre a ell amb 
cor pur i tenir humilitat i paciència en la persecució i la 
malaltia, i estimar aquells que ens persegueixen, 
reprenen i acusen”, on toca aquelles tres coses. Car 
posa,  en  primer  lloc,  l’elevació  (sursumacció)  cap a   
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Déu; com a darrer, hi posa la condescendència envers el 
proïsme, i hi interposa la tolerància en les adversitats. 

Per les tres primeres benaurances hom és crucificat 
per al món; per les altres tres que segueixen es conforma 
amb Déu, perquè, talment fossin sis ales seràfiques, 
s’aixequi de les coses mundanes i sigui emportat vers 
les divines. Amb molta raó, doncs, Crist en la seva 
seràfica aparició va marcar amb els seus estigmes, com 
segell d’aprovació, aquest sant Pobrissó, que practicà 
perfectament i ensenyà la perfecció evangèlica, a fi de 
manifestar-nos, en el camí de la perfecció, un senyal 
clar contra les perilloses tenebres dels darrers temps, pel 
qual puguem assolir la perfecció i aprenguem a no ser 
orgullosos, sinó a posar-nos al nivell dels humils. 
 
RESPONSORI       Mt 19, 27-29; Lc 6,20 
 
 R. Vosaltres, que ho heu deixat tot i heu vingut 
amb mi * Rebreu cent vegades més i posseireu la vida 
eterna. 
 V. Feliços els pobres: el Regne de Déu és per a 
vosaltres. * Rebreu cent vegades més i posseireu la vida 
eterna. 
 
HIMNE Oh Déu, us lloem. 
 

L’ oració, com a Laudes. 
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Laudes 
 
SALMODIA 
 
 Ant. 1. Aquests són els homes sants, que va escollir 
el Senyor, i els ha donat la glòria eterna. 
 
 Els salms i el càntic, del diumenge de la setmana I. 
 
 Ant. 2 . Sants i humils de cor, beneïu el Senyor; 
ànimes i esperits dels justos, canteu himnes al nostre 
Déu. 
 
 Ant. 3. Aquesta és la glòria reservada a tots els 
Sants, que han seguit les petjades de Crist. 
 
LECTURA BREU          Rm 8, 29-30 
 
 Aquells que Déu coneixia d’abans que existissin, 
els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat 
així el primer d’una multitud de germans. Ell, que els 
havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica. 
 
RESPONSORI BREU         Salm 67, 4 ; Sa 5, 16 
 
 R. S’alegrin els justos davant de Déu. *  Que no 
planyin res per celebrar el seu triomf. 
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 V. El Senyor els té guardada la recompensa. * Que 
no planyin. Glòria. S’alegrin. 
 
 Càntic de Zacaries, ant. L’exèrcit esclatant dels 
Màrtirs, l’estol dels Sants i Beats, de les Verges i Dones 
Santes us donen lloança; tots els Sants i elegits us 
glorifiquen unànimes, oh benaurada Trinitat, un sol 
Déu. 
 
PREGÀRIES 
 
Elevem amb alegria la nostra pregària a Déu, que 
corona de glòria tots els seus Sants, i diguem-li: 

Salveu-nos, Senyor, per la intercessió dels sants. 
 
Déu, font de santedat, que heu fet resplendir en els 
vostres sants les meravelles de la vostra gràcia 
multiforme, 
- concediu-nos de celebrar en ells la vostra grandesa. 
 
Déu etern i provident, que ens heu mostrat en els sants 
imatges tan perfectes del vostre Fill. 
- acosteu-nos per ells més i més a Jesucrist. 
 
Rei del cel, que amb l’exemple dels sants, seguidors 
fidels de Crist, ens encoratgeu a caminar vers la pàtria 
veritable, 
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- ensenyeu-nos a imitar-los pel camí segur que hi 
condueix. 
 
Vós, oh Déu, pel sacrifici del Cos del vostre Fill ens 
uniu més estretament amb els sants: 
- augmenteu la nostra devoció perquè visquem més 
d’acord amb les exigències que el seu culte ens demana. 
 
Plens de goig en sentir-nos membres de la gran família 
dels sants, diguem ara al Pare de tots: Pare nostre. 
 

Oració 
 
 Oh Déu totpoderós i etern, que us heu dignat a 
il· luminar la vostra Església amb la varietat 
esplendorosa dels Sants de l’Orde Franciscà: feu que, 
tot celebrant llur memòria en una sola festa, imitem en 
aquest món tan lluminosos exemples de santedat i 
mereixem aconseguir al cel la corona de justícia. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
 
Hora d’entre dia 
 
 Les antífones i els salms, de la fèria corresponent. 
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Tèrcia 
 
LECTURA BREU             Sa 5, 15-16 
 
 Els justos viuen per sempre. El Senyor els guarda 
la recompensa, l’Altíssim vetlla per ells. Per això rebran 
de mans del Senyor les insígnies reials, una diadema 
magnífica. La dreta del Senyor els protegirà, el braç del 
Senyor els farà d’escut. 
 

V. Aquests són els qui vénen a buscar-vos, Senyor. 
R. Per veure-us de cara, Déu de Jacob. 

 
Sexta 
 
Lectura breu         Sir 44, 10-14 
 
 Eren homes piadosos i les seves obres justes no han 
estat oblidades. Amb la seva posteritat restarà la bona 
herència nascuda d’ells. La seva posteritat resta fidel a 
les aliances, i també els seus fills, gràcies a ells. La seva 
posteritat restarà per sempre, la seva glòria no serà 
esborrada. Els seus cossos foren sepultats en pau, el seu 
nom perdura per generacions.  
 
 V. L’Església proclama la seva saviesa. 
 R. I en fa l’elogi. 
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Nona 
 
LECTURA BREU                   Tb 2, 18 
 
 Som fills de sants i esperem aquella vida que Déu 
donarà als qui no perden la confiança en ell. 
 

V. Els nostres germans reberen la corona de la 
vida. 

R. Que Déu ha promès als qui l’estimen. 
 L’ oració, com a Laudes. 
 
Vespres 
 
SALMÒDIA 
 
 Ant. 1. Vaig veure una multitud tan gran, que ningú 
no hauria pogut comptar: gent de tots els pobles, que 
estava davant el tron. 
 
 Els salms i el càntic, del comú d’homes sants. 
 
