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OFICIS DE SETMANA SANTA

MATINES DE
DIVENDRES
Celebrades el dijous al vespre

OFICI REIAL
S

Beneït sigui el nostre Déu, ara i sempre i pels segles dels
segles.

C

Amén.
El sacerdot encensa l'església i torna a entrar al santuari al final del Pare
nostre.
S'omiteix la lectura dels salms 19 i 20, i es comença directament pel
Trisagi.

L

Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, tingueu pietat de
nosaltres. (3 vegades)
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre, i pels
segles dels segles . Amén.

Santíssima Trinitat, tingueu pietat de nosaltres, Senyor, purifiqueunos dels nostres pecats; Mestre, perdoneu les nostres iniquitats;
Sant, visiteu-nos i guariu les nostres debilitats per causa del vostre
Nom.
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Senyor, tingueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Pare nostre, que esteu en els cels, santificat sigui el vostre Nom,
vingui el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la terra com es
fa en el cel; el nostre pa d’aquest dia doneu-nos-el avui. Perdoneu
els nostres deutes així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no ens sotmeteu a la temptació, ans deslliureu-nos del maligne.
S

Perquè a Vós pertanyen el regne, el poder i la glòria, Pare,
Fill, i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Troparis
L
Senyor, salveu el vostre poble i beneïu la vostra heretat,
concediu als vostres fidels la victòria sobre l'enemic i per la
vostra creu salvaguardeu les nacions que són vostres.
Glòria al Pare i al Fill i al Esperit Sant.
- Vós que fóreu aixecat a la creu voluntàriament, tingueu pietat del
nou poble cridat a causa del vostre Nom, oh Crist, Déu nostre; amb
el vostre poder ompliu de joia els vostres fidels, i concediu-los la
victòria contra l'enemic; que la vostra aliança sigui per a ells un arma
de pau, i el testimoni de la victòria.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Oh Vós, la nostra protecció digne de respecte i mai commoguda,
Mare de Déu tota digna de lloança, en la vostra bondat, no
menyspreeu el nostre clam, fortifiqueu la vostra església i des del
cel doneu-li la victòria, Vós que heu infantat Déu, oh única beneïda!
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Ectènia
D
Tingueu pietat de nosaltres, oh Déu, segons la vostra gran
misericòrdia, us demanem, escolteu-nos i tingueu pietat.
C

Senyor tingueu pietat. (3 vegades)

D

Preguem també pel nostre país i els qui el governen.

C

Senyor tingueu pietat. (3 vegades)

S

Perquè sou un Déu de misericòrdia i amic de l'home, us
glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles dels segles.

C

Amén. En el Nom del Senyor, pare, beneïu.

S

Glòria a la santa, consubstancial, vivificant i indivisible
Trinitat, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.
El lector va al centre de l'església per recitar l'hexasalm. Al santuari, el
sacerdot comença la lectura - en veu baixa- de les dotze oracions de l'aurora,
revestit únicament amb l'epitraquilion.

L

Glòria a Déu a les altures i pau a la terra; als homes, bona
voluntat (3 vegades).
Senyor, obriu els meus llavis i la meva boca proclamarà
lavostra lloança (2 vegades).

HEXASALM
Salm 3
- Senyor, per què s'han multiplicat, aquells que m'infligeixen la
tribulació? Són nombrosos els qui s'aixequen en contra meu.
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- Nombrosos els qui diuen a la meva ànima: "No hi ha salvació per
a ell en el seu Déu!"
- Però Vós, Senyor, em preneu amb Vós, sou la meva glòria, sou
qui m’aixeca el cap.
- He alçat la meva veu vers el Senyor, i Ell m'ha escoltat des de la
seva santa muntanya.
- M'he adormit, la son m'ha atrapat i m'he despertat, perquè el
Senyor m'ha pres amb Ell.
- No temeré les miríades de gent que de tot arreu s'aferrissen en
contra meu.
- Alceu-vos, Senyor, salveu-me, Déu meu! Perquè Vós heu colpejat
tots els qui m'odien sense motiu. Vós heu trencat les dents dels
pecadors.
- La salvació pertany al Senyor: i sobre el vostre poble és la vostra
benedicció.
- M'he adormit, la son m'ha atrapat i m'he despertat, perquè el
Senyor m'ha pres amb Ell.
Salm 37
- Senyor, en la vostra còlera no em reprengueu, no em castigueu en
la vostra irritació.
- M'heu travessat amb les vostres fletxes, i heu descarregat el pes de
la vostra mà damunt meu.
- No hi ha res de sa en la meva carn per causa de la vostra còlera,
gens de pau en els meus ossos per causa dels meus pecats.
- Perquè les meves iniquitats sobrepassen el meu cap, com un pesat
farcell pesen sobre meu.
- Les meves nafres són pudor i putrefacció per causa de la meva
follia.
- Sóc en la misèria, arrupit per sempre, tot el dia camino de dol.
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- Han omplert de burles les meves nafres, no hi ha res de sa en la
meva carn.
- Estic afligit i humiliat més enllà de tota mesura, rugeixo, per causa
dels sanglots del meu cor.
- Senyor, tot el meu desig és davant Vós, i el meu gemec no us està
amagat.
- El meu cor és confús, m'abandona la meva força, fins i tot la llum
dels meus ulls.
- Els meus amics i companys s'han apropat i s’han aixecat en contra
meva, i el meu proïsme s'està lluny de mi.
- Són plens de violència els qui cerquen la meva ànima, els qui
cerquen la meva desgràcia tenen la mentida a la boca, a tothora
mediten traïcions.
- Però jo sóc com un sord, no hi sento pas, com un mut, no obro
pas la boca;
- Sóc semblant a un home que no sent res, i que no té resposta als
llavis.
- Car és en Vós, Senyor, que he posat la meva esperança, sou Vós
qui m'escoltareu, Senyor, Déu meu.
- Jo he dit: Que els meus enemics no s'alegrin per causa meva!
doncs parlen amb insolència contra meu quan els meus peus
flaquegen.
- M'estic aquí, prest a rebre els cops, i el meu patiment és
contínuament davant meu.
- Confesso la meva iniquitat i la meva ànima està inquieta a causa
del meu pecat.
- Mentrestant, els meus enemics són vius, han esdevingut més forts
que jo; s'han multiplicat, aquells qui m'odien sense motiu;

MATINES DIVENDRES SANT

7

- Els qui em tornen el mal pel bé em destrossen, perquè intento fer
el bé.
- No m'abandoneu, Senyor, Déu meu, no us allunyeu de mi;
estigueu atent a ajudar-me, Senyor de la meva salvació!
- No m'abandoneu, Senyor, Déu meu, no us allunyeu de mi;
estigueu atent a ajudar-me, Senyor de la meva salvació!
Salm 62
- Déu, Déu meu, per Vós jo vetllo des de l'aurora; la meva ànima té
set de Vós;
- de quantes maneres la meva carn us desitja, en una terra deserta,
sense camins i sense aigua.
- Per això compareixo davant Vós al vostre santuari, per veure el
vostre poder i la vostra glòria.
- Perquè la vostra misericòrdia és millor que la vida; els meus llavis
us lloaran.
- Per això us beneiré tota la meva vida; i enlairaré les meves mans
invocant el vostre Nom.
- La meva ànima serà sadollada com de moll d'os i de greix, i amb
llavis joiosos, la meva boca us lloarà.
- Si torna el vostre record mentre dormo, fins a l'aurora meditaré el
vostre Nom.
- Perquè Vós sou el meu ajut, i tremolo d'alegria sota l'abric de les
vostres ales.
- La meva ànima s'ha cenyit a Vós i la vostra dreta m'ha pres.
- Però ells en va cerquen la meva ànima, davallaran a les
profunditats de la terra;
- Seran lliurats al tall de l'espasa, i esdevindran presa de les guineus.
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- I el Rei jubilarà en Déu, tots els qui juren per Ell el lloaran; però
la boca que té propòsits injustos serà tancada.
- Fins a l'aurora meditaré el vostre Nom.
- Perquè Vós sou el meu ajut, i tremolo d'alegria sota l'abric de les
vostres ales.
- La meva ànima s'ha cenyit a Vós i la vostra dreta m'ha pres.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu (3 vegades).
- Senyor, tingueu pietat (3 vegades). Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Seguint la lectura de les dotze oracions, el sacerdot surt del santuari per
la porta nord i es col·loca a l'ambó.

Salm 87
- Senyor, Déu de la meva salvació, dia i nit he clamat davant Vós.
- Que la meva pregària entri en la vostra presència, presteu l'orella
a la meva súplica.
- Perquè la meva ànima és plena de mals i la meva vida, a la vora
dels inferns.
- He estat entre aquells que davallen a la fossa, he esdevingut com
un home sense ajut, lliure entre els morts,
- com aquells que han estat ferits de mort i dormen a la tomba, dels
quals no us recordeu més, i que heu apartat lluny de la vostra mà.
- M'han ficat en el més pregon de la fossa, dins la tenebra i l'ombra
de la mort.
- La vostra còlera s'ha descarregat sobre meu, i heu fet passar sobre
meu totes les onades.
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- Heu allunyat de mi els meus companys, s'esfereeixen de mi; he
estat lliurat, i no em puc escapar.
- Els meus ulls estan esgotats per l'infortuni; he clamat cap a Vós,
Senyor, tot el dia, he enlairat les mans cap a Vós.
- Fareu Vós meravelles pels morts, o els ressuscitaran els metges
perquè us confessin?
- Parlarà algú de la vostra misericòrdia dins la tomba, de la vostra
veritat al lloc de perdició?
- Coneixerà algú les vostres meravelles dins la tenebra, i al país de
l'oblit, la vostra justícia?
- I jo he clamat cap a Vós, Senyor, al matí la meva pregària anirà
davant vostre.
- Per què, Senyor, rebutjar la meva ànima, apartar de mi el vostre
semblant?
- Des de la jovenesa sóc pobre i dins la tristor, he estat alçat, després
humiliat i abatut.
- Davant meu han passat les vostre ires, els vostres terrors m'han
esglaiat.
- M'envolten com l'aigua tot el dia, plegats, es tanquen sobre meu.
- Heu allunyat de mi els meus amics i els meus semblants, i els meus
companys, per causa de la meva misèria.
- Senyor, Déu de la meva salvació dia i nit he clamat davant Vós
- que la meva pregària entri en la vostra presència, presteu oïdes a
la meva súplica.
Salm 102
- Beneeix el Senyor ànima meva, i que tot allò que hi ha en mi
beneeixi el seu sant Nom.
- Beneeix el Senyor, ànima meva, i no oblidis cap dels seus beneficis.
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- Ell, que perdona totes les iniquitats, que et guareix de totes les
malalties;
- Ell, que redimeix de la corrupció la teva vida, que et corona de
misericòrdia i compassió,
- que sadolla de béns el teu desig, i la teva jovenesa serà renovada
com la de l'àliga.
- El Senyor escampa les misericòrdies, fa justícia a tots els oprimits.
- Revelà els seus camins a Moisès, els seus designis als fills d'Israel.
- El Senyor és compassiu i misericordiós, lent per la ira i ple de
misericòrdia.
- La seva còlera no serà eterna, les seves amenaces no seran per
sempre.
- No ha obrat contra nosaltres segons les nostres iniquitats, no ens
ha fet pagar segons els nostres pecats.
- Com l'altura del cel sobre la terra, ha fet poderosa la seva
misericòrdia envers aquells que el temen.
- Lluny com l'Orient de l'Occident, ha allunyat de nosaltres les
nostres iniquitats.
- Com un pare té compassió dels seus fills, el Senyor ha tingut
compassió d'aquells que el temen.
- Perquè Ell sap de què hem estat pastats, es recorda que som pols.
- L'home, els seus dies són com l'herba, floreix com la flor dels
camps;
- basta un buf damunt seu, i ja no hi és, mai més coneixerà el seu
lloc.
- Però la misericòrdia del Senyor per a aquell que el tem s'estén des
de l'eternitat fins a l'eternitat, i la seva justícia sobre els fills dels seus
fills;
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- per als qui guarden la seva aliança, que se’n recorden d'acomplir
els seus designis.
- El Senyor ha preparat el seu tron als cels, domina per damunt de
tot el seu regne.
- Beneïu el Senyor tots els seus àngels, forts i poderosos, que
acompliu la seva paraula, atents al so de les seves paraules.
- Beneïu el Senyor tots els seus exèrcits els seus servidors, els que
feu els seus designis.
- Beneïu el Senyor totes les seves obres, arreu del seu imperi;
beneeix el Senyor, ànima meva,
- arreu del seu imperi; beneeix el Senyor, ànima meva.
Salm 142
- Senyor, escolteu la meva pregària, presteu oïdes a la meva súplica,
en la vostra veritat, escolteu-me en la vostra justícia.
- I no entreu pas en judici amb el vostre servidor, perquè cap dels
vius serà trobat just davant Vós.
- Perquè l'enemic ha perseguit la meva ànima, fins el terra ha
humiliat la meva vida.
- M'ha fet sojornar a les tenebres com els morts dels dies passats.
- I dins meu el meu esperit ha estat pres per la accídia, el meu cor
torbat dintre meu.
- Me n'he recordat dels dies d'altre temps, he meditat sobre totes
les vostres obres, sobre l'obra de les vostres mans jo meditava.
- He allargat les meves mans cap a Vós, la meva ànima és davant
vostre com terra sense aigua.
- Afanyeu-vos, Senyor, a escoltar-me, el meu esperit flaqueja.
- No aparteu de mi el vostre semblant, que no sigui com aquells que
davallen a la fossa.
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- Feu-me entendre al matí la vostra misericòrdia, perquè en Vós he
posat la meva esperança.
- Feu-me conèixer el camí per on he d'anar, perquè cap a Vós he
elevat la meva ànima.
- Deslliureu-me dels enemics, Senyor, prop de Vós he buscat refugi.
- Ensenyeu-me a fer la vostra voluntat, perquè Vós sou el meu Déu.
El vostre Esperit bo em conduirà per la terra de rectitud.
- A causa del vostre Nom, Senyor, Vós em fareu viure; en la vostra
justícia, fareu sortir la meva ànima de la tribulació;
- I en la vostra misericòrdia, destruireu els meus enemics, fareu
morir tots els que constrenyen la meva ànima, perquè sóc el vostre
servidor.
- Escolteu-me des de la vostra justícia, i no entreu pas en judici amb
el vostre servidor.
- El vostre Esperit bo en conduirà per la terra de rectitud.
- Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Al·leluia, al·leluia, al·leluia, glòria a Vós, oh Déu. (3 vegades).
El diaca surt del santuari per la porta nord. Saluda el sacerdot, i aquest
últim torna al santuari per la porta sud. A l'ambó el diaca canta la gran
ectènia.

