SETMANA SANTA
DILLUNS SANT
VESPRES

Després del salm 103 (i la lletania de la pau) es llegeix en el Salteri el Catisme 18, en tres estrofes.
En el Lluernari, es canten 10 stítxeres, repetint les quatre primeres.

Lluernari, to 1
Anant lliurament cap a la Passió, el Senyor en el camí digué als Apòstols: Heus aquí, que pugem
cap a Jerusalem i, segons com està escrit d’ell, el Fill de l’home serà lliurat. Veniu, purifiquem
els nostres pensaments per caminar amb ell, a fi de viure deixem-nos crucificar amb ell, en ell
morim als plaers de la vida, a fi de viure amb ell i escoltar-lo cridar-nos: ja no és vers la
Jerusalem terrestre que pujo per patir, pujo vers el meu Pare i el vostre Pare, vers el meu Déu
i el vostre Déu; amb mi pujareu a la Jerusalem celestial, en el regne dels cels. (2 veg.).
To 5
Fidels, avancem la Passió salvífica de Crist, Déu nostre, glorifiquem la seva inefable
longanimitat, a fi que ens salvi de la mort i del pecat i ens ressusciti també a nosaltres, en la
seva bondat i el seu amor pels homes. (2 veg.)
Senyor, quan anàreu cap a la vostra Passió, per enfortir els vostres Deixebles els vas prendre a
part i els hi digueres: Com podreu oblidar les mes paraules d’antany? Tot profeta, segons les
Escriptures, només pot morir a Jerusalem!. Ara, el temps del qual jo us he parlat és arribat; heus
aquí, jo seré lliurat en mans dels pecadors; ells volem burlar-se de mi i clavar-me en la creu; i,
havent-me enterrat em comptaran entre els morts, ara !tingueu coratge! Jo ressuscitaré el tercer
dia, per joia dels creients i de la vida eterna (2 veg.).
Senyor, la mare dels fills de Zebedeu, no podent, enlairar-se cap a les altures del misteri inefable
del vostre pla de salvació, us demanà que concedíssiu als seus fills els honors d’un reialme
temporal; però enlloc d’aquests honors anunciàreu als vostres amics que ells beurien el calze
de la mort i que Vós mateix, beuríeu el primer, per purificar-nos dels nostres pecats; és per això
que us cantem: Glòria a Vós, Salvador de les nostres ànimes (2 veg.).
Senyor, quan Vós ensenyàreu als vostres Deixebles de manera que tendissin al més perfecte,
els hi digueres: No assembleu-se’n als pagans en dominar als seus inferiors; no és així com serà
entre vosaltres, perquè jo he escollit de ser pobre: el primer d’entre vosaltres serà el servidor de tots,

aquell que mana com qui obeeix, el més noble, com l’últim; perquè jo mateix he vingut a servir
la pobresa d’Adam i donar la meva vida, per perdonar a la multitud dels qui canten: Senyor,
glòria a Vós!.
To 8
De la figuera seca per no tenir fruit, temem, germans meus, el càstig i oferim els dignes fruits
del penediment a Crist perquè ens concedeixi la gràcia de la salvació.

Glòria al Pare... ara i sempre... Amén.
En la egipciana, la serpent cregué trobar una segona Eva, les paraules i els afalacs havien de tractar
de fer caure Josep; però ell evità el pecat en abandonar la seva vestimenta, i de la seva nuesa no va haver
de ruboritzar-se, com ho feren després de la seva desobediència, els nostres primers pares. Per les seves
pregàries, o Crist, tingueu pietat de nosaltres.
Prokimenon, to 6
(Salm 127):

Que el Senyor et beneeixi des de Sió,
que puguis veure prosperar Jerusalem tota la vida!
Feliços els qui temen el Senyor,
Els qui marxen en els seus camins

Lectura de l’Èxode (I,1-20)

Prokimenon, to 4
(Salm 128):

Us beneïm en nom del Senyor.
Que es facin enrere avergonyits,
tots els qui odien Sió.

Lectura del llibre de Job (I.1-12)
Encensament: Que la meva pregària s’elevi...
Lectura de l’Evangeli Sant Mateo (24,3-35)

Segueix la Litúrgia dels Presantificats