 Ant. 2. Portaven escrits al front el nom de l’Anyell 
i el nom del seu Pare. 
  
 Ant. 3. Tots els sants gaudeixen amb Crist, vestits 
de blanc, acompanyen l’Anyell arreu on va. 
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LECTURA BREU          Sir 44, 1. 6-7 
 
 Fem l’elogi dels homes il·lustres, dels nostres pares 
que s’han anat succeint, homes rics, plens de poder, que 
vivien en pau a casa seva. Tots ells foren honorats pels 
homes del seu temps, i en els seus dies foren motiu 
d’orgull. 
 
RESPONSORI BREU 
 
 R. Heus aquí la veritable germanor * Que ha vençut 
la foscor del món amb l’amor de Crist. 
 V. Ja posseeix el Regne gloriós del cel. * Ha 
vençut. Glòria. Heus aquí. 
 
 Càntic de Maria, ant.  Cap ull no ha vist mai, ni cap 
orella no ha sentit, ni el cor de l’home somniava això 
que Déu té preparat per als qui l’estimen. 
 
PREGÀRIES 
Elevem amb alegria la nostra pregària a Déu, que 
corona de glòria tots els seus sants, i diguem-li: 

Salveu-nos, Senyor, per la intercessió dels sants. 
 
Vós, que enfortíreu els màrtirs perquè donessin 
testimoniatge de la fe fins a vessar la sang, 
- feu que els cristians siguem testimonis fidels del vostre 
Fill. 



 

 268 

novembre : 29 
 
Vós que donàreu a les verges consagrades el do insigne 
d’imitar Crist en l’estat de virginitat, 
- concediu-nos que la reconeguem com un signe 
peculiar dels béns celestials.  
 
Vós, que en tots els sants ens descobriu la vostra 
presència i la vostra paraula, 
- feu que, venerant-los a ells, us sentim a vós més a prop 
nostre. 
 
Concediu, piadosíssim Senyor, als nostres germans 
difunts de compartir per sempre el cel amb tots els 
sants, 
- i, per la seva intercessió, concediu-nos-ho a nosaltres. 
 
Plens de goig en sentir-nos membres de la gran família 
dels sants, diguem ara al Pare de tots: Pare nostre. 
 

Oració 
  
Oh Déu totpoderós i etern, que us heu dignat a 
il· luminar la vostra Església amb la varietat 
esplendorosa dels Sants de l’Orde Franciscà: feu que, 
tot celebrant llur memòria en una sola festa, imitem en 
aquest món tan lluminosos exemples de santedat i 
mereixem aconseguir al cel la corona de justícia. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
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MES DE DESEMBRE 

 
Dia 2 de Desembre 

 
BEATA MARIA-ÀNGELA ASTORCH, 

VERGE, DEL II ORDE  
 

Memòria lliure 
Memòria per al II Orde 

Festa a Barcelona (Caputxines) 
 
 Sor Maria-Àngela (de família, Jerònima Astorch) 
nasqué a Barcelona, l’any 1592. Òrfena de pare i mare, 
de molt joveneta va entrar al monestir de les Clarisses 
Caputxines de Barcelona, on féu la professió el 8 de 
setembre de 1609. Quan tenia vint-i-un anys fou 
enviada a la fundació de Saragossa amb el càrrec de 
mestra de novícies. Després d’haver servit aquest 
monestir unes quantes vegades com abadessa, el 1645 
fundà un nou monestir a Múrcia. Es distingí pel do de 
contemplació que alimentava en la celebració de la 
Litúrgia de les Hores, així com per la seva caritat 
sol·lícita envers totes les germanes. Morí santament a 
Múrcia el dia 2 de desembre de 1665. Joan-Pau II la va 
beatificar el 23 de maig de 1982. 
 
 Comú de verges. 
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Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Dels escrits de la beata Maria-Àngela Astorch, verge 
(Manuscrit inèdit. Arxiu de la Postulació General 
OFMCap.) 
 

Mare i servidora de les germanes 
 
 Veure’m superiora i haver de manar, m’és de molta 
mortificació, sobretot perquè he de respondre davant 
Déu del progrés espiritual de les religioses. 
 Vaig sentir que el Senyor em deia en l’íntim de 
l’ànima: Sigues en tot exemple de bones obres. Això em 
féu comprendre que la meva obligació era de servir 
d’exemple a les germanes i de progressar sempre en 
major perfecció. M’he posat per norma sofrir, callar i 
portar el pes inherent a la tasca de govern, com a 
serventa de la casa del Senyor i sentint-me indigna 
d’estar entre les seves serventes. 
 Veig molt clar que Déu no condueix pas totes les 
germanes pel mateix camí. A mi, em toca d’ajudar-les 
amb suavitat i dolcesa a seguir el camí que ell ha marcat 
a cada una, sense pretendre que passin totes pel mateix 
viarany. 
  
 



 

 271 

desembre : 2 
 
 En l’exercici del meu càrrec, acostumo actuar a la 
presència del meu Senyor. Sofreixo i em resigno, tinc 
paciència i callo, renuncio al meu gust, a la meva 
voluntat  i al meu parer, i ajusto amb senzillesa la meva 
opinió al criteri dels altres, quan es tracta de coses més 
aviat indiferents. Venero en les germanes la santedat 
oculta que Déu ha infós en la seva ànima. Tolero la seva 
manera de ser i les seves reaccions pensant que tots som 
vasos de terrissa. No m’escandalitzo de les seves 
flaqueses, si bé em dolen perquè els poden destorbar en 
el camí de la santedat, i més perquè Déu no és servit 
com caldria, car és cosa indigna de servir-lo sense una 
gran santedat, puresa i humilitat. És així com les vaig 
orientant. 
 Anhelo ferventment que totes les germanes 
gaudeixin del que jo sento i frueixo en les 
comunicacions íntimes amb el Senyor, i així progressin 
en les virtuts. I desitjo que això s’esdevingui sense ni 
adonar-me’n, sinó com espontàniament, per obra de la 
gràcia interior, que obra en cada una, mentre jo resto 
amagada en el meu no-res, en el voler de Déu i en la 
seva permissió. Moltes vegades m’he privat del meu 
sosteniment espiritual per donar-lo a elles, i m’he 
alegrat dels ànims i de la consolació que en rebien. 
 Miro d’adaptar-me als condicionaments i a la 
manera de ser de cada una a fi d’ajudar-les en les seves 
necessitats, encara que això vagi en contra de la meva 
comoditat.  Les  seves  faltes  i caigudes  em  semblen  