GRAN ECTÈNIA
D

En pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat (el mateix per a la resta de les peticions).
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D

Per la pau que ve dels cels i la salvació de les nostres ànimes,
preguem alSenyor.

D

Per la pau del món sencer, l'estabilitat de les santes Esglésies
de Déu i la unió de tots, preguem al Senyor.

D

Per aquesta santa casa, per tots els qui hi entren amb fe,
pietat i temor de Déu, preguem al Senyor.

D

Pel nostre patriarca N..., el nostre bisbe N..., l'ordre
venerable dels preveres, el diaconat en Crist, per tot el
clergat i tot el poble, preguem al Senyor.

D

Pel nostre país i els qui el governen, preguem al Senyor.

D

Per aquesta ciutat (poble, monestir), per tota ciutat i
contrada i per aquells que hi viuen en la fe, preguem al
Senyor.

D

Per les estacions clements, l'abundor de fruits de la terra i els
dies de pau, preguem al Senyor.

D

Per aquells que són a la mar i als aires, els viatgers, els
malalts, els presoners, per tots aquells que pateixen i per la
salvació de tots, preguem al Senyor.

D

Per ésser deslliurats de tota aflicció, enemistat, perill i
necessitat, preguem al Senyor.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria, i
tots els sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè a Vós pertanyen tota glòria, honor i adoració, Pare,
Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.
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Amén.

Al•leluia i Troparis
Al·leluia, al·leluia, al·leluia. (es repeteix després de cada verset)
- La nit vetllo davant Vós, oh Déu, perquè els vostres preceptes
il·luminen la terra.
- Apreneu la justícia, vosaltres, tots els habitants de l’univers.
- Seran coneguts el vostre zel i el vostre amor envers el vostre poble.
- Multipliqueu el vostre poble, Senyor, multipliqueu el vostre poble,
manifesteu el vostre poder.
Tropari

to 8

A la mateixa hora en què els gloriosos deixebles al baptisteri de la
Cena foren tots il·luminats, l'impiu Judes, acuitat per la febre dels
diners, en el mateix instant s'enfonsà en les tenebres i us lliurà als
jutges inics, a Vós, el jutge just i bo. Oh ànima meva, si cerques els
diners, mira on va a penjar-se aquell que tant els estima; aparta’t de
l’avarícia de Judes, que gosa fer un crim semblant envers el Mestre,
el qualtraeix. A Vós, que sou bo per a tots els homes, Senyor, glòria
a Vós.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
- A la mateixa hora en què els gloriosos deixebles al baptisteri..
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- A la mateixa hora en què els gloriosos deixebles al baptisteri …
Durant el cant dels al·leluies i Troparis, s’obren les portes reals i es porta
l’Evangeliari al mig de la nau. S’encensa l’Evangeliari, santuari, iconostasi,
església i fidels.
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Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè a la Vostra Majestat pertanyen el poder, el Regne
i la glòria, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles dels segles.

C

Amén.
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1er EVANGELI
D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. (Joan XIII, 31 - XVIII, 1)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!
Aquest diàleg es repeteix cada vegada davant de cada un dels dotze
evangelis. Els fidels encenen el seu ciri i el tornen a encendre per cada
Evangeli.
El sacerdot llegeix l'Evangeli enmig de l’església.

S
El Senyor va dir als seus deixebles: Ara el Fill de l'home ha
estat glorificat i Déu s'ha glorificat en ell. Si Déu s'ha glorificat en
ell, Déu també el glorificarà, i ho farà aviat. Amics meus, no em
queda gaire temps d'estar-me amb vosaltres. Em buscareu, i us dic
el mateix que vaig dir als jueus: Allà on jo vaig, vosaltres no podeu
venir-hi. Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als
altres. Si, tal com jo us he estimat, estimeu-vos també entre
vosaltres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus en això: que
us tingueu amor els uns als altres.
Simó Pere li va dir: On vas, Senyor? Jesús respongué: Ara no pots
pas seguir-me cap allà on jo vaig; em seguiràs més tard. Pere li digué:
Senyor, ¿perquè no puc seguir-te ara? Donaré la vida per tu! Jesús
respongué: Donaràs per mi la vida? Estigues segur que abans que
cantin els galls, tu m'hauràs negat tres vegades.
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No us doneu mal cor. Vosaltres teniu fe en Déu, teniu-ne també en
mi. A la casa del meu Pare hi ha moltes estances; altrament us ho
diria, perquè ara vaig a preparar-vos-hi lloc. I després d'haver anat
a preparar-vos lloc, tornaré i us prendré amb mi, perquè sigueu
també vosaltres allà on sóc jo. I ja sabeu el camí que porta allà on
vaig.
Senyor, li digué Tomàs, no sabem pas on vols anar, com podem
saber-ne el camí? Jesús li diu: Jo soc el camí, la veritat i la vida.
Ningú no arriba al Pare sinó és a través meu. Coneixent-me a mi,
també coneixereu el Pare; ara comenceu a conèixer-lo i a veure'l.
Senyor, li digué Felip, mostra'ns el Pare i ens bastarà. Jesús li diu:
Felip, tant de temps que estic amb vosaltres, i no m'has conegut
encara? Qui m'ha vist a mi, ha vist el Pare. ¿Com pots dir: Mostra'ns
el Pare? ¿No creus que jo sóc en el Pare i que el Pare és en mi? Les
paraules que us dic, no les dic pas de per mi mateix, és el Pare que,
estant en mi, du a terme la seva obra. Creieu-me, que jo sóc en el
Pare i el Pare es en mi. Si més no, creieu-ho per les obres.
En veritat, en veritat us dic: qui creu en mi, també farà les obres
que jo faig. De més grans i tot en farà, perquè jo me'n vaig al Pare.
I tot el que demaneu en nom meu, ho faré, a fi que el Pare sigui
glorificat en el Fill; si em demaneu alguna cosa en nom meu, jo la
faré. Si m'estimeu, guardareu els meus manaments; i jo pregaré el
Pare i ell us donarà un altre Intercessor que es quedi amb vosaltres
per sempre, l'Esperit de veritat, que el món no pot acollir perquè
no el veu ni el coneix; vosaltres sí que el coneixeu, perquè es queda
amb vosaltres i no us abandonarà. No us deixaré pas orfes, tornaré.
D'aquí a poc, el món ja no em veurà, però vosaltres sí, em veureu,
perquè jo visc i vosaltres també viureu. Aquell dia coneixereu que
jo estic en el meu Pare i vosaltres en mi i jo en vosaltres. Qui té i
guarda els meus manaments és el qui m'estima; i el qui m'estima,
serà estimat del meu Pare i jo l'estimaré i em manifestaré a ell.
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L'altre Judas, no l'Iscariot, li digué: Senyor, ¿què ha passat, que et
vulguis manifestar a nosaltres i no al món? Jesús li respongué: Si
algú m’estima, guardarà la meva paraula, i el meu Pare l'estimarà i
vindrem a fer estada en ell. Qui no m'estima, no guarda les meves
paraules; i la meva paraula, més que meva, és del Pare que m'ha
enviat.
Us he dit aquestes coses mentre he estat amb vosaltres. Però
l'Intercessor, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en nom meu, us
ensenyarà totes les coses i us farà recordar tot el que us he dit. Us
deixo la pau, us dono la meva pau; la pau que us dono no és com
la que dóna el món. Que el vostre cor no es contorbi ni es
descoratgi. Heu sentit que us deia: me'n vaig i tornaré a vosaltres.
Si m'estiméssiu, us alegraríeu que me'n vagi al Pare, ja que el Pare
és més gran que jo. I us ho he dit ara, a l'avançada, perquè quan
arribin els fets, cregueu. Ja no parlaré gaire més amb vosaltres,
perquè ve el dominador d'aquest món; contra mi no pot res,
tanmateix cal que el món sàpiga que estimo el Pare i que actuo
segons el manament que el Pare m'ha donat. Aixequeu-vos,
anem-nos-en.
Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. Tota sarment
que en mi no dóna fruit, la talla, i la que en dóna, l'esporga perquè
encara doni més fruit. Vosaltres ja sou nets per la paraula que us he
anunciat, quedeu-vos en mi i jo en vosaltres. I així com la sarment
no pot donar fruit si no es manté unida al cep, així tampoc no en
donareu vosaltres si no resteu en mi.
Jo sóc el cep, vosaltres sou les sarments. Qui resta en mi i jo en ell,
dóna molt de fruit; perquè sense mi no podeu fer res. Si un no resta
en mi, és arrencat com la sarment i s'asseca; després s'apleguen les
sarments, es tiren al foc i cremen. Si resteu en mi i les meves
paraules resten en vosaltres, demanareu el que voldreu i ho tindreu.
El meu Pare es glorifica en això: que doneu molt de fruit i
demostreu ésser deixebles meus.
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Jo us he estimat com el Pare m'ha estimat a mi; continueu en el meu
amor. Si guardeu els meus manaments, continuareu en el meu amor,
tal com jo he guardat els manaments del meu Pare i persevero en el
seu amor. Us he dit aquestes coses per tal que la meva joia sigui en
vosaltres i la vostra joia sigui completa.
Aquest és el meu manament: Que us estimeu els uns als altres, tal
com jo us he estimat. No hi ha pas un amor més gran que aquest:
donar la vida pels amics. Vosaltres sou els meus amics, si feu el que
jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què vol
fer el seu amo; us he dit amics, perquè us he fet saber totes les coses
que he sentit del meu Pare. No m'heu pas escollit vosaltres a mi,
sóc jo que us he escollit i us he fet el que sou perquè aneu i doneu
fruit i el vostre fruit perduri; perquè el Pare us doni tot el que li
demaneu en nom meu. Us mano això: que us estimeu els uns als
altres.
Si el món us odia, sapigueu que, abans que a vosaltres, m'ha odiat a
mi. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva; però ja
que no en sou, sinó que us he triat del món, el món us odia.
Recordeu la paraula que us he dit: Un criat no està per damunt del
seu amo. Si a mi m'han perseguit, també us perseguiran a vosaltres;
si no han guardat la meva paraula, tampoc no guardaran la vostra.
Però, tot això, us ho faran a causa del meu nom, perquè no coneixen
el qui m'ha enviat. Si jo no hagués vingut i no els hagués parlat, no
tindrien pecat; però ara no tenen excusa del seu pecat. Qui m'odia
a mi, també odia el Pare. Si jo no hagués fet a la seva presència
aquestes obres que ningú més no ha fet no tindrien pas pecat; però
ara que les han vistes, també ens odien, a mi i el meu Pare. Però
s'havien de complir les paraules escrites en la seva Llei: M'han odiat
sense raó.
Quan vindrà l'Intercessor que us enviaré des del Pare, l'Esperit de
la veritat que prové del Pare, ell donarà testimoni de mi. I vosaltres
també donareu testimoni, perquè des del principi sou amb mi.
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Us dic això perquè no us deixeu seduir. Us expulsaran de les
sinagogues; més encara, ve el moment en què, quan us matin, es
pensaran que fan un acte de culte a Déu. Faran això perquè no ens
han conegut ni el Pare ni a mi. Però us ho dic, perquè quan arribi
aquest moment, recordeu que ja us ho havia dit.
Al principi no us ho vaig dir; jo estava amb vosaltres. Ara, però, que
me'n vaig al qui m'ha enviat, cap de vosaltres ja no em pregunta:
On vas?, sinó que la tristesa us omple el cor perquè us he dit això.
Amb tot, us dic la veritat; us convé que me'n vagi, perquè si no me'n
vaig no us vindrà l'Intercessor; mentre que, si me'n vaig, us l'enviaré.
I ell, quan vindrà, deixarà el món convicte de pecat, de justícia i de
condemnació: De pecat, pel fet que no creuen en mi. De justícia
perquè me'n vaig al Pare i ja no em veureu més. I de condemnació,
perquè el dominador d'aquest món ja és condemnat.
Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara no les podeu
entendre. Quan vindrà ell, l'Esperit de la veritat, us guiarà a la veritat
total, perquè no parlarà pel seu compte, sinó com a missatger, i us
anunciarà les coses futures. Ell em glorificarà, perquè rebrà d'allò
que és meu i us ho anunciarà. Tot el que el Pare té, és meu; per això
us dic que rebrà i us anunciarà allò que és meu. D'aquí a poc ja no
em veureu, però d'aquí a poc més em tornareu a veure.
Llavors alguns deixebles es digueren: ¿Què vol dir amb això: D'aquí
a poc ja no em veureu, però d'aquí a poc més em tornareu a veure
i això de: Me'n vaig al Pare? Deien, doncs: ¿Què significa aquest:
D'aquí a poc? No sabem pas què vol dir.
Jesús conegué que tenien ganes de fer-li preguntes, i els va dir: Us
demaneu entre vosaltres el sentit d'això que us deia: D'aquí a poc ja
no em veureu, però d'aquí a poc més em tornareu a veure. Tingueu
present el que us dic: vosaltres plorareu i us planyereu, mentre que
el món s'alegrarà; us entristireu, però la tristesa se us convertirà en
alegria.
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La dona, quan li arriba el moment de donar a llum, passa angúnia;
però quan l'infant ha nascut, ja no es recorda més dels dolors, per
l'alegria que li fa haver posat un home al món. Vosaltres, doncs, ara
també esteu tristos; però us tornaré a veure i es tornaran a alegrar
els vostres cors, i ningú no us podrà prendre la vostra alegria. I
aquell dia ja no haureu de preguntar-me res.
Estigueu-ne segurs: el Pare us concedirà tot el que li demanareu en
el meu nom. Fins ara no heu demanat res en el meu nom; demaneu
i obtindreu, perquè la vostra alegria sigui completa. Us he dit tot
això en figures; ve el moment en què ja no us parlaré en figures, us
parlaré del Pare amb tota claredat. Aquell dia demanareu en nom
meu, però no us dic pas que pregaré al Pare per vosaltres, ja que el
Pare també us estima, perquè m'heu estimat a mi i heu cregut que
vinc de Déu. He sortit del Pare i he vingut al món; ara deixo el món
i me'n vaig al Pare.
Els seus deixebles li van dir: Ara sí que parles clar i sense figures!
Ara veiem que ho saps tot, i no cal que ningú et faci preguntes: per
això, creiem que has sortit de Déu.
Jesús els respongué: Ara crèieu? Mireu, ve l'hora, i ja és aquí, en què
sereu dispersats cada un pel seu cantó i em deixareu sol; i malgrat
tot, no estaré sol; el Pare està amb mi. Us he dit aquestes coses
perquè tingueu pau en mi; en el món passareu sofriments però
sigueu coratjosos: jo he vençut el món.
Així parlà Jesús. Després, alçant els ulls al cel, digué: Pare, ha arribat
l'hora: glorifica el teu Fill, per tal que el Fill et glorifiqui, segons el
poder que li has donat sobre tot home, de donar la vida eterna a
tots aquells que li has donat. I la vida eterna consisteix en això: que
et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i el qui has enviat, Jesús Crist.
Jo t'he glorificat a la terra realitzant l'obra que m'has encomanat.
Ara, glorifica'm tu també, Pare, amb la glòria que en tu tenia abans
que el món existís. He revelat qui ets als homes que en el món m'has
donat. Eren teus i me'ls has donats i han guardat la teva paraula.