 

 272 

desembre : 2 
 
bastant més lleus que les meves. Amb tot, no puc pas 
aprovar les negligències, no puc pas tancar els ulls a la 
realitat. Les excuso, però com que tinc cura d’elles no 
puc deixar de corregir-les, de procurar que compleixin 
les pròpies obligacions, siguin fidels a les promeses, 
donin un bon exemple en el seu comportament exterior 
i, sobretot, visquin amb dignitat davant Déu. 
 Provo de morir a mi mateixa donant la meva vida 
en sacrifici pel meu Senyor. Certament, no me’n 
manquen pas d’ocasions. I, de fet, em presto a servir de 
menjar saborós per a totes, cosa no sempre tan fàcil com 
perquè el meu natural no hi senti sovint una certa 
repugnància, car és més fàcil procurar-se el propi 
descans que no pas carregar-se la creu i morir dia rere 
dia en els sacrificis que comporta la renúncia al propi 
parer. Deixo passar per alt les coses de poc relleu, i 
m’importa poc que es faci el contrari del que jo penso o 
voldria. 
 Això de poder acomodar-me a tota classe de 
temperaments, ho considero obra de la gràcia. 
 Porto totes les germanes al cor. Les estimo tant 
que, si fos necessari, donaria la vida per cada una 
d’elles. Més encara, em lliuraria al suplici més horrible 
del món per veure-les créixer en santedat. 
 
RESPONSORI            Rm. 12, 1. 8 
 R. Us demano que oferiu tot el que sou, * Com una 
víctima viva, santa i agradable a Déu. 
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desembre : 2 i 8 
 
 V. El qui té el do de servir, que realment serveixi; 
aquell que tingui, que doni sense reserva; el qui ocupa 
un càrrec de dirigent, que s’hi dediqui amb sol·licitud. * 
Com una víctima viva, santa i agradable a Déu. 
 

Oració 
 
 Oh Déu, ric per a tothom qui us invoca, vós 
adornàreu la beata Maria-Àngela, verge, amb el do de 
penetrar de manera inefable el tresor de les vostres 
riqueses a través de la Litúrgia de les Hores; concediu-
nos, per la seva intercessió, d’oferir-vos talment les 
nostres accions que siguem lloança de la vostra glòria 
en Jesucrist el vostre Fill. Ell, que amb vós viu i regna. 
 
 

Dia 8 de desembre 
 

LA CONCEPCIÓ IMMACULADA DE SANTA 
MARIA, VERGE, PATRONA I REINA 

DE L’ORDE FRANCISCÀ 
 

Solemnitat 
Tot segons el Calendari Romà universal. 
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 Apèndix, 4 d’agost    
 
 
 

APÈNDIX 
Referència a d’altres Sants i Beats 

relacionats amb la Família Franciscana 
 

 
 

4 d’agost 
 

SANT JOAN-MARIA VIANNEY, PREVERE,  
DEL III ORDE 

 
Memòria 

   
Joan-Baptista-Maria Vianney nasqué prop de Lió 

l’any 1786. Hagué de vèncer moltes dificultats per a 
arribar al sacerdoci i fou destinat a Ars, un poblet de la 
diòcesi de Belley. Governà admirablement la parròquia i 
la féu progressar mitjançant la predicació eficaç, la 
mortificació, la pregària i la caritat. Per la seva fama de 
confessor i director d’ànimes, venien fidels de tot arreu 
a escoltar els seus sants consells. Morí l’any 1859. 
 
         Tot segons el Calendari Romà universal.  
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Apèndix, 16 d’agost    
 

16 d’agost 
 

SANT ROC DE MONTPELLER, 
DEL III ORDE 

 
Memòria lliure 

 
Roc nasqué a Montpeller, l’any 1295. Orfe de pare 

i de mare, distribuí els seus béns entre els pobres i 
ingressà a l’Orde Franciscà Seglar. Es mortificà amb 
dejunis i altres penitències. Fou exemplar la seva caritat 
envers els altres, d’una manera especial durant la pesta 
que s’estengué per tot Itàlia, durant la qual anà pels 
pobles socorrent els malalts i desesperançats. Retornat a 
la seva terra, morí l’any 1327. 
 
         Comú d’homes sants: per aquells que exerceixen 
obres de misericòrdia. 
 
Ofici de Lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
D’una homilia de sant Joan Crisòstom sobre sant Joan. 
( Homilia 68. Collectio SS. Ecclesiae Patrum , vol. 10,  
p. 226 ) 

 
Socorreguem els malalts i desesperançats 
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Apèndix, 16 d’agost 
 
Déu no abandona mai els seus, ni vol la seva 

perdició; quan es veu obligat a castigar, ho fa sempre a 
contracor. Diu la sagrada Escriptura: No vull la mort del 
pecador, sinó que es converteixi i que visqui. El mateix 
Crist plorà la desgràcia de Jerusalem com nosaltres 
plorem la dels nostres amics. 

En conseqüència, procurem evitar tot allò que 
podria allunyar-nos de Déu, i dediquem a la nostra vida 
la cura que ens reclama: estimem-nos els uns als altres i 
guardem-nos de no esquinçar els nostres propis 
membres; això, no veiem que ho facin sinó els insensats 
i els folls furiosos. Com més veiem mal disposats uns 
germans, més hem de procurar per ells. Quantes 
vegades ens hem trobat davant de malalties corporals 
greus i incurables i, amb tot, intentem posar-hi remei 
sobre remei! ¿Què hi ha de més terrible que el mal de 
gota als peus o a les mans? Però, ¿per ventura tallem els 
membres per extirpar el mal? Ens en guardem bé prou! 
Més aviat recorrem a tota classe de remeis a fi 
d’obtenir, si no una guarició completa, almenys un 
alleujament del mal. Semblantment cal procedir amb els 
nostres germans. Quan el seu mal no té remei, no hem 
de cessar de posar-hi interès i de portar els uns les 
càrregues dels altres. D’aquesta manera complirem la 
llei de Crist i arribarem a la possessió dels béns 
promesos, per la gràcia i la caritat de Jesucrist, nostre 
Senyor, que viu i regna amb el Pare i l’Esperit Sant pels 
segles dels segles.  Amén. 
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Apèndix, 16 d’agost 
 
RESPONSORI BREU 
 

R. La terra gemegà perquè els seus habitants eren 
consumits per la pesta.   *   I un home sant tingué cura 
d’ells. 

V. Les seves oracions pujaven a la presència del 
Senyor.   *   I un home sant. 
 
         L’oració, com a Laudes. 
 
Laudes 
 

Càntic de Zacaries, ant.   Qui es nega a si mateix 
en aquest món, es guarda per a la vida eterna. 
 

Oració 
 
   Senyor, guardeu benèvolament el vostre poble; i per la 
intercessió de sant Roc deslliureu-lo de tot contagi de 
cos i d’esperit. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Vespres 
 

 Càntic de Maria, ant.   Us ben asseguro que allò 
que féreu a un d’aquets germans meus més petits, a mi 
m’ho féreu. Veniu, beneïts del meu Pare, hereteu el 
Regne preparat per a vosaltres d’ençà de la creació del 
món. 
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Apèndix, 21 d’agost 
 
 
 

21 d’agost 
 

SANT PIUS X, PAPA, 
DEL III ORDE 

 
Memòria 

 
Giuseppe Melchiore Sarto nasqué al poble de 

Riese, als confins de Venècia, l’any 1835. Fou un 
sacerdot molt exemplar. Després fou bisbe de Màntua, 
patriarca de Venècia i papa l’any 1903, amb el nom de 
Pius X. La seva divisa: “Unir en el Crist tot el món“. Ho 
realitzà amb simplicitat d’ànima, amb les virtuts de la 
pobresa i de la fortalesa, mitjançant les quals renovà la 
vida cristiana entre els fidels i debel·là vigorosament els 
errors de l’època. Morí el dia 20 d’agost de 1914. 
 

Tot segons el Calendari Romà universal. 
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Apèndix, 11 d’octubre 
 
 
 

Dia 11 d’octubre 
 

BEAT JOAN XXIII, PAPA, 
DEL III ORDE 

 
Memòria lliure 

 
 Angelo Giuseppe Roncalli nasqué a Sotto il Monte 
(Bergamo), l’any 1881. Entrà d’alumne en el seminari 
diocesà de Bergamo i posteriorment en el Pontifici 
Seminari Romà. Fou ordenat sacerdot en el 1904. Serví 
l’Església en diferents tasques: secretari del bisbe;  
president per Itàlia del Consell de la Pontifícia Obra per 
a la Propagació de la Fe; Visitador Apostòlic i després 
Delegat Apostòlic a Bulgària; Delegat Apostòlic a 
Turquia i Grècia; Nunci Apostòlic a França. En el 1953 
fou creat Cardenal i nomenat Patriarca de Venècia. En 
el 1958, a la mort de Pius XII, fou elegit Papa, sota el 
nom de Joan XXIII. Durant el seu pontificat convocà el 
Sínode Romà, instituí la Comissió per a la revisió del 
Codi de Dret Canònic, i convocà el Concili Ecumènic 
Vaticà II. Morí a la tarda del 3 de juny de 1963. Fou 
beatificat el 3 de setembre de 2000. 
 
 Comú de pastors. 
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Apèndix, 11 d’octubre 
 
Ofici de lectura 
 
LECTURA SEGONA 
 
Del Diari de l’ànima, del beat Joan XXIII, papa 
 

El bon pastor dóna la vida per les ovelles 
 
 És interessant que la Providència m’hagi retornat al 
lloc on la meva vocació sacerdotal va donar els primers 
passos, és a dir, al servei pastoral. Ara em trobo en ple 
ministeri directe de les ànimes. En realitat, sempre he 
pensat que, per a un eclesiàstic, la diplomàcia (com 
diem) ha d’estar impregnada d’esperit pastoral; 
altrament no val res, i redueix al ridícul una missió 
santa. Ara em trobo davant dels veritables interessos de 
l’Església, en relació amb la seva finalitat, que és la de 
salvar les ànimes, de guiar-les cap al cel. Amb això ja 
en tinc prou, i en dono gràcies al Senyor. Ho vaig dir a 
Venècia, a Sant Marc, el 15 de març, dia de la meva 
entrada. No desitjo ni em preocupa res més que viure i 
morir per les ànimes que m’estan confiades. El bon 
pastor dóna la vida per les ovelles. Jo he vingut perquè 
les ovelles tinguin vida, i en tiguin a desdir. 
 Inicio el meu ministeri directe a una edat         
(setanta-dos anys) en què altres l’acaben. Em trobo, 
doncs, al llindar de l’eternitat. Jesús meu, primer pastor 
i bisbe  de  les  nostres  ànimes,  el  misteri de  la meva 
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Apèndix, 11 d’octubre 
 
vida i de la meva mort és a les vostres mans, i prop del 
vostre cor. Per una banda, temo la proximitat de la 
darrera hora; per altra banda, confio i miro endavant, dia 
a dia. Em sento en la condició de sant Lluís Gonzaga: 
continuar les meves ocupacions, sempre amb ànsies de 
perfecció, però més encara pensant en la divina 
misericòrdia. 
 Pels pocs anys que em queden de vida, vull ser un 
sant pastor en la plenitud de la paraula, com el beat Pius 
X el meu predecessor, com el venerat cardenal Ferrari, 
com el meu monsenyor Radini Tedeschi mentre va viure 
i si hagués continuat vivint. Que Déu m’hi ajudi! 
 Aquest dies he llegit sant Gregori i sant Bernat, tots 
dos preocupats per la vida interior del pastor que no ha 
de patir per les preocupacions materials exteriors. La 
meva jornada ha de ser sempre de pregària; la pregària 
és el meu respir. Em proposo de recitar cada dia el 
rosari sencer de quinze misteris, amb la intenció 
d’encomanar així al Senyor i a la Mare de Déu –si puc, 
a la capella, davant el Santíssim Sagrament- les 
necessitats més greus dels meus fills de Venècia i de la 
diòcesi: clerecia, joves seminaristes, verges 
consagrades, autoritats públiques i pobres pecadors.  
 Ja tinc, aquí, dues espines doloroses, entre tanta 
esplendor de dignitat eclesiàstica i de respecte, com a 
cardenal i patriarca: l’exigüitat de les rendes de la mesa, 
i la turba de pobres i de sol·licituds per col· locacions  i  
per  ajudes.  Pel  que  es refereix a la mesa, no m’és 
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impossible de millorar-ne les condicions tant per a mi 
com també pensant en els meus successors. 
 Tanmateix m’agrada beneir el Senyor per aquesta 
pobresa una mica humiliant i sovint enutjosa. Em fa més 
semblant a Jesús pobre i a sant Francesc, ben confiat 
que no em moriré pas de gana. Oh benaurada pobresa, 
que m’assegura una benedicció més gran, sobretot de 
cara al meu ministeri pastoral! 
 