22

OFICIS DE SETMANA SANTA

Ara saben que totes les coses que m'has donat vénen de tu; ja que
els he donat les paraules que m'has donat; les han rebudes i han
arribat sincerament a reconèixer que he sortit de tu, i han cregut
que tu m'has enviat. Jo prego per ells: no prego pel món, prego pels
que m'has donat, perquè són teus; i tot el que és meu és teu, i el que
es teu és meu. En ells jo sóc glorificat, però jo no em quedo al món;
ells es queden al món, mentre que jo vinc a tu. Pare sant, guarda'ls
en el nom que m'has donat, per tal que siguin u com nosaltres.
Mentre era amb ells, jo els mantenia en el teu nom, el nom que
m'has donat; els guardava i ni un de sol no s'ha perdut, tret del fill
de la perdició, perquè es complís l'Escriptura.
Ara vinc a tu i dic aquestes coses estant encara en el món, perquè
ells també tinguin en plenitud la meva pròpia alegria. Els he donat
la teva paraula i el mon els odia perquè ja no són del món, com jo
tampoc no sóc del món. No demano que els treguis del món, sinó
que els guardis del mal. No son del mon, com jo no sóc del món.
Consagra'ls en la veritat; la teva paraula és veritat.
Així com tu vas enviar-me al món, així jo també els envio al món;
per ells jo em consagro, per tal que també es consagrin en la veritat.
No prego solament per ells, sinó també pels qui a través de la seva
paraula creuran en mi, perquè tots siguin u, perquè ells també siguin
u en nosaltres igual com tu, Pare, ets en mi i jo sóc en tu, perquè el
món cregui que tu m'has enviat.
La glòria que m'has donat, també els l'he donada per tal que siguin
u com nosaltres som u: jo en ells i tu en mi, perquè siguin plenament
u i el món conegui que m'has enviat i que els he estimats com m'has
estimat tu. Pare, els qui m'has donat, vull que també siguin allà on
sóc jo, pel fet d'estimar-me des de la creació del món.
Pare just, el món no t'ha conegut, però jo t'he conegut; i aquests,
d'altra banda, han conegut que tu m'has enviat, i els he fet conèixer
el teu nom i els faré conèixer mes, perquè l'amor amb què m'has
estimat estigui en ells i jo també en ells.
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Després de dir això, Jesús se'n va anar amb els seus deixebles cap a
l'altra banda del torrent de Cedró; va entrar en un hort que hi havia,
i els seus deixebles també.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!
Es repeteix el mateix en finalitzar la lectura de cada Evangeli. Desprès dels
5 primers Evangelis, s’encensa l’Evangeliari, l’iconòstasi i els fidels.

Antífona I

to 8

- Els prínceps dels pobles s'uneixen per conspirar contra el Senyor
i contra el seu Crist.
- Profereixen contra mi propòsits injustos, Senyor; Déu meu, no
m'abandoneu. Oferim al Crist la puresa del nostre cor i, com els
seus amics, immolem la nostra vida per Ell, sense deixar-nos ofegar,
com Judes, pels problemes de la vida, sinó que en el secret
invoquem el Senyor: Pare nostre, que esteu en els cels, deslliureunos del maligne.
- Glòria al Pare......Ara i sempre.....
Theotokion
- Verge inesposada, oh Maria, Mare de Déu, Vós resteu verge en el
vostre infantament; pregueu Crist Déu nostre per la nostra salvació.
Antífona II to 6
- Judes va córrer a dir als escribes impius: Què voleu donar-me si
us lliuro Jesús? I Vós, de qui parlaven, invisible, éreu present entre
ells, Senyor que llegiu els nostres cors, tingueu pietat de nosaltres.
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- Servim el Senyor amb amor com Maria en el sopar; no caiguem
en l'avarícia de Judes, i serem sempre amb Crist, el nostre Déu.
- Glòria al Pare......Ara i sempre............
- Aquell que vàreu infantar de forma meravellosa, oh Verge,
imploreu-li sense parar, perquè ens salvi de tot perill, a nosaltres, els
fidels que ens adrecem a Vós.
Antífona III to 2
- A causa d Llàtzer ressuscitat, Senyor, els fills dels hebreus us
cridaven: Hossana, però Judes va ser insensible a aquesta veu.
- En la vostra última cena, oh Crist, nostre Déu, heu dit als vostres
deixebles: Un de vosaltres em trairà! Però Judes va ser insensible a
aquesta veu.
- Senyor, quan Joan us preguntava: Qui és aquell qui us trairà? El
vàreu assenyalar amb un tros de pa, però Judes va ser insensible a
aquesta veu.
- Senyor, per trenta denaris i per un petó de traïció els impius
decretaren la vostra mort; però Judes va ser insensible a aquesta
veu.
- Als vostres deixebles, oh Crist, nostre Déu, vàreu rentar els peus
tot dient: Obreu com jo he obrat envers vosaltres! Però Judes va
ser insensible a aquesta veu.
- Als vostres deixebles, oh Crist, Déu nostre, heu dit: Vetlleu i
pregueu, a fi de no caure en temptació! Però Judesva ser insensible
a aquesta veu.
- Glòria al Pare......Ara i sempre............
- Salveu els vostres servidors de tot perill, santa Mare de Déu,
perquè prop de Déu Vós sou el nostre únic recurs, el nostre baluard
inamovible, la nostra protecció.
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Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè a Vós torna tota glòria, tot honor i tota adoració,
Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Catisme

to 7

- Mentre donàveu aliment als vostres deixebles en la vostra cena, i
tot i saber que la traïció s'havia d’acomplir, vàreu provar de
convèncer Judes, tot i conèixer la seva obstinació, perquè volíeu fer
saber a tots que us lliuràveu voluntàriament a fi d'arrencar el món a
l’enemic, Senyor longànime, glòria a Vós!
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Segon Evangeli (Joan XVIII, 1 - 28)
D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. (Joan XVIII, 1 - 28)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, Jesús se'n va anar amb els seus deixebles
cap a l'altra banda del torrent de Cedró; va entrar en un hort que hi
havia, i els seus deixebles també. Judas, el traïdor, també coneixia
aquell indret, perquè Jesús s'hi reunia sovint amb els seus deixebles.
Judas, doncs, portant alguns homes de la tropa romana i uns
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guardes encarregats pel grans sacerdots i els fariseus, se n'hi anà,
amb llanternes, torxes i armes.
Llavors Jesús que sabia tot el que li havia de passar, s'avançà i els
digué: Qui busqueu? Li van respondre: Jesús de Natzaret: Ell els
digué: Sóc jo. Judas, el traïdor, també hi era, amb ells. Però així que
Jesús els hagué dit: Sóc jo, van fer-se enrera i van caure per terra.
Llavors els tornà a preguntar: Qui busqueu? I ells van dir: Jesús de
Natzaret. Jesús replicà: Us dic que sóc jo. Per tant, si em busqueu a
mi, deixeu marxar aquests. Això va passar perquè es complís la
paraula que havia dit: No he perdut ni un dels que m'has donat.
Llavors Simó Pere desembeinà una espasa que portava, colpí el criat
del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Aquest criat es deia Malcus.
Però Jesús va dir a Pere: Embeina l'espasa, ¿no haig de beure el
calze que m'ha donat el Pare?
Llavors els soldats romans, el tribú i els guardes dels jueus van
agafar Jesús i el van lligar. Primer van dur-lo a casa d'Annàs, ja que
era el sogre de Caifàs, el gran sacerdot aquell any. Caifàs era el qui
havia donat aquell consell als jueus: Val més que mori un sol home
pel poble.
Però Simó Pere seguia Jesús amb un altre deixeble. Aquest altre
deixeble era conegut del gran sacerdot i va poder entrar amb Jesús
al pati del palau del gran sacerdot; Pere, en canvi, es va quedar fora,
a l'entrada. Llavors sortí l'altre deixeble, conegut del gran sacerdot,
digué alguna cosa a la portera i féu entrar Pere.
La minyona que feia de portera, digué llavors a Pere: Vols dir que
no ets també deixeble d'aquest home? I ell contestà: No, no ho sóc!
Hi havia els criats i els guardes escalfant-se a l'entorn d'un foc de
brases que havien encès perquè feia fred, Pere també s'hi havia
acostat, a escalfar-se.
Mentrestant el gran sacerdot interrogà Jesús sobre els seus deixebles
i sobre la seva doctrina. Jesús respongué: Jo he parlat al món
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públicament; sempre he ensenyat a la sinagoga i al temple, llocs on
els jueus se solen reunir, i d'amagat no he dit res. ¿Perquè
m'interrogues? Demana quines coses ensenyava, als qui m'han
sentit; ells ho saben, què els deia. En dir Jesús això, un dels guardes
que hi assistia, li donà una bufetada, dient: Així contestes al gran
sacerdot? Jesús li replicà: Si he parlat malament, demostra què he
dit de dolent. Però, si he parlat bé, per què em pegues?
Llavors Annàs l'envià a Caifàs, el gran sacerdot. Simó Pere s'estava
allà, escalfant-se, i li van dir: ¿No ets pas tu també deixeble seu? Ell
ho negà, dient: No, no ho sóc. Un criat del gran sacerdot, parent
d'aquell a qui Pere havia tallat l'orella, va insistir: ¿Vols dir que no
t'he vist amb ell, a l'hort? Pere tornà a negar-ho, i tot seguit cantà
un gall.
Llavors van dur Jesús de casa de Caifàs al palau del governador
romà per no contaminar-se i poder menjar l'anyell pasqual.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!
El diaca encensa l’Evangeliari, l'iconòstasi i els fidels.