RESPONSORI                               Jn 10, 2-4 
 
 R. El qui entra per la porta és el pastor de les 
ovelles: el guarda li obre la porta, i les ovelles 
reconeixen la seva veu; * Crida les que són seves, 
cadascuna pel seu nom, i les fa sortir. 
 V. Quan té a fora totes les seves, camina al davant, 
i les ovelles el segueixen, perquè reconeixen la seva 
veu. * Crida les que són seves, cadascuna pel seu nom, i 
les fa sortir. 
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Oració 
 
 Déu omnipotent i etern, que en el beat Joan XXIII, 
papa, heu fet resplendir per tot el món l’exemple d’un 
bon pastor: concediu-nos, per la seva intercessió, de 
difondre amb joia la plenitud de la caritat cristiana. Per 
nostre Senyor Jesucrist. 
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Salms de laudes 
 
 

SALMS PER ALS LAUDES 
DE LES SOLEMNITATS I FESTES 

 
Salm 62, 2-9 

 
Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. * 
       Tot jo tinc set de vós, 
per vós es desviu el meu cor, * 
       com terra eixuta sense una gota d’aigua. 
 
Jo us contemplava al vostre santuari * 
       quan us veia gloriós i poderós. 
L’amor que em teniu val més que la vida; * 
       per això els meus llavis us lloaran. 
 
Que tota la vida us pugui beneir * 
       i alçar les mans lloant el vostre nom. 
Saciat del bo i millor, * 
       us lloaré amb el goig als llavis. 
 
Quan des del llit us recordo, * 
       passo les nits pensant en vós, 
perquè vós m’heu ajudat, * 
       i sóc feliç sota les vostres ales. 
 
La meva ànima s’ha enamorat de vós, * 
       em sosté la vostra mà. 
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Salms de laudes 

 
Càntic: Dn 3, 57-88.56 

 
Beneïu el Senyor totes les criatures, * 
       canteu-li lloances per sempre. 
Beneïu-lo, àngels del Senyor, * 
       beneïu, cels, el Senyor. 
Beneïu el Senyor, aigües de l’espai, * 
       beneïu-lo, estols del Senyor. 
Beneïu el Senyor, sol i lluna, * 
       beneïu-lo, estrelles del cel. 
 
Beneïu el Senyor, pluges i rosades, * 
       beneïu-lo, tots els vents. 
Beneïu el Senyor, foc i calor, * 
       beneïu-lo, freds i gelades. 
Beneïu el Senyor, rosades i gebre, * 
       beneïu-lo, glaç i freds. 
Beneïu el Senyor, neus i geleres, * 
       beneïu-lo, dies i nits. 
Beneïu el Senyor, llum i tenebres, * 
       beneïu-lo, núvols i llamps. 
 
Que la terra beneeixi el Senyor, * 
       que li canti lloances per sempre. 
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons, * 
       vegetació de la terra, beneeix-lo. 
Beneïu, fonts, el Senyor, * 
       beneïu-lo, rius i mars. 
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins, * 
       beneïu-lo, tots els ocells. ./. 
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Salms de laudes 

 
Beneïu el Senyor, feres i ramats, * 
       canteu-li lloances per sempre. 
 
Beneïu el Senyor, tots els homes, * 
       beneeix-lo, poble d’Israel. 
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor, * 
       beneïu-lo, servents del Senyor. 
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor, * 
       ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo, 
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael, * 
       canteu-li lloances per sempre. 
 
Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esperit Sant, * 
       cantem-li lloances per sempre. 
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel. * 
       Glòria i lloança per sempre. 
 
A l’acabament d’aquest càntic no es diu Glòria al Pare. 
 

 
Salm 149 

 
Canteu al Senyor un càntic nou, * 
      canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen. 
Se sent feliç Israel del qui l’ha creat, * 
       s’alegren del seu rei els fills de Sió. 
 
Lloen el seu nom, el lloen tot dansant, * 
       acompanyen els seus cants 
 amb els tambors i les cítares. ./. 
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Salms de laudes 

 
Perquè el Senyor estima el seu poble, * 
       coronarà de triomf els humils. 
 
Els fidels celebren la seva glòria, * 
       des dels seus rengles aclamen plens de goig; 
mentre els seus llavis glorifiquen Déu, * 
       tenen a les mans espases de dos talls, 
 
per fer justícia entre els pobles, * 
       per reprendre i castigar les nacions, 
encadenant els seus reis, 
       emmanillant els poderosos. 
 
Executar la sentència que està escrita, * 
       és la glòria reservada als qui l’estimen. 
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Salmòdia complementària : tèrcia 

 
 
 

 
SALMÒDIA COMPLEMENTÀRIA 
PER A TÈRCIA, SEXTA I NONA 

 
Sèrie I (Tèrcia) 

 
Salm 119 

 
Clamo al Senyor en la meva desgràcia, * 
       i ell em respon. 
Defenseu-me, Senyor, dels llavis mentiders, * 
       de la llengua impostora. 
 
¿Què et donarà Déu a mans plenes, 
       llengua impostora? † 
       Les fletxes del guerrer, ben esmolades, * 
       i brases de ginesta. 
 
Ai de mi, que he de viure a Mósoc, * 
       exiliat als campaments de Quedar. 
Fa massa temps que jo he de viure * 
       amb els qui no volen pau. 
Jo els parlo de pau i de justícia, * 
       i ells pensen en la guerra. 
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Salmòdia complementària : tèrcia 
 
 

Salm 120 
 

Alço els ulls a les muntanyes: * 
       ¿d’on em vindrà l’ajuda? 
L’ajuda em vindrà del Senyor, * 
       del Senyor que ha fet el cel i la terra. 
 