Antífona IV to 5
- Avui, Judes abandona el Mestre per ajuntar-se al dimoni; encegat
per l'amor del diner, va deixar la llum i s'endinsà en la nit. Com
podria encara veure-hi clar, qui ha venut la Llum per trenta denaris?
Per nosaltres, però, surt el Sol, aquell qui ha sofert pel món;
aclamem-lo per això, agraïts: Vós, que heu sofert per amor als
homes, Senyor glòria a Vós!
- Avui Judes, fingint pietat esdevé estrany a la Gràcia, i el deixeble
es torna deslleial; sota un petó cobreix la seva traïció, prefereix els
trenta denaris de plata a l’amor del Senyor i es torna guia del consell
dels impius. Però nosaltres glorifiquem el Crist que ens aporta la
salvació.
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- To 1 Estimem-nos amb un amor fraternal, com germans en el Crist;
no siguem insensibles als patiments del nostre proïsme, amb la
finalitat de no merèixer la mateixa condemna que el servidor
despietat a qui devíem cent denaris, i amb la finalitat de no ser
devorats, com Judes, per inútils remordiments.
- Glòria al Pare........... Ara i Sempre..........
Theotokion
- De la teva glòria es parla arreu, perquè infantàreu en la carn el
Creador de l'univers, oh Mare de Déui Verge Maria, del tot digna
dels nostres cants.
Antífona V to 6
- El deixeble del Senyor, fingint respecte, ha venut per trenta
denaris el Mestre, el traeix amb un petó, i el lliura als impius per ferlo morir.
- En aquest dia el Creador de l'univers deia als seus deixebles: La
meva hora ha arribat, vet aquí Judes, que s'avança per lliurar-me;
però quan m'haureu vist sobre la creu, al mig dels dos lladres, que
ningú d'entre vosaltres no em renegui; ja que si pateixo
humanament, salvo amb el meu amor aquells que creuen en mi.
- Glòria al Pare........... Ara i Sempre..........
- Oh Verge, que heu concebut de manera meravellosa i posat al
món en aquests darrers temps el vostre propi Creador, salveu els
fidels que us magnifiquen.
Antífona VI to 7
- Avui, Judes vetlla per trair i lliurar el Senyor d'abans els segles, el
Salvador del món; aquell qui amb cinc pans va alimentar la multitud
al desert, el deixeble el renega aquest dia; traeix aquell que havia
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alimentat de mannà un poble afamat i ven per diners el seu propi
Mestre i Senyor.
- En aquest dia, els fills d' Israel clavaren sobre la fusta de la creu
aquell qui amb la fusta va dividir el mar en altre temps, el Senyor
que els féu travessar el desert. En aquest dia amb una llança
traspassaren el cos d’Aquell qui per ells va colpir l'Egipte de plagues;
a aquell qui va fer ploure el mannà l'abeuraren amb fel.
- Mentre caminàveu lliurement vers la passió, Senyor, dèieu als
vostres deixebles: Vosaltres, que no heu pogut vetllar una hora amb
mi, com és que parleu de morir per mi? Mireu Judes, el traïdor, no
dorm sinó que s'afanya per lliurar-me als impius! Aixequeu-vos i
pregueu perquè ningú no em renegui en veure’m suspès a la creu.
Longànime Senyor, glòria a Vós.
- Glòria al Pare........... Ara i Sempre..........
- Alegreu-vos, oh Mare de Déu, que heu portat al vostre si aquell
que ni els mateixos cels poden contenir; alegreu-vos, oh Verge ja
anunciada pels profetes: a través vostre l'Emmanuel ha brillat sobre
nosaltres; alegreu-vos, Mare del Crist, nostre Déu.
Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!
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S

Perquè és beneït i glorificat, el vostre nom sublim i ple de
majestat, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles.

C

Amén

Catisme

to 7

- Quina és la causa, Judes? Qui t'ha fet trair el Salvador? T'havia
llançat del cor dels Apòstols? T'havia privat del do de guarir?
T'havia apartat de la taula comuna? Havia rentat els peus dels altres
i menyspreat els teus? No has guardat els records de tantes bones
obres i la teva ingratitud es revela obertament, mentre nosaltres
proclamem la paciència del Crist i la seva infinita misericòrdia.
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Tercer Evangeli (Mateu XXVI, 57 - 75)
D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. (Mateu XXVI, 57-75)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, els soldats qui havien agafat Jesús, se
l'endugueren a casa de Caifàs, el gran sacerdot, on eren congregats
els escribes i els ancians. Pere el seguia de lluny fins a l'atri del gran
sacerdot; va entrar dins i es va asseure amb els servents per veure
el desenllaç.
Els grans sacerdots i tot el sanedrí buscaven un fals testimoniatge
contra Jesús per tal de condemnar-lo a mort, però no el trobaren,
tot i que s'havien presentat molts falsos testimonis. Finalment se'n
presentaren dos que declararen: Aquest va dir: Puc destruir el
santuari de Déu i reedificar-lo en tres dies. Aleshores el gran
sacerdot es posà dret i li va dir: No hi contestes res? Què és això
que aquests testimonien contra tu? Però Jesús callava.
El gran sacerdot li va dir: Et conjuro pel Déu vivent que ens diguis
si tu ets el Messies, el Fill de Déu! Jesús li contesta: Tu mateix ho
has dit. Encara us dic més: Des d'ara veureu el Fill de l'home assegut
a la dreta del Poder, i venint sobre els núvols del cel. Llavors el gran
sacerdot s'esquinçà els vestits, tot dient: Ha blasfemat! Quina
necessitat tenim ja de testimonis! Suara heu sentit la blasfèmia; què
us en sembla? Ells van fer de resposta: És reu de mort!
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Llavors li van escopir a la cara i el van apunyegar, d'altres el
bufetejaren, tot dient: Au, Messies, fes el profeta: qui t'ha pegat?
Mentrestant Pere seia a fora, a l'atri; se li acostà una minyona i li
digué: Tu també anaves amb Jesús, el Galileu. Però ell ho va negar
davant de tothom: No sé pas què t'empatolles. Quan ell sortia cap
al portal, una altra s'hi fixà i va dir als de per allí: Aquest anava amb
Jesús, el Natzarè. Però ell tornà a negar-ho amb jurament: Poc el
conec, aquest home!
Al cap de poc, se li acostaren els qui havia per allí i van dir a Pere: I
tant com hi anaves, amb ells, si fins el teu mateix parlar et
descobreix! Llavors es posà a maleir i a jurar: Poc el conec, aquest
home!
Tot seguit un gall cantà. Aleshores Pere es va recordar de les
paraules que Jesús li havia dit: Abans que canti el gall, em negaràs
tres vegades. I, sortint a fora, va plorar amargament.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

El diaca encensa l’Evangeliari, l’iconòstasi i els fidels.

Antífona VII to 8
- Als impius que posaren la mà damunt vostre, Senyor, diguéreu:
“Heu colpejat el pastor i dispersat les dotze ovelles, els seus
deixebles; hauria pogut demanar més de dotze legions d'àngels per
assistir-me, però pateixo pacientment, perquè siguin acomplerts els
misteris que els meus profetes us han anunciat.” Senyor, glòria a
Vós!
- Quan Pere us va negar per tres vegades, va comprendre tot d’una
la vostra paraula i, tot plorant amargament, us va oferir el seu
penediment. Perdoneu-me, Senyor, i salveu-me.
- Glòria al Pare.....Ara i sempre.......
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Theotokion
- Verge santa, sou la porta de la salvació, el meravellós jardí del
paradís i el núvol de llum sense fi. Us cantem i us diem: Alegreuvos!
Antífona VIII

to 2

- Digueu-nos, oh jutges impius, què heu sabut del nostre Salvador:
no ha complert la llei i els ensenyaments profètics? Com, doncs,
heu pogut lliurar a Pilat el Fill i Verb de Déu, el Redemptor de les
nostres ànimes?
- Que sigui crucificat!, cridaren aquells que vàreu omplir de les
vostres bones obres; i demanaren d'alliberar un criminal en lloc del
seu benfactor, i Vós, oh Crist, guardàveu silenci i suportàveu els
crits d'aquests homicides dels justos, perquè volíeu patir i salvarnos, en el vostre amor.
- Glòria al Pare.....Ara i sempre.......
- Com que no tenim l’atreviment de parlar, a causa del gran nombre
dels nostres pecats, intercediu prop d'aquell qui ha nascut de Vós,
Verge Mare de Déu, perquè la pregària d'una mare té el poder
d'obtenir la benevolència del Senyor; oh del tot venerable, no
menyspreeu la súplica dels pecadors, perquè aquell que en la seva
carn va acceptar patir per nosaltres és ple de misericòrdia i pot
salvar-nos.
Antífona IX to 3
- Varen fixar en trenta denaris el preu en què els fills d’Israel
avaluaren el qui era de gran valor. Vetlleu i pregueu per no caure en
temptació, perquè l’esperit és prompte, però la carn és feble, i per
això heu de vetllar.
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- Per aliment m'han donat fel i m'abeuraren amb vinagre, però Vós,
Déu meu, feu-me aixecar i pagueu-los en compensació
- Glòria al Pare.....Ara i sempre.......
- Nosaltres, totes les nacions us cantem, oh Verge tota pura, perquè
heu infantat el Crist nostre Déu, que alliberà els homes de la
maledicció.

Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè sou el nostre Déu i us rendim glòria, Pare, Fill i
Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Catisme

to 8

- Com Judes, el vostre deixeble d'antany, ha pogut meditar la seva
traïció contra Vós? Després de compartir el vostre menjar, va anar,
traïdor i pecador, a trobar els grans sacerdots tot dient: “Què em
donareu si us lliuro aquell qui transgredeix la llei i profana el sàbat?”
Senyor longànime, glòria a Vós!
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Quart Evangeli (Joan XVIII, 28 - XIX, 16)
D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. (Joan XVIII, 28 - XIX, 16)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, van dur Jesús de casa de Caifàs al palau del
governador romà. Era de bon matí. Però ells no van entrar al pretori
del governador romà per no contaminar-se i poder menjar l’anyell
pasqual.
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Pilat, doncs sortí a fora a parlar amb ells i els digué: ¿Quina acusació
porteu contra aquest home? Ells li respongueren: Si no fos un
malfactor, no te'l portaríem pas. I Pilat els digué: Preneu-lo
vosaltres mateixos i jutgeu-lo segons la vostra llei. Els Jueus van
respondre: Nosaltres no podem executar ningú. Calia que es
complissin les paraules que Jesús havia dit indicant de quina mort
havia de morir.
Llavors Pilat se'n tornà a dintre el pretori, es féu portar Jesús i li
digué: Ets el rei dels jueus, tu? Jesús respongué: ¿Això et surt de tu,
o bé es que d'altres t'ho han dit de mi? Pilat respongué: Que sóc
jueu, jo; la teva gent, és a dir, els grans sacerdots, t'han posat a les
meves mans, que has fet? Jesús respongué: El meu regne no és pas
d'aquest món, si el meu regne fos d'aquest món, prou que haurien
lluitat els meus soldats perquè no caigués a mans dels jueus. El meu
regne, per tant, no és d'aquí. Pilat li digué: Però, de fet, ets rei? Jesús
va respondre: Sí, tu ho dius; sóc rei. Jo he nascut i he vingut al món
justament per això, per donar testimoni de la veritat. Tot aquell que
és fill de la veritat, escolta la meva veu. Pilat li va dir: I què és la
veritat?
Després de dir això, Pilat va sortir altra vegada a parlar amb els
jueus: Jo no el trobo pas culpable de res. Però teniu costum que per
Pasqua posi algú en llibertat; ¿voleu, doncs, que posi en llibertat el
rei dels jueus? Ells van tornar a cridar: Aquest no, Barrabàs volem!
I aquest Barrabàs era un lladre.
Llavors Pilat ordenà que agafessin Jesús i l'assotessin. I els soldats
van trenar una corona d'espines, la hi van posar al cap i el van vestir
amb un mantell de color de porpra; es posaven al seu davant i deien:
Salve, rei dels jueus! I li donaven bufetades. Pilat tornà a sortir a
fora i els digué: Mireu, ara us el duré a fora perquè sapigueu que no
el trobo culpable de res.
Llavors sortí Jesús, portant la corona d'espines i el mantell de
porpra. Pilat els digué: Aquí teniu l'home!
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En veure'l, els grans sacerdots i els guardes es van posar a cridar:
Crucifica'l, crucifica'l! Pilat els digué: Agafeu-lo i crucifiqueu-lo
vosaltres, que jo no el trobo pas culpable. Els jueus li replicaren:
Nosaltres tenim una llei, i segons aquesta llei ha de morir perquè
s'ha fet fill de Déu.
Pilat, quan sentí aquestes paraules, agafà més por. Entrà novament
al palau i digué a Jesús: D'on ets? Però Jesús no li tornà contesta.
Llavors Pilat li digué: No vols parlar-me, a mi? ¿No saps que tinc
poder de deixar-te anar o de crucificar-te? Jesús li respongué: Tu no
tindries cap poder sobre mi, si no t'hagués estat donat de dalt. Per
això té un pecat més gran que tu el qui m'ha lliurat a les teves mans.
Llavors Pilat mirava novament d'alliberar-lo; però els jueus van
cridar: si el deixes anar, senyal que no ets amic de l'emperador. El
qui es fa rei, es rebel·la contra l'emperador. En sentir aquestes
paraules, Pilat dugué Jesús a fora i el féu seure en el tribunal, en un
lloc que en deien l'Empedrat i en hebreu Gabatà.
Era el dia en què es preparava la Pasqua, cap a l'hora sisena. I digué
als jueus: Mireu el vostre rei! Però ells van cridar: Fora, fora!
Crucifica'l! Pilat els va dir: ¿Haig de crucificar el vostre rei? Els grans
sacerdots van replicar: Fora de l'emperador, no tenim cap més rei!
Llavors Pilat va accedir que fos crucificat i els el va donar.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