Que no deixi relliscar el teu peu, * 
       ni s’adormi el qui et guarda. 
El guardià d’Israel mai no s’adorm, * 
       sempre vigila. 
 
És el Senyor qui et guarda, el Senyor t’empara * 
       al teu costat mateix. 
De dia el sol no et farà mal, * 
       ni la lluna de nit. 
 
El Senyor et guarda de tota desgràcia, * 
       et guarda la vida. 
El Senyor guarda tots els teus passos * 
       ara i per tots els segles. 
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Salmòdia complementària : tèrcia 
 
 

Salm 121 
 

Quina alegria quan em van dir: * 
       «Anem a la casa del Senyor.» 
Ja han arribat els nostres peus, * 
       al teu llindar, Jerusalem.  
 
Jerusalem, ciutat ben construïda, * 
       conjunt harmoniós; 
és allà que pugen les tribus, 
       les tribus del Senyor, † 
       a complir l’aliança d’Israel, * 
       a lloar el nom del Senyor. 
Allí hi ha els tribunals de justícia, * 
       els tribunals del palau de David. 
 
Augureu la pau a Jerusalem: * 
       «Que visquin segurs els qui t’estimen, 
que sigui inviolables la pau dels teus murs, * 
       la quietud dels teus merlets.» 
 
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir: * 
       «Que hi hagi pau dintre teu. » 
Per la casa del Senyor el nostre Déu, * 
       et desitjo la felicitat. 
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Salmòdia complementària : sexta  
 
 

Sèrie II (Sexta) 
 

Salm 122 
 

A vós que teniu el tron dalt del cel, * 
       aixeco els meus ulls. 
Com l’esclau té els seus ulls posats * 
       en les mans del seu amo, 
 
com l’esclava té els seus ulls * 
       en les mans de la mestressa, 
tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu, * 
       fins que s’apiadi de nosaltres. 
 
Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos, * 
       estem saturats de menyspreu. 
La nostra ànima n’està ben saturada, † 
      dels escarnis dels altius, * 
      del menyspreu dels insolents. 

 
Salm 123 

 
Si el Senyor no hagués estat a favor nostre, † 
       –que respongui el poble d’Israel–, * 
       si el Senyor no hagués estat a favor nostre, 
quan els homes intentaven assaltar-nos, † 
       ens haurien engolit de viu en viu: * 
       tan gran era la fúria que portaven. --- 
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Quan la riuada ens vingué a sobre, † 
       ens hauria passat la inundació * 
       més amunt del coll, 
més amunt del coll ens hauria passat * 
       la crescuda de les aigües. 
 
Beneït sigui el Senyor, * 
       que no ens deixa caure a les seves dents. 
Hem salvat la vida com l’ocell que fuig † 
       del llaç dels caçadors. * 
       S’ha trencat el llaç, i tots hem fugit. 

 
El nostre auxili és el nom del Senyor, * 
       del  Senyor que ha fet el cel i la terra. 
 

 
Salm 124 

 
El qui confia en el Senyor mai no caurà. * 
       És com Sió, incommovible, ferm per sempre. 
 
Jerusalem està envoltada de muntanyes. † 
       És així com el Senyor envolta el seu poble, * 
       ara i per tots els segles. 
 
El ceptre injust no pesarà més 
       sobre la terra del justos, * 
       no fos que els justos donin la mà 
 als qui fan el mal. --- 
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Salmòdia complementària : sexta i nona 
 
Senyor, feu feliços els bons * 
       i els rectes de cor. 
Però el qui es desvien per camins tortuosos, † 
       el Senyor se’ls endurà amb els malfactors. * 
       Pau a Israel! 
 

 
Sèrie III (Nona) 

 
Salm 125 

 
Quan el Senyor renovà la vida de Sió * 
       ho crèiem un somni; 
la nostra boca s’ompli d’alegria, * 
       de crits i de rialles. 
 
Els altres pobles es deien: «És magnífic * 
       el que el Senyor fa a favors d’ells.» 
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, * 
       amb quin goig ho celebrem! 
 
Renoveu la nostra vida, Senyor * 
       com l’aigua renova l’estepa del Nègueb. 
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls * 
       criden de goig a la sega. 
 
Sortien a sembrar tot plorant, * 
       emportant-se la llavor; 
i tornaran cantant d’alegria, * 
       duent a coll les seves garbes. 
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Salmòdia complementària : nona 
 

Salm 126 
 

Si el Senyor no construeix la casa, * 
       és inútil l’afany dels constructors. 
Si el Senyor no guarda la ciutat, * 
       és inútil que vigilin els guardes. 
 
És inútil que us lleveu tan de matí, * 
       i aneu tan tard a reposar, 
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes. * 
       Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics. 
 
La millor herència són els fills, do del Senyor, * 
       els descendents són la millor recompensa; 
els fills que heu tingut quan éreu joves * 
       són com les fletxes en mans d’un guerrer; 
 
feliç l’home que se n’omple el buirac: † 
       si discuteix amb algú davant la gent, * 
       no haurà de retirar-se avergonyit. 
 

Salm 127 
 

Feliç tu, fidel del Senyor, * 
       que vius seguint els seus camins. 
 
Menjaràs del fruit del teu treball, * 
       seràs feliç i tindràs sort. 
La teva esposa fruitarà com una parra, * 
       dins la intimitat de casa teva; --- 
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Salmòdia complementària : nona 
 
veuràs els fills com plançons d’olivera * 
       al voltant de la taula. 
És així com els fidels del Senyor * 
       seran beneïts. 
 
Que el Senyor et beneeixi des de Sió. † 
       Que tota la vida puguis veure * 
       prosperar Jerusalem. 
Que puguis veure els fills dels teus fills. * 
       Pau a Israel! 
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Himne i càntics 
 
 
 
 

HIMNE  I  CÀNTICS 
 

 
Ofici de lectura 
 
HIMNE  OH DÉU, US LLOEM 
 
Oh Déu, us lloem, 

Senyor, us glorifiquem. 
Oh Pare etern, tota la terra us venera. 
 

Tots els àngels, 
els querubins i els serafins 
no cessen mai d’aclamar-vos: 

 
Sant, sant, sant és el Senyor, 

Déu de l’univers. 
El cel i la terra són plens 
de la majestat de la vostra glòria. 

 
El cor gloriós dels Apòstols, 

l’estol venerable dels profetes, 
l’exèrcit esclatant dels màrtirs 
us donen lloança. --- 
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Himne i càntics 
 
Per tota la terra la santa Església us proclama: 

Pare d’immensa majestat,  
Fill únic veritable i adorable, 
Esperit Sant, protector. 

 
Oh Crist, vós sou el Rei de la glòria. 

Vós sou el Fill etern del Pare. 
Vós, en fer-vos home per alliberar els homes, 
no defugíreu d’entrar en el si de la Verge. 
Vós, vençut l’agulló de la mort, 
obríreu als creients el Regne del cel. 

 
Vós seieu a la dreta de Déu, 

en la glòria del Pare. 
I creiem que un dia retornareu com a jutge. 

 
Us demanem, doncs, 

que socorregueu els vostres servents 
que heu redimit amb la vostra sang preciosa. 

 
Feu que siguem comptats 

en el nombre dels vostres sants, 
en la glòria eterna. 

 
Aquesta última part es pot ometre: 

 
Senyor, salveu el vostre poble 

i beneïu la vostra heretat. --- 
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Himne i càntics 
 
Sigueu el seu pastor,  

preneu-lo sempre als vostres braços. 
 
Us beneïm dia rere dia 

i lloem per sempre el vostre nom. 
 
Senyor, digneu-vos a guardar-nos avui lliures de pecat. 
 
Senyor, tingueu pietat de nosaltres, tingueu pietat. 
 
Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; 
aquesta és l’esperança que posem en vós. 
 
En vós, Senyor, m’emparo, 
que mai no quedi confós. 
 
Laudes 
 
CÀNTIC EVANGÈLIC                                                Lc 1, 68-79 
 

El Messies i el seu Precursor 
 

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel, * 
ha visitat el seu poble i l’ha redimit. 

Fa s’aixequi un salvador poderós * 
a la casa de David, el seu servent, 

com ho havia anunciat, de temps antic, * 
per boca dels seus sants profetes. --- 
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Himne i càntics 
 
Així ens salva, alliberant-nos dels enemics, * 

de les mans dels qui ens volen mal, 
mogut per l’amor que el fa fidel als nostres pares, 

i pel record de l’aliança santa, 
que jurà al nostre pare Abraham, 

 
prometent de concedir-nos que, sense por, † 

lliures dels enemics, li donem culte * 
amb santedat i justícia tota la vida. 

 
I a tu, infant, et diran profeta de l’Altíssim, † 

perquè aniràs al davant del Senyor *  
a preparar els seus camins. 

 
Faràs saber al poble que li ve la salvació, † 

el perdó dels seus pecats, * 
per l’amor entranyable del nostre Déu. 

 
Perquè ens estima, ens visitarà un sol, 

que ve del cel, † 
per il· luminar els qui viuen a la fosca, 
a les ombres de la mort, * 
i guiar els nostres passos per camins de pau. 

 
Glòria al Pare i al Fill * 

i a l’Esperit Sant. 
Com era al principi, ara i sempre * 

i pels segles dels segles. Amén. 
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Himne i càntics 

 
 
 
Vespres 
 
 
CÀNTIC EVANGÈLIC                                                Lc 1, 46-55 
 

La meva ànima celebra el Senyor 
 

La meva ànima magnifica el Senyor, † 
el meu esperit celebra Déu que em salva, * 
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

 
Des d’ara totes les generacions † 

em diran benaurada, * 
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. 

 
El seu nom és sant, † 

i l’amor que té als qui creuen en ell * 
s’estén de generació en generació. 

 
Les obres del seu braç són potents: * 

dispersa els homes de cor altiu, 
derroca els poderosos del soli * 

i exalça els humils. 
Omple de béns els pobres, * 

i els rics se’n tornen sense res. --- 
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Himne i càntics 
 
Ha protegit Israel, el seu servent, * 

com ho havia promès als nostres pares; 
s’ha recordat del seu amor a Abraham *  

i a la seva descendència per sempre. 
 
Glòria al Pare i al Fill * 

i a l’Esperit Sant. 
Com era al principi, ara i sempre * 

i pels segles dels segles. Amén. 
 



 

 303 

CANTS 
 

1 – Apòstols i amics 

2 
Sense bossa pel camí, 

donant pau a aquell qui us troba, 
lluny porteu la bona nova, 
com el Crist va fer i va dir. 

Ja l’Església es difon... 
3 

Sou, del Crist ressuscitat, 
testimonis amb fermesa, 

no us fa por cap escomesa, 
tota lluita heu superat. 

De la fe sou crit pregon! 
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2 - Ave maris stella 
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3 – Del cel en el viatge 

 
2 

Als vostres ulls la pobresa és formosa, 
i, enamorat, li deu el vostre cor; 

quan la preneu per vostra cara esposa, 
des del cel blau us beneí el Senyor. 

3 
Pobres, dieu, preneu de ma riquesa; 

desheretat, seràs hereu del cel; 
petits del món, pugeu a ma grandesa: 

el més petit serà com un estel.  
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4 – Els profetes han clamat 
 

 
2 

Els apòstols de Jesús, missatgers del vostre amor, 
el seu calze han compartit amb el cor joiós. 

3 
Els sants màrtirs de l’Anyell, missatgers del vostre amor, 

per la sang han triomfat amb el cor joiós. 
4 

Sants i santes, bell estol, missatgers del vostre amor, 
han vençut l’odi i la mort amb el cor joiós. 

5 
Amb els àngels i amb els sants, missatgers del vostre amor, 

us lloem del món estant, amb el cor joiós. 
 

Glòria a Vós eternament, Senyor, només Vós sou immortal. 
Altres déus no servirem, Senyor! Glòria a Vós, oh Déu!
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5 – Els vostres missatgers 

Els vostres missatgers, Senyor, envieu al món! 
I a Vós, oh Déu vivent, pujarà un cant de glòria, 

al·leluia (per sempre). 
1 

Ens escolliu, Senyor, de Vós ens revestiu, 
per ser la claredat que brilla dalt dels cims. 