El diaca encensa l’Evangeliari, l’iconòstasi i els fidels.

Antífona X to 6
- Aquell qui es revesteix de la llum com d'un mantell davant els seus
jutges és presentat sense roba, i de les mans que ell mateix ha creat
rep sobre les seves galtes les bufetades; un poble injust clava a la
creu el Senyor de glòria; i el vel del temple s’esquinça en dos; el sol
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es cobreix de tenebres per no veure la humiliació del Creador,
davant de qui l'univers tremola. Prosternem-nos davant d'Ell.
- Al mateix moment que el deixeble us negava, el lladre cridà:
“Recordeu-vos de mi, Senyor, quan entri al vostre regne.”
- Glòria al Pare....... Ara i sempre.............
Theotokion
- Doneu la pau al món, Senyor que us heu dignat a encarnar-vos de
la Verge per la salvació dels vostres servidors, a fi que amb una sola
veu us glorifiquem, amic dels homes.
Antífona XI to 6
- A canvi dels béns amb què els havíeu cobert, els fills d'Israel us
han condemnat a la creu, us han abeurat amb vinagre i fel, però
Vós, Senyor, perdoneu el seu pecat, perquè no han entès la vostra
humiliació.
- A més de la traïció, els fills d'Israel afegiren els insults, les burles i
els sarcasmes, però Vós, Senyor, perdoneu el seu pecat, perquè no
saben el que fan.
- Glòria al Pare....... Ara i sempre.............
- Verge santa i Mare de Déu, entre totes beneïda, hem reconegut el
Déu nascut de la vostra carn i amb els nostres himnes incessants us
magnifiquem.
Antífona XII to 8
- Diu el Senyor als jueus: Què us he fet, en què us he entristit? Als
vostres cecs he tornat la llum, he purificat leprosos, he fet aixecar
el paralític del seu jaç. Oh poble meu, què t'he fet jo i què em dones
a canvi ? A canvi del mannà, la fel, i el vinagre per l'aigua, pel meu
amor em claves a la creu; mai més seràs el meu escollit, cridaré les
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nacions per glorificar-me amb el Pare i l’Esperit, i els donaré la vida
eterna.
- Avui el vel del temple s’esquinça en dos, per confondre els impius,
i el sol amaga els seus raigs enveure el Senyor a la creu.
- El cor dels Apòstols crida als doctors de la Llei: Escribes i fariseus,
vegeu el Temple que heu destruït; vegeu l'Anyell de Déu que heu
crucificat, l'heu posat al sepulcre, però en el seu poder ha
ressuscitat! És Ell qui en el mar Roig us ha salvat, qui us ha
alimentat al desert, qui dóna al món la vida, la llum i la pau.
- Glòria al Pare....... Ara i sempre.............
- Alegreu-vos, Porta santa del Rei de glòria, que romaneu segellada
després del pas del Senyor, car només hi ha passat l’Altíssim per a
la salvació de les nostres ànimes.
Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Que la majestat del vostre regne sigui beneïda i glorificada,
Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.
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to 8

Quan vàreu comparèixer davant Caifàs, oh Déu; quan vàreu ser
lliurat a Pilat, oh Jutge ple de bondat, les potències del cel
tremolaren d'esglai, i fóreu aixecat sobre la creu entre dos lladres i
comptat entre els malfactors, per salvar els homes; Vós, sense pecat;
Senyor,Vós, que sou bo, glòria a Vós!

Cinquè Evangeli

(Mateu XXVII, 3 - 32)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

42

OFICIS DE SETMANA SANTA

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu (Mateu XXVII, 3 - 32)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, Judas, el seu traïdor, veient que havien
condemnat Jesús, va tornar, penedit, els trenta sicles als grans
sacerdots i als ancians, dient: He pecat lliurant traïdorament la sang
d'un innocent. Però ells van dir: I què ens importa? Ja t'apanyaràs!
Llavors va llençar els sicles dins el santuari, se n'anà i, un cop fora,
es va penjar.
Els grans sacerdots van plegar els sicles, i van dir: No és lícit de
tirar-los al tresor, perquè són preu de sang. Després de deliberar-ho,
van comprar amb aquests sicles el camp del terrisser, per a sepultura
dels forasters. Per això, aquell camp és anomenat, encara avui, camp
de sang.
Llavors arribà a acompliment l'oracle del profeta Jeremies, quan
diu: Prengueren les trenta monedes, el preu en què els fills d’Israel
apreuaren l'Apreuat, i les donaren pel camp del terrisser, com el
Senyor m'ho va manar.
Jesús comparegué davant del governador, i aquest l'interrogà: Ets
tu el rei dels jueus? Tu mateix ho dius, li respongué Jesús.
Tanmateix mentre els grans sacerdots i els ancians l'acusaven, no va
contestar res. Llavors li diu Pilat: ¿Que no ho sents, tot això que
aquests testimonien contra tu? Però no li va contestar ni un mot de
res, de tal manera que el governador n'estava molt sorprès.
Cada festa el governador solia concedir al poble la llibertat d'un
pres, el qui volien. Tenia, aleshores un pres famós, dit Barrabàs. Un
cop aplegats, els va dir Pilat: ¿Qui voleu que us deixi lliure: Barrabàs
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o Jesús, conegut pel Messies ? Perquè s'adonava prou que l'hi
havien lliurat per enveja.
Quan ja seia al tribunal, la seva dona li va fer dir: No t'hi enredis
amb aquest just, perquè avui, durant un somni, he patit molt per
causa seva. Però els gran sacerdots i els ancians van persuadir la
multitud que reclamessin Barrabàs i fessin condemnar Jesús.
Prenent, doncs, la paraula, el governador els va dir: Quin dels dos
voleu que us deixi lliure? I ells respongueren: Barrabàs! Però Pilat
els replicà: De Jesús, conegut pel Messies, què en faré, doncs? Que
el crucifiquin!, contestà tothom.
I ell que hi torna: Quin mal ha fet? Però ells cridaven encara més:
Que el crucifiquin! Pilat, veient que no en treia res, sinó que
l'aldarull encara creixia; prengué aigua i es rentà les mans davant de
tothom, dient: No em faig responsable d'aquesta sang; ja us
apanyareu!
I tot el poble va respondre: Caigui la seva sang sobre nosaltres i
sobre els nostres fills! Llavors els deixà anar Barrabàs; i, un cop
assotat, els va lliurar Jesús perquè el crucifiquessin.
Aleshores els soldats del governador s'emportaren Jesús al pretori,
i van reunir tota la cohort al seu voltant.
Després de desvestir-lo, el van cobrir amb una clàmide de grana, i,
un cop trenada, li van posar al cap una corona d'espines, i una canya
a la mà dreta; després, de genolls davant seu, en feien befa, dient:
Salut, rei dels jueus! I, tot escopint-li al damunt, li prenien la canya
i li daven cops al cap. Acabada la befa, li van treure la clàmide, li
posaren els seus vestits i se l'endugueren per crucificar-lo.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!
El diaca encensa l’Evangeliari, l’iconòstasi i els fidels.
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to 6

- La multitud jueva va exigir de Pilat la vostra crucifixió, Senyor, i
sense trobar cap greuge contra Vós, Pilat féu alliberar el culpable
Barrabàs i condemnar l'Innocent, apel•lant sobre el poble jueu el
pes d'aquest crim abominable tot dient:Que aquesta sang recaigui
sobre nosaltres i sobre els nostres fills.
- Aquell davant el qual tremola tota la creació i a qui tota llengua
glorifica, el Crist, Poder i Saviesa de Déu, fou colpejat pels grans
sacerdots, l’abeuraren amb fel, però Ell acceptà de patir per salvarnos dels nostres pecats, per la seva pròpia sang, en el seu amor pels
homes.
- Glòria al Pare.............Ara i sempre........
Theotokion
- Mare de Déu, que heu infantat el vostre propi Creador en rebre el
Verb inefable, intercediu per la salvació de les nostres ànimes.
Antífona XIV

to 8

- Senyor, que per company de viatge heu pres el lladre amb les mans
brutes de sang, digneu-vos prendre’ns amb ell, també a nosaltres,
en la vostra bondat i el vostre amor pels homes.
- Sobre la creu el lladre parlà breument, però gran era la seva fe; en
un instant va trobar la salvació, i va ser el primer que entrà al
paradís. Senyor, que acceptàreu el seu penediment, tingueu pietat
de nosaltres.

- Glòria al Pare.............Ara i sempre........

- Alegreu-vos, qui per la veu de l'àngel heu rebut la joia de l'univers;
alegreu-vos, qui heu infantat el vostre Creador i Senyor; alegreuvos, qui vàreu ser digne d’esdevenir Mare del Crist, el nostre Déu.
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Segons els usos grecs, es fa una processó de la Creu: el celebrant pren la
creu i desprès de donar una volta a l'altar, canta: "En aquest dia és penjat
a la creu aquell que…..(veure antífona XV), surt per la porta nord, precedit
del diaca, que encensa i dels acòlits va fins al mig de la nau, es fixa,
s’encensa i es venera mentre el cor repeteix el 1er tropari i continua amb la
resta de l’Antífona. Després segueix el sermó. L’ ús eslau no fa menció
d’aquesta cerimònia.

Antífona XV to 6
- Avui és penjat a la creu aquell qui ha penjat la terra damunt les
aigües; amb una corona d’espines el rei dels àngels és coronat; amb
una porpra ridícula és revestit qui ha revestit el cel de núvols; aquell
que al Jordà ha alliberat Adam, accepta les bufetades; l'espòs de
l’Església és clavat amb claus; el Fill de la Verge és travessat amb
una llança: adorem, oh Crist, la vostra Passió; adorem, oh Crist la
vostra Passió; adorem, oh Crist, la vostra Passió; mostreu-nos la
vostra santa Resurrecció.
- No celebrem aquesta festa amb l’antic llevat, perquè el Crist, la
nostra Pasqua, és immolat per nosaltres; purifiquem-nos de tot
pecat, i preguem-li amb un cor sincer: “Alceu-vos, Senyor, i salveunos!”
- La vostra creu, Senyor, representa per al vostre poble la vida i la
Resurrecció; amb la nostra esperança posada en ella us cantem: “Oh
Déu nostre crucificat, tingueu pietat de nosaltres!”
- Glòria al Pare..............Ara i sempre.................
- Oh Crist, en veure-us crucificat, aquella que us ha infantat es
preguntà: “Quin estrany misteri contemplo, oh Fill meu, com pots
morir sobre la fusta, crucifica't en la teva carn, Tu, el dador devida?”
Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.
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D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè al vostre Nom convé la benedicció, com al vostre
Regne la glòria, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles dels segles.

C

Amén.

Catisme

to 4

- Ens heu rescatat de la maledicció de la Llei per la vostra Sang molt
preciosa; clavat a la creu i travessat per la llança, heu esdevingut per
als homes la font de la immortalitat: oh Salvador nostre, glòria a
Vos!
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(Marc XV, 16 - 32)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc (Marc XV, 16 - 32)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, els soldats se’n emportaren Jesús a dins de
l'atri, això és, al pretori; i convoquen tota la cohort. El vesteixen de
porpra, i, un cop trenada, li cenyeixen una corona d'espines; i
després començaren de saludar-lo: Salut, rei dels jueus! I li pegaven
al cap amb una canya, li escopien, i, agenollats, li retien acatament.
Acabada la befa, li van treure la porpra i li posaren els vestits.
Aleshores el conduïren fora per crucificar-lo.
I forcen a dur-li la creu un tal Simó de Cirena, el pare d'Alexandre
i de Rufus, que tornava del camp per allí. I el porten al lloc del
Gòlgota, que vol dir lloc de la calavera. Li donaven vi mirrat, però
no en va prendre. El crucifiquen, i se'n reparteixen els vestits a la
sort, per veure què s'enduria cadascun.
Era l'hora tercera quan el van crucificar. Hi havia la inscripció de la
seva condemna, redactada així: El rei dels jueus. Amb ell
crucifiquen també dos bandolers, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra.
Així es va acomplir aquesta paraula de l’Escritura: “Ha estat
comptat entre els mafactors”. Els transeünts l'insultaven brandant
el cap i dient: Ei, tu que destrueixes el santuari i que el reedifiques
en tres dies, salva't tu mateix baixant de la creu!
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De manera semblant, els grans sacerdots, tot fent-ne befa entre ells
amb els escribes, deien també: N'ha salvat d'altres i no es pot salvar
a si mateix! El Messies, el rei d'Israel, que baixi ara de la creu perquè
ho vegem i creguem!
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

Benaurances

to 4

- Recordeu-vos de nosaltres, Senyor, en el vostre Regne!
- Benaventurats els pobres en l’esperit, perquè d’ells és el Regne
dels Cels.
- Benaventurats els qui ploren, perquè ells seran consolats.
- Benaventurats el mansos, perquè ells heretaran la terra.
- Benaventurats els que tenen fam i set de justícia, perquè ells seran
saciats.
- A causa de l’arbre prohibit, Adam va ser exiliat del paradís, però
per l'arbre de la creu el lladre entrà al paradís; l’un per tastar el fruit
tot menyspreant el manament del Creador; l'altre tot compartint la
crucifixió va confessar la vostra divinitat. Recordeu-vos també de
nosaltres, Senyor, en el vostre Regne.
- Benaventurats els misericordiosos, perquè ells obtindran
misericòrdia.
- Els prevaricadors compraren al deixeble l’Autor de la Llei, i el
presentaren com un transgressor de la llei en el judici de Pilat tot
cridant: “Crucifica aquell qui donà el mannà als nostres pares en el
desert.” Nosaltres, però, imitem el bon lladre i clamem: “Recordeuvos també de nosaltres, Senyor, en el vostre Regne!”
- Benaventurats els qui tenen el cor pur, perquè ells veuran Déu.
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- L’assemblea de deïcides, el poble transgressor d’Israel, s’adreçà a
Pilat tot cridant furiosament: Crucifica Crist innocent, i allibera
Barrabàs! Nosaltres, però, imitem el bon lladre i clamem: Recordeuvos també de nosaltres, Senyor, en el vostre Regne!
- Benaventurats els pacificadors, perquè ells seran anomenats fills
de Déu.
- Com la deu d’Edèn, del vostre cos vivificant brolla, oh Crist, el
doll que abeura la vostra Església, el paradís espiritual, tot dividintse, com altre temps, en quatre evangelis que donen de beure al món
tot delectant la creació i ensenyant als pobles a adorar-vos amb fe
en el vostre Regne.
- Benaventurats els perseguits per causa de la justícia, perquè d’ells
és el Regne del Cels.
- Per mi us heu deixa't crucificar, perquè damunt meu es vessés el
perdó; el vostre cos ha estat travessat perquè damunt meu es vessés
el raig de la vida; us heu deixat clavar perquè en veure l'abisme de
la vostra Passió reconegui l’excel·lència de la vostra majestat i us
clami: “Crist, dador de vida: glòria a la vostra Creu, oh Salvador, i a
la vostra Passió!”
- Benaventurats sou quan us injuriïn, i us persegueixin i diguin
falsament tota mena de mals contra vostre per causa meva.
- Tota la creació s’estremeix en veure-us, oh Crist, crucificat: els
fonaments de la terra tremolen d'espant davant la vostra majestat,
els astres s’oculten, el vel del temple s’esquinça en dos, les
muntanyes trontollen i les roques s’esberlen, i el lladre fidel clama
amb nosaltres: “Salvador, recordeu-vos de mi en el vostre Regne!”
- Alegreu-vos i ompliu-vos de joia, perquè la vostra recompensa
serà gran en els cels.
- Sobre la creu, Senyor, heu esquinçat la cèdula escrita contra
nosaltres, i comptat entre els morts, heu encadenat el príncep de
l'infern, tot deslliurant tots els homes, per la vostra Resurrecció, dels
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lligams de la mort, perquè la llum ha brillat damunt nostre; Senyor,
amic dels homes, recordeu-vos també de nosaltres, oh Salvador, en
el vostre Regne!
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
- Fidels, glorifiquem unànimement el Pare, el Fill i l’Esperit Sant,
preguem l’única Divinitat en tres Persones que romanen sense
barrejar-se, consubstancial, indivisible i perpètua que ens salva de
les tortures de les flames.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Us presentem, oh Crist, la vostra Mare i en veritat Verge, que
sense llavor us infantà tot romanent verge, perquè intercedeixi amb
les seves pregàries, oh Sobirà del tot misericordiós, perquè ens
siguin perdonats els pecats a nosaltres, que sempre us clamem:
“Recordeu-vos, oh Salvador, de nosaltres en el vostre Regne!”
Petita Ectènia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè Vós sou Sant, oh Déu nostre, i nosaltres us rendim
glòria, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels
segles.

C

Amén.
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D

Saviesa! Estiguem atents!

Prokimenon

to 4

- S'han dividit els meus vestits, la meva túnica l'han tirada a sorts.
- Déu meu, Déu meu, escolteu-me, per què m'heu abandonat?
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Setè Evangeli

(MateuXXVII, 33 - 54)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. (Mateu XXVII, 33-54)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S

En aquell temps, els soldats, en arribar a un lloc anomenat
Gòlgota, és a dir, lloc de la calavera, li donaren a beure vi barrejat
amb fel; però, després de tastar-lo, no en volgué beure.
Un cop l'hagueren crucificat, se'n repartiren els vestits a la sort a fi
que s’acomplis l’oracle del Profeta: “S’han repartit els meus vestits
i s’han fet a la sort la meva túnica.” Asseguts, li feien guàrdia allà. A
damunt del cap li van posar la causa de la seva condemna escrita
així: Aquest és Jesús, el rei dels jueus.
Aleshores foren crucificats amb ell dos bandolers, l'un a la dreta i
l'altre a l'esquerra. Els transeünts l'insultaven brandant el cap i dient:
Tu que destrueixes el temple i en tres dies el reedifiques, si ets Fill
de Déu, salva't tu mateix i baixa de la creu!
De manera semblant, els grans sacerdots, tot fent-ne befa amb els
escribes i els ancians, deien: N'ha salvat d'altres i no es pot salvar ell
mateix! És rei d' Israel: que baixi ara de la creu i hi creurem! Ha
confiat en Déu, que el deslliuri, ara, si l'estima; com que havia dit:
Sóc Fill de Déu! També els bandolers crucificats amb ell l'injuriaven
semblantment.
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Des de l'hora sisena fins a la novena, la fosca va anar creixent sobre
la terra. Devers l'hora novena, Jesús va clamar amb forta veu: Elí,
Elí, lema sabactani? Això és, Déu meu, Déu meu, com és que m'has
abandonat? Alguns dels allí presents, en sentir-ho, deien: Aquest
crida Elies. Corrents, un d'ells va prendre de seguida una esponja,
la xopà de vinagre i, després de posar-la al capdamunt d'una canya,
li donava de beure. Però els altres li van dir: Deixa, vejam si ve Elies
a salvar-lo! Però Jesús, cridant novament amb forta veu, lliurà
l'esperit.
En això, heus aquí que el vel del santuari s'esquinçà en dos de dalt
a baix, la terra tremolà, les roques s'esberlaren, les tombes s'obriren
i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar, van eixir
de les tombes i, després de la resurrecció de Jesús, entraren a la
Ciutat Santa i es van aparèixer a molta gent.
El centurió i els qui amb ell feien guàrdia a Jesús, en veure el
terratrèmol i tot el que havia passat, es van espantar molt, i deien: I
tant com era Fill de Déu, aquest!
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

Acabat l'Evangeli, els concelebrants, excepte el qui ha de llegir el 8è Evangeli i el
diaca, entren al santuari i es tanquen les portes santes. Quan acaben de llegir,
entren al santuari.

Salm 50
- Tingueu pietat de mi, oh Déu, segons la vostra gran misericòrdia,
i dins la vostra immensa compassió, esborreu el meu pecat.
- Renteu-me un cop més de la meva iniquitat, i purifiqueu-me del
meu pecat.
- Puix que conec la meva iniquitat i el meu pecat és constantment
davant meu.

54

OFICIS DE SETMANA SANTA

- Només contra Vós he pecat i he fet el mal sota els vostres ulls.
- Així seràs trobat just en les teves paraules i seràs vencedor quan
et jutjaran.
- Mireu, he estat concebut en la iniquitat, quan ma mare m'infantà
jo ja era dins el pecat.
- Però Vós estimeu la veritat: Vós m'heu revelat els misteris i els
secrets de la vostra saviesa.
- Em ruixareu amb l'hisop, i seré purificat, em rentareu i esdevindré
més blanc que la neu.
- Em fareu sentir paraules de joia i alegria, i exultaran els ossos
humiliats.
- Gireu el vostre rostre dels meus pecats, esborreu totes les meves
iniquitats.
- Creeu en mi un cor pur, oh Déu, i renoveu dins el meu pit un
esperit recte.
- No m'aparteu lluny del vostre rostre, i no retireu de mi el vostre
Esperit Sant.
- Doneu-me la joia de la vostra salvació i fortifiqueu-me amb
l'Esperit sobirà.
- Mostraré els vostres camins als pecadors, i els impius tornaran a
Vós.
- Allibereu-me de la sang, oh Déu, Déu de la meva salvació, i la
meva llengua exultarà per la vostra justícia.
- Senyor, obriu els meus llavis; i la meva boca proclamarà la vostra
lloança.
- Si haguéssiu desitjat un sacrifici, us l'hauria ofert, però Vós no us
complaeu en els holocaustos.
- El sacrifici que convé a Déu és un esperit destrossat; Déu no
menysprea un cor desfet i humiliat.
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- Concediu els vostres beneficis a Sió dins la vostra benvolença,
Senyor, i que siguin aixecats de nou els murs de Jerusalem;
- llavors us complaureu en els sacrificis de justícia, en l'oblació i els
holocaustos; llavors hom oferirà vedells sobre el vostre altar.

Sant Dimas, el Bon lladre, amb Crist a la Creu

Vuitè Evangeli (LlucXXIII, 32 - 49)
D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. (Lluc XXIII, 32 - 49)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!
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S
En aquell temps, amb Jesús duien també dos malfactors a
ésser ajusticiats. Quan arribaren al lloc anomenat Calvari, allí
crucificaren a ell i els malfactors, l'un a la dreta, i l'altre a l'esquerra.
I Jesús deia: Pare, perdona'ls, perquè no saben què fan. Després,
per repartir-se les seves vestidures, tiraren sorts.
El poble restava allí mirant. Els magistrats encara se'n burlaven,
dient: N'ha salvat d'altres; salvi's ell mateix, si aquest és el Messies
de Déu, l'Elegit. I el befaven també els soldats, que se li atansaven
presentant-li vinagre, dient: Si tu ets el rei dels jueus, salva't a tu
mateix. Hi havia, encara, una inscripció damunt d'ell: Aquest és el
rei dels jueus.
Un dels malfactors penjats l'insultava dient: No ets tu el Messies?
Salva't a tu mateix i a nosaltres. Per l'altre, en resposta, el reptà dient:
I no tems Déu, tu, que estàs al mateix suplici? En nosaltres és de
justícia, ja que rebem el que mereixen les nostres obres; però aquest
no ha fet res de mal. I deia: Jesús, recorda't de mi quan arribaràs al
teu Regne. I li respongué: En veritat et dic, avui seràs amb mi al
paradís.
I ja era com l'hora sexta, quan la tenebra cobrí tota la terra fins a
l'hora nona, per haver-se entenebrit el sol; i el vel del temple
s'esquinçà pel mig. I Jesús, cridant amb veu poderosa, digué: Pare,
a les teves mans lliuro el meu esperit. I, en haver dit això, expirà.
El centurió, en veure el que havia passat, glorificà Déu, dient:
Verament aquest home era just. I totes les multituds que havien
acudit a aquest espectacle, en haver vist el que havia passat, se'n
tornaren donant-se cops al pit. Tots els seus coneguts restaren a
distància, així com les dones que l'havien seguit des de Galilea, i
contemplaven això.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!
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Oda 5 to 6
- Senyor, vetllo davant Vós, que en la vostra misericòrdia us heu
humiliat sense sofrir cap canvi, fins a patir la passió, impassible
Verb de Déu; després de la meva caiguda, atorgueu-me la pau,
Senyor, en el vostre amor pels homes.
- Glòria a Vós, Senyor, glòria a Vós.
- Després que els vàreu rentar els peus, els vostres servidors
purificats per la comunió en els vostres misteris divins, de Sió
pujaren amb Vós a la muntanya de les Oliveres, i cantaven, Senyor,
el vostre amor pels homes.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Amics, no us deixeu espantar, perquè l'hora ha arribat en què el
Crist serà pres i condemnat a mort pels impius; i tots sereu
dispersats, després d'haver-me abandonat, però jo us reuniré
perquè pugueu proclamar el meu amor pels homes.
Catavasia:

l’hirmos “Senyor, vetllo davant Vós….”