2 
Així que hem conegut el do ser cridats, 

nosaltres hem respost, amb joia, a vostra veu. 
3 

Per fer vostre camí, i a Vós poder arribar, 
doneu-nos, oh Senyor, servir-vos plens de goig. 
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6 – Estimaré el Senyor 
 

 
 

Estimaré el Senyor amb tot el meu cor 

i celebraré les seves obres, 

cantaré el seu Nom. 

Estimaré el Senyor amb tot el meu cor 

i amb Ell trobaré motiu pel meu goig. 

Al· leluia! 
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7 – Germana gran 
 

 
2 
La vostra fe sincera 
deixà obert un camí 
quan, dòcil al missatge, 
serena, vau dir: “Sí”. 
3 
Atenta a la Paraula, 
tan vostra la vau fer, 
que en carn se us 
transformava. 
Déu Fill per Vós vingué. 
4 
Amb Crist a les entranyes, 
vau fer serveis d’amor. 
D’humils és dar-se als 
altres, 
cedir als germans l’honor. 
 

5 
Humana i ben divina, 
quan fóreu a Canà. 
bon vi de l’alegria 
a tots vau procurar. 
6 
La creu us trobà dreta, 
la fe arribà al seu cim. 
L’Església us admira. 
Oh Verge, sou sublim! 
7 
Germana gran dels 
homes 
i Mare dels creients, 
sou font fidel de joia, 
doneu-ne als nostres 
temps. Amén! 
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8 – Germans que el món vencéreu

2.En Crist vau confiar-vos 
i Ell vostra fe exalçà- 
I Ell vostra fe exalça 
en la pau eterna... 
3 
La llum que al món donàveu 
per sempre brillarà. 
Per sempre brillarà 
en la pau eterna... 
4 
Del Crist sou testimonis 
i Ell us ha dit amics. 
I Ell us ha dit amics 
en la pau eterna... 

 

5.Quan la Pasqua visquéreu 
us elegí el Senyor. 
Us elegí el Senyor 
en la pau eterna... 
6 
Vivint en l’esperança 
heu heretat el cel. 
Heu heretat el cel 
en la pau eterna. 
 
Sou fruits de redempció 
i en el Crist sou Sants. 
Valgueu-nos, germans! 
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9 – Jesu dulcis memoria 
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10 – Lloat sigueu, Senyor 

 
Lloat sigueu, Senyor, per totes les criatures! 

1 
Pel germà sol, la lluna i els estels. 

2 
Pel germà vent, els núvols i el bon temps. 

3 
Pel germà foc, per l’aigua, mars i rius. 

4 
Per la terra, les plantes i les flors. 

Pel perdó que rebem dels bons germans. 
5 

Per la mort corporal, germana nostra. 
Pel cel joiós que eternament viurem! 
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11 – Oh màrtirs del Crist 
 

 
 

Oh màrtirs del Crist! Sou foc i embranzida; 
no hi ha amor més gran que donar la vida. 

1 
Lloem Crist Senyor que us féu triomfar; 

fins per qui us occí vau saber pregar. 
2 

Lloem Crist Senyor pel qual tot reneix; 
quan es rega amb sang la fe augmenta i creix. 

3 
Lloem Crist Senyor que venç amb la creu; 

els qui heu mort per Ell, d’Ell amb goig viureu. 
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12 – Oh Pare bo 
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13 – Pare sant Francesc 

 

Pare sant Francesc, Serafí humanat: 
qui tingués com vós amb ferida d’amor el cor llagat!  

 
Vós l’heu ben trobada la Font de l’amor, 
del doll de ses aigües en beveu dolçor. 

Si amb elles poguéssim ungir nostre cor... 
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14 – Poble de Déu 
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15 – Ressonen encara 

 
1 

Ressonen encara al desert de la vida 
els càntics del poble que marxa avançant 

pels camins d’esperances, promeses de vida eternal. 
2 

És l’home que lluita, que prega, que plora, 
que estima i espera, que viu i que mor, 

i tot sol amb els altres fent via, l’amor el fa fort. 
3 

Les dones i els homes de tota la terra 
en cercles rodegen el món que és de Déu, 

tot cantat, i amb les mans ben unides, el temps es fa breu. 
4 

Església viva en el Crist que il· lumina 
camins de la història en tot els humans, 

l’Esperit et fa torxa que brilla amb llum divinal. 
5 

Cantem sense treva a Déu Pare amable, 
i al Fill germà nostre que amb tots fa camí; 

l’Esperit en l’amor faci forta l’Església de Crist. 
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16 – Tots aquells... (Benaurats) 

2 
Els qui amb cor sincer s’humiliïn 

fins la terra i tot serà d’ells. 
3 

Els qui gemeguen i ploren 
consolats seran certament. 

4 
Tots aquells qui volen justícia 

saciar podran fam i set. 
5 

Els qui el seu germà compadeixen, 
compadits seran ells també. 

6 
Tots els nets de cor entre els homes 

cara a cara, al cel, veuran Déu. 
7 

Els qui sembren pau mentre viuen, 
s’anomenaran fills de Déu. 

8 
Els qui el món injust persegueixi, 

guanyaran el Regne del cel. 
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17 – Tu vas ser senyalat 
 

 
2 

Tu vas ser empeltat(da) en la saba de Déu: 
que el batec del teu pols t’emmeni cap a l’alba. 
I escolta el nostre Amén que et porta el vent. 

3 
Tu vas ser abrusat(da) al gresol de l’Esperit: 
que el coratge de ser t’emmeni cap a l’alba. 
I escolta el nostre Amén que et porta el vent. 

4 
Tu vas prendre aliment al sopar dels amics: 

la penyora que en tens t’emmeni cap a l’alba. 
I escolta el nostre Amén que et porta el vent. 

5 
Tu vas obrir el teu cor al servei del teu món: 

que la set d’un món nou t’emmeni cap a l’alba. 
I escolta el nostre Amén que et porta el vent. 
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18 – Vau pensar-me 

1 
Vau pensar-me des de sempre, 

Senyor d’eterna diada, 
i vau cridar-me a la vida 

amb amor, a l’hora exacta. 
Gràcies perquè vau pensar-me, 
gràcies perquè vau crear-me! 

Gràcies! 
2 

Vau cuidar-me com un pare 
com a filla molt aimada, 
i l’Esperit vau donar-me 
mantenint la meva flama. 

3 
Per la vida, mort i entrega, 

per la meva benaurança 
i per la vostra gran glòria 

coneguda i celebrada.
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