Petita Ectenia

D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!
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S

Perquè Vós sou el Rei de la Pau i el Salvador de les nostres
ànimes, i nosaltres us rendim glòria, Pare, Fill i Esperit Sant,
ara i sempre i pels segles del segles. Amén.

C

Amén.

Kontakion

to 8

- Veniu tots i cantem aquell que va ser crucificat per nosaltres; la
Mare de Déu, en veure’l sobre la creu, li ha dit: Tu, que pateixes una
mort semblant, Tu ets en veritat el meu Fill i el meu Déu.
Ikos
La Verge Maria, en veure el seu Anyell conduït a la immolació,
l'acompanyava amb altres donesi deia: On vas, Fill meu, i per a qui
apresses el pas? Altres noces es celebren a Canà? Es allà on vas per
canviar l'aigua en vi? Cal que t’acompanyi, Fill meu, o he d’esperar
el teu retorn? Respon-me, oh Verb, no passis silenciós davant meu!
Tu, a qui he posat al món virginalment; Tu ets en veritat el meu Fill
i el meu Déu.
Sinaxari
- El sant i gran Divendres, celebrem els sants patiments que el
nostre Senyor, Déu i Salvador Jesús Crist sofrí per la nostra
salvació: les escopinades, les bufetades, la flagel·lació, els insults, les
burles, el mantell de porpra, la vara, l’esponja, el vinagre, els claus,
la llança i sobretot la creu i la mort, que acceptà lliurement per
salvar-nos, i nosaltres hi afegim la memòria de la confessió per la
qual el bon lladre crucificat amb ell va trobar la salvació a la creu.
-Verb del Déu vivent, avui sobre la creu sofriu que la mort prengui
el Déu de vida. La clau dellladre bo obre el paradís: “Senyor,
recordeu-vos de mi en el vostre Regne!”
- Per la inefable misericòrdia amb què ens ompliu, oh Crist, Déu
nostre, tingueu pietat de nosaltres. Amén.

MATINES DIVENDRES SANT

59

Oda 8
-Els joves, en la seva pietat, varen menysprear l’estàtua elevada en
contra de Déu, però l’orgullosa assemblea dels impius va conspirar
contra Crist per condemnar a mort aquell qui té en les seves mans
la nostra vida, i a qui tota la creació beneeix i glorifica pels segles
dels segles.
- Glòria a Vós, Déu nostre, glòria a Vós.
- Expulseu la son de les vostres parpelles, deia als seus deixebles el
Crist; vetlleu i pregueu, a fi de no entrar en temptació; i tu, Simó
més que tots, perquè una prova més dura espera el més fort; Pere,
jo sóc aquell qui tota la creació beneeix i glorifica pels segles dels
segles.
- Glòria a Vós, Déu nostre, glòria a Vós.
- Pere, exclamà: oh Mestre, mai parlaré contra Vós, sabré morir com
un valent quan tots us neguin; perquè ni la carn ni la sang, sinó el
vostre Pare del cel m'ha revelat que Vós sou en veritat aquell a qui
tota la creació beneeix i glorifica pels segles dels segles.
- Beneïm el Senyor, Pare, Fill i Esperit Sant.
- Home, no has sondejat tota la profunditat de la saviesa i de la
ciència de Déu; no has comprès l'abisme dels meus judicis, diu el
Senyor; ets carn, no et glorifiquis, perquè negaràs tres vegades
aquell que tota la creació beneeix i glorifica pels segles del segles.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén
- Simó, negaves allò que t'ha dit el Senyor, però una serventa aviat
ho mostrarà; en apropar-se a tu seràs pres d'esglai, però amb
llàgrimes amargues trobaràs el perdó d'aquell a qui tota la creació
beneeix i glorifica pels segles dels segles.
- Lloem, beneïm el Senyor, prosternem-nos davant d'ell, cantem-lo
i exalcem-lo eternament.
Catavasia: hirmos "Els joves, en la seva pietat......”
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Oda 9
D

Magnifiquem amb els nostres cants a la Mare de Déu i Mare
de la Llum.

C
Vós, més venerable que els Querubins, i incomparablement
més gloriosa que els Serafins; qui sense màcula engendràreu Déu,
el Verb, a Vós, veritablement Mare de Déu, us magnifiquem.
- Glòria a Vós, oh Déu nostre, glòria a Vós.
- La colla criminal dels enemics de Déu, l’assemblea perversa dels
deïcides s’aixeca contra Vós, oh Crist, i com un malfactor arrossega
a la mort el Creador de totes les coses, a qui nosaltres magnifiquem.
- Glòria a Vós, oh Déu nostre, glòria a Vós.
- Tot ignorant la llei i les veus profètiques, els impius rumien vans
pensaments i com un anyell condueixen a la injusta immolació el
Senyor de totes les coses, a qui nosaltres magnifiquem.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
- Sota el cop del seu odi, que aviat es girarà contra ells, els sacerdots
i els escribes han lliurat a les nacions, per ser elevat sobre la creu, la
Font de tota vida, a qui nosaltres magnifiquem.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- Com un estol de gossos us encerclaven, oh Rei meu, us colpejaren
amb aquests ceptres de burla, us han interrogat adduint falsos
testimonis, però Vós ens heu salvat a tots per la vostra santa Passió.
Petita Ectenia
D

Encara i novament en pau, preguem al Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.
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C

Senyor, tingueu pietat.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria i
tots els Sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres, i tota la nostra vida a Crist, el nostre Déu.

C

A Vós, Senyor!

S

Perquè les Potències dels cels canten la vostra lloança, i us
rendim glòria, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles.

C

Amén.

Exapostilari to 3
- Al bon lladre, Senyor, a l’últim moment li heu fet guanyar el vostre
Regne, i l'heu jutjat digne del paradís; per l'arbre de la vostra creu
il·lumineu-me, Senyor, i salveu-me.
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Novè Evangeli

(JoanXIX, 25 - 37)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. (Joan XIX, 25 - 37)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, prop de la creu de Jesús hi havia la seva
mare i la germana de la seva mare, Maria, la de Cleofàs, i Maria, la
Magdalena. Jesús veient la seva mare i el deixeble que estimava tant,
va dir a la seva mare: Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al
deixeble: Aquí tens la teva mare. I d'ençà d'aquell dia el deixeble la
va acollir a casa seva.
Després d’això, sabent Jesús que llavors ja s’havia realitzat tot,
perquè s’acabés de complir l’Escriptura, digué: tinc set. Tenien a mà
un vas ple de vinagre; van lligar, doncs, una esponja xopa de vinagre
a una canya d’hisop i la hi van acostar a la boca. Jesús, després de
prendre el vinagre, digué: Tot s’ha acomplert. I, inclinant el cap, va
lliurar l’esperit.
Llavors, com que era la preparació de la Pasqua, els jueus, per tal
que no es deixessin a la creu els cossos durant el dissabte, ja que
aquell dissabte era molt solemne, van demanar a Pilat que es
trenquessin les cames dels crucificats i se'n traguessin els cossos.
Els soldats, doncs, hi van anar i van trencar les cames al primer i
després al segon dels dos que havien estat crucificats amb ell; però,
en arribar a Jesús, van veure que ja era mort, i no li van trencar les
cames.
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Un dels soldats, però, li va travessar el costat amb una llança i, al
punt, va sortir-ne sang i aigua. I el qui ho ha vist en dóna testimoni,
i el seu testimoniatge és autèntic i sap que diu la veritat, per tal que
vosaltres també tingueu fe. Tot això, en efecte, va succeir perquè es
complís l'Escriptura que diu: “No li trencaran cap os”. I encara un
altre lloc de l'Escriptura que diu: “Miraran aquell que ha estat
traspassat”.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

LAUDES

To 3

L

Que tot allò que respira lloï el Senyor.

C

Que tot allò que respira lloï el Senyor.
Lloeu el Senyor des dels cels, lloeu-lo a les altures.
A Vós convé la lloança, oh Déu.
Lloeu-lo tots els seus àngels, lloeu-lo tots els seus exèrcits.
A Vós convé la lloança, oh Déu.

L
Lloeu-lo per les seves grans gestes. Lloeu-lo per la seva
immensa grandesa.
- Israel, el meu primer nat, m'has traït dues vegades: has abandonat
la meva font d'aigua viva, l'has abandonada per cavar un pou
clivellat; m'has clavat sobre la creu i has reclamat Barrabàs per
posar-lo en llibertat; el cel va ser pres d'esglai i el sol ha amagat els
seus raigs; i tu, Israel, no t'has pas penedit, sinó que m'has lliurat a
la mort. Perdoneu-los, Pare Sant, perquè no saben el que fan.
- Lloeu-lo amb el so del corn. Lloeu-lo amb l'arpa i la cítara.. Lloeulo amb la dansa i el timbal. Lloeu-lo amb el llaüt i la flauta.
- Per la nostra salvació heu patit de ser martiritzat en tots els punts
de la vostra carn, el cap coronat d'espines, el vostre rostre cobert
d'escopinades; sobre les vostres galtes, les bufetades; sobre els
vostres llavis, el vinagre i la fel; en les vostres orelles, les blasfèmies
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impies; sobre la vostra esquena, la flagel·lació, i en la vostra mà, el
canyís; en els vostres membres, els claus, i la llança travessa el vostre
cos. Vós, que heu sofert per nosaltres i ens heu alliberat de les
nostres passions, us heu humiliat per amor a nosaltres, a fi d’elevarnos amb Vós: Salvador, tingueu pietat de nosaltres.
- Lloeu-lo amb címbals sonors, lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que tot allò que respira lloï el Senyor.
- Oh Crist, quan vàreu ser posat a la creu, tota la creació ho va veure
i tremolà; els fonaments de la terra han trontollat davant la vostra
majestat; el vel del temple s’esquinçà en dos, els sepulcres s'han
obert i de les seves tombes han sorgit els morts; a la vista del miracle
tremolà el centurió i prop de la creu hi havia la vostra Mare cridant
i gemegant: “Com podria jo retenir totes les llàgrimes del meu cor,
veient-te així despullat i com un condemnat, penjat a la creu?” Vós,
que vàreu ser crucificat i posat al sepulcre i d'entre els morts heu
ressuscitat, Senyor, glòria a Vós.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. To 6
- Han arrencat les meves vestidures i amb porpra m'han revestit,
sobre el meu cap fou posada la corona d'espines i a la meva mà han
posat el canyís, perquè els trenqui com vas de terrissaire.
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
- He lliurat la meva esquena per ser flagel·lat, no he girat el meu
rostre a les escopinades, davant del tribunal de Pilat he comparegut
i per salvar el món he sofert a la creu.
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(MarcXV, 43 - 47)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. (Marc XV, 43 - 47)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, Josep d'Arimatea, sanedrita honorable, el
qual esperava també el Regne de Déu, va entrar ardidament a la
presència de Pilat i li demanà el cos de Jesús. Pilat s'estranyà que ja
fos mort; per això, féu cridar el centurió i li preguntà si ja havia
mort.
Assabentat pel centurió, concedí el cadàver a Josep. Aquest,
després de comprar un llençol i de baixar el cos, l'embolcallà amb
el llençol, i el diposità en un sepulcre, tallat a la roca; després féu
rodolar una llosa a l'entrada de la tomba. Maria, la de Magdala, i
Maria, la mare de Joset, miraven on el col·locaven.
Petita Doxologia
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

Glòria a Déu a dalt dels cels, i pau a la terra, i bona voluntat entre
els homes. Us cantem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us
donem gràcies per la vostra immensa glòria.
Senyor, Rei del cel, Pare totpoderós; Senyor, Fill Únic, Jesús Crist i
Esperit Sant. Senyor, Anyell de Déu, Fill del Pare, Vós, que porteu
el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres; Vós, que porteu el
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pecat del món, rebeu la nostra pregària; Vós, que seieu a la dreta del
Pare, tingueu pietat de nosaltres. Perquè només Vós sou Sant,
només Vós sou Senyor Jesús Crist en la glòria de Déu Pare. Amén.
Us beneiré cada dia i lloaré el vostre Nom pels segles dels segles.
Senyor, heu estat per nosaltres un refugi de generació en
generació.Jo he dit: Senyor, tingueu pietat de mi, guariu la meva
ànima, perquè he pecat contra Vós. Prop de Vós he buscat refugi.
Ensenyeu-me a fer la vostra voluntat, perquè Vós sou el meu Déu.
Perquè prop de Vós hi ha la font de la vida, i en la vostra llum
veurem la llum, esteneu la vostra misericòrdia damunt aquells qui
us coneixen.
Digneu-vos, Senyor, guardar-nos aquesta el dia d’avui sense pecat.
Vós sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares, el vostre Nom és
lloat i glorificat pels segles dels segles. Amén.
Sigui damunt nostre, Senyor la vostra misericòrdia, perquè hem
posat la nostra esperança en Vós.
Sou beneït, Senyor: Ensenyeu-me els vostres manaments. Sou
beneït, Senyor: Feu-me comprendre els vostres manaments. Sou
beneït, Senyor: Il·lumineu-me pels vostres manaments. Senyor, la
vostra misericòrdia és eterna, no menyspreeu l'obra de les vostres
mans.
A Vós la lloança, a Vós el càntic, a Vós la glòria, Pare, Fill i Esperit
Sant, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Ectènia de les demandes:
D

Acomplim la nostra pregària del matí davant el Senyor.

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Socorreu-nos, salveu-nos, tingueu pietat de nosaltres i
guardeu-nos, oh Déu, per la vostra gràcia.

MATINES DIVENDRES SANT

67

C

Senyor, tingueu pietat.

D

Que tot aquest dia sigui perfecte, sant, bla i sense pecat,
demanem al Senyor.

C

Escolteu-nos Senyor. El mateix per totes les altres peticions

D

Un àngel de pau, guia fidel, guardià de les nostres ànimes i
dels nostres cossos, demanem al Senyor.

D

El perdó i la remissió dels nostres pecats i de les nostres
transgressions, demanem al Senyor.

D

Allò que és bo i útil per a les nostres ànimes i la pau per al
món, demanem al Senyor.

D

Acabar la nostra vida en la pau i la penitència, demanem al
Senyor.

D

Una fi cristiana, sense dolor, sense vergonya, blana i la nostra
justificació davant el seu tron temible, demanem al Senyor.

D

Invocant la nostra santíssima, tota pura, tota beneïda i
gloriosa Sobirana, la Mare de Déu i sempre Verge Maria, i
tots els sants, confiem-nos nosaltres mateixos, els uns als
altres i tota la nostra vida a Crist, Déu nostre.

C

A Vós, Senyor.

S

Perquè sou un Déu de misericòrdia, ple de tendresa i d’amor
pels homes i us rendim glòria, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i
sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.
El diaca s’ha situat davant la icona de Crist. El sacerdot diu al poble:

S

Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

D

Inclineu el cap davant el Senyor.
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C

Davant Vós, Senyor.

S

en veu baixa Senyor Sant, Vós que habiteu a les altures i us

inclineu sobre tot el que és humil i que, amb la vostra mirada,
present arreu, vetlleu sobre totes les criatures, nosaltres ens
inclinem, en ànima i cos, davant Vós i us implorem: oh Sant
dels Sants, des del vostre Sant estatge, esteneu la vostra mà,
que ningú pot veure, i doneu-nos la vostra benedicció. Si
hem pecat en alguna cosa, amb coneixement o sense saberho, perdoneu-nos, com un Déu bo i amic dels homes i
concediu-nos els vostres béns terrestres i celestes.
en veu alta Perquè pertany a Vós de fer-nos misericòrdia i de
salvar-nos, oh Crist, Déu nostre, i us glorifiquem, Pare, Fill
i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.
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(Joan XIX, 38 - 42)

D

Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.

C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. (Joan XIX, 38 - 42)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!

S
En aquell temps, Josep d'Arimatea, que era deixeble de
Jesús, però secretament, per por dels jueus, demana a Pilat que li
deixés endur-se el cos de Jesús, i Pilat li ho permeté. Hi anà, doncs,
i se l'endugué. També hi anà Nicodem, aquell que anteriorment
havia anat a trobar Jesús de nit, i portà una mescla de mirra i àloe,
d'unes cent lliures.
Van prendre doncs, el cos de Jesús i el van amortallar posant-hi els
perfums, segons el costum d'enterrar que tenen els jueus. A l'indret
on va ésser crucificat hi havia un hort i, a l'hort, un sepulcre nou,
on encara no havia estat enterrat ningú. I com que el sepulcre era
tan a prop, hi van posar Jesús, ja que era el dia de preparar la Pasqua.
Apòstics

to1

- Tota la creació tremolà d'esglai en veure-us, oh Crist, penjat a la
creu; el sol es va enfosquir i els fonaments de la terra trontollaren;
en el patiment, l'univers es va unir al Creador. Vós heu volgut patir
per nosaltres, Senyor, glòria a Vós.
- To 2 S’han repartit els meus vestits, la meva túnica l'han tirada a
sorts.
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- Per què meditar vans complots contra el Crist? Per què
condemnar a mort la Vida de l'univers? Meravella, veritablement: el
Creador del món és lliurat a mans dels impius; l'Amic dels homes
és elevat sobre la creu per deslliurar els captius que el criden des de
l'infern: Senyor longànime, glòria a Vós.
- Per aliment m'han donat fel, en la meva set m'han donat a beure
vinagre.
- En aquest dia, la Verge tota pura, en veure-us, oh Verb, sobre la
creu, pateix en el seu cor maternal i plora amargament, i del fons de
l'ànima gemega i en el seu cor us crida: “Ai! Fill diví, oh Llum de
l'univers, com és que has deixat els meus ulls, Anyell de Déu?”I els
àngels al cel tremolaren d'esglai tot dient: “Senyor, que l'univers no
pot abraçar, glòria a Vós.”
- Déu és el nostre rei des de sempre, al mig de la terra acompleix la
salvació.
- Oh Crist, en veure-us penjat a la creu, a Vós, el diví creador de
l'univers, la Verge Maria s'exclamà amargament: “Oh
Fill meu, on ha passat la teva bellesa? Com patiré de veure't
injustament crucificat? Afanya't a aixecar-te, perquè pugui
contemplar la teva resurrecció d’entre els morts el tercer dia.”
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. To 8.
- Senyor, quan heu pujat a la creu, temor i tremolament posseïren
la creació, i reteníeu la terra d'engolir aquells que us han crucificat;
a l'infern vàreu donar l'ordre d'alliberar els seus captius, perquè
tornin a viure els mortals. Vós, que jutgeu els vius i els morts, no és
la mort, sinó la vida el que ens heu vingut a oferir: Senyor, amic dels
homes, glòria a Vós!
- Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén
- La sentència dels jutges inics és ja pronunciada, el veredicte és
donat, i Jesús és condemnat a la creu; la creació gemega en veure el
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Senyor crucificat. Vós, que en el vostre cor heu sofert, pels meus
pecats, Senyor de tendresa, glòria a Vós.

Dotzè Evangeli

(Mateu XXVII, 62 - 66)

D
Supliquem al Senyor, nostre Déu, per a ser jutjats dignes
d'escoltar el sant Evangeli.
C

Senyor, tingueu pietat. (3 vegades)

D

Saviesa, dempeus! Escoltem el Sant Evangeli.

S

(beneint) Pau a tots.

C

I al vostre esperit.

S

Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. (Mateu XXVII, 62-66)

C

Glòria a la vostra Passió, Senyor.

D

Estiguem atents!
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S
L'endemà, això és, després del dia de la Preparació, els grans
sacerdots i els fariseus es presentaren en corporació a Pilat, i li van
dir: Senyor, ens hem recordat que aquell impostor va dir, quan
encara era viu: Al cap de tres dies ressuscitaré. Mana, doncs, que
vigilin el sepulcre fins al tercer dia, no fos cas que els seus deixebles
anessin a robar-lo, i diguessin al poble: Ha ressuscitat
d'entre els morts. I la darrera impostura seria pitjor que la primera.
Pilat els va respondre: Aquí teniu una guàrdia; aneu i assegureu-lo
com us convingui. Hi anaren, doncs, i van assegurar el sepulcre
segellant-ne la llosa i posant-hi la guàrdia.
C

Glòria a la vostra longanimitat, Senyor!

C

Es bo de donar gràcies al Senyor, de cantar pel vostre Nom,
Déu altíssim, de publicar al matí el vostre amor, la vostra
fidelitat al llarg de les nits.

Trisagi i Oració dominical
- Sant Déu, Sant Fort, Sant Inmortal, tingueu pietat de nosaltres. (3
vegades)

- Glòria al Pare, al Fill i al Sant Esperit ara i sempre pels segles dels
segles. Amén.
- Santíssima Trinitat, tingueu pietat de nosaltres. Senyor, accepteu
l'expiació dels nostres pecats; Sant, visiteu-nos i guariu les nostres
debilitats per l'amor del vostre Nom.
Senyor, tingueu pietat. (3 vegades).
- Glòria al Pare i al Fill i l’ Esperit Sant, ara i sempre i pels segles
dels segles. Amén.
- Pare nostre, que esteu en els cels, santificat sigui el vostre Nom,
vingui a nosaltres el vostre regne, faci's la vostra voluntat així a la
terra com es fa en el cel; el nostre pa d'aquest dia doneu-nos-el avui.
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Perdoneu els nostres deutes així com nosaltres perdonem els
nostres deutors. I no ens sotmeteu a la temptació, ans deslliureunos del maligne.
S

Perquè a Vós pertanyen el regne, el poder i la glòria, Pare,
Fill, i Esperit Sant, ara i sempre i pels segles dels segles.

C

Amén.

Tropari

to 4

Ens heu rescatat de la maledicció de la llei per la vostra sang
preciosa; clavat sobre la creu i travessat per la llança, heu esdevingut
per als homes la font d'immortalitat: oh Salvador nostre, glòria a
Vós.
Ectènia ardent
D

Tingueu pietat de nosaltres, oh Déu, segons la vostra gran
misericòrdia, Us demanem, escolteu-nos i tingueu pietat.

C

Senyor, tingueu pietat (3 vegades). El mateix per les peticions que
segueixen.

D

Preguem també pel nostre bisbe N..., pels sacerdots, els
monjos i els nostres germans en Crist.

D

Preguem també per obtenir misericòrdia, vida, pau, salut,
protecció, perdó i remissió dels pecats dels servents de Déu,
els membres d'aquesta parròquia o: els germans d'aquest
sant monestir.

D

Preguem també pels santíssims patriarques ortodoxos de
benaurada memòria, pels benaurats fundadors d'aquest sant
temple, per tots els nostres pares i germans ortodoxos que
reposen pietosament ací i en tot lloc.

D

Preguem també pels que fan el bé en aquest sant i venerable
temple, per tots els que hi treballen i hi canten i per tot el
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poble ací present que espera de Vós una gran i abundant
misericòrdia.
S

(en veu baixa) Senyor, Déu nostre, rebeu aquesta pregària
urgent dels vostres servidors i tingueu pietat de nosaltres
segons la immensitat de la vostra misericòrdia, i concediunos la vostra generositat, així com al vostre poble, que espera
de Vós una abundant misericòrdia
(en veu alta) Perquè sou el Déu de misericòrdia i amic de
l'home us glorifiquem, Pare, Fill i Esperit Sant, ara i sempre
i pels segles dels segles.

C

Amén.

Final i comiat
D

Saviesa.

C

Beneïu!

S

Que us beneeixi Ell que és beneït, Crist Déu nostre, ara i
sempre i pels segles dels segles.

C

Amén. Oh Crist el nostre Déu, enfortiu en la santa i
vertadera fe tots el cristians piadosos i ortodoxos, així com
aquesta santa assemblea pels segles dels segles.

S

Santíssima Mare de Déu, salveu-nos.

C

Vós més venerable que els querubins, i incomparablement
més gloriosa que els Serafins, qui, sense màcula engendràreu
Déu, el Verb, a Vós veritablement Mare de Déu, us exalcem.

S

Glòria a Vós, Crist Déu, esperança nostra, glòria a Vós.

C

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén. Senyor, tingueu pietat.(3 vegades).
Pare, beneïu.
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S

Que aquell que va suportar per la salvació del món les
escopinades, els cops, les bufetades, la creu i la mort, el Crist
nostre vertader Déu, per la intercessió de la seva Mare tota
pura i immaculada, dels sants, gloriosos i il·lustres Apòstols,
dels sants i justos avantpassats del Senyor, Joaquim i Anna,
i de tots els sants, tingui pietat de nosaltres i ens salvi, car Ell
és bo i amic els homes.

C

Amén.

