UNA HORA SANTA
EN L’ANY SANT DE LA MISERICÒRDIA

Aquesta proposta d’Hora Santa ha estat elaborada per Mn. Xavier Parés i Mn. Ignasi Navarri per al bisbat d’Urgell. Inclou textos i pregàries especialment pensats amb motiu del
Jubileu de la Misericòrdia. Es pot utilitzar sempre que es vulgui fer una estona de pregària,
preferentment a la capella del Santíssim. Es pot fer amb el Santíssim exposat o no (incloem
la indicació dels moments específics quan es fa d’aquesta manera). També podria ser adient per a les “24 hores per al Senyor” que ha suggerit el papa Francesc; o per a la vetlla de
pregària del Dijous Sant (en aquest cas evidentment sense exposar el Santíssim); o per a
qualsevol altra ocasió (entorn a Corpus, a la festa del Sagrat Cor, en una pregària vocacional…). Es pot fer servir tot el material o només una part, o eliminar algun dels elements
segons convingui en cada cas.

MONICIÓ INICIAL
En aquest Any Sant de la Misericòrdia se’ns invita a dedicar moments de pregària davant el
Senyor per demanar-li el do de la Misericòrdia i també per aprendre a ser nosaltres misericordiosos amb els nostres germans. De fet, Ell ens diu a l’Evangeli: “Veniu a mi tots els que esteu
cansats i afeixugats, i jo us faré reposar”, o també “No he vingut a salvar els justos sinó els pecadors”. Però al mateix temps, el Senyor ens recomana ser “misericordiosos com el nostre Pare
del cel és misericordiós”. Obrim els nostres cors a l’Esperit Sant per acollir sincerament les
seves paraules i respondre al Senyor amb promptitud i agraïment.

CANT INICIAL
Es comença amb un cant eucarístic o un altre, per exemple, Vós sou, Senyor, la llum del meu cor
(MD-62).
Si es fa exposició del Santíssim, aquí el celebrant va al sagrari i exposa el Santíssim, segons el que està establert.

MONICIÓ A LA PRIMERA LECTURA
Déu no té en compte el mal comès si tornem a Ell amb humilitat i sincer penediment. És el que
es dedueix d’aquesta lectura del llibre del profeta Jonàs que narra la conversió dels habitants
de Nínive.
Primera lectura

Lectura del llibre de Jonàs (Jo 3,1-10)
El Senyor, per segona vegada, va comunicar a Jonàs la seva paraula. Li digué: “Vés a Nínive, la gran
ciutat, i proclama-hi el missatge que t’indicaré”. Jonàs, tal com el Senyor li havia ordenat, va anar-se’n
a Nínive. La ciutat de Nínive era immensa, tant que calien tres dies per a recórrer-la sencera. Jonàs
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començà a recórrer la ciutat. Va caminar tota una jornada cridant: “D’aquí a quaranta dies, Nínive serà
destruïda!”. Els habitants de Nínive van fer cas de Déu; tots, rics i pobres, decidiren de proclamar un
dejuni i es vestiren amb roba de sac. Quan la notícia va arribar al rei de Nínive, es va alçar del tron, es
tragué el mantell reial, es cobrí amb roba de sac i s’assegué a la cendra. I va fer pregonar per la ciutat:
“Decret del rei i dels seus consellers. Que els homes i els animals, bestiar gros i petit, no mengin res;
que els animals no pasturin i que ningú no els abeuri. Que homes i bèsties es cobreixin amb roba de
sac i invoquin Déu amb totes les seves forces. Que tothom abandoni el mal camí i les accions violentes. Qui sap si Déu es repensarà, es calmarà el seu enuig i no morirem!”. Déu va veure que de fet havien
renunciat al seu mal camí. Llavors li va saber greu de fer-los el mal que havia anunciat, i se’n va desdir.
Paraula de Déu.

SALM 50
Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant;
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.
Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls.
Éreu just quan donàveu la sentència,
irreprensible en el vostre veredicte.
Vós sabeu que he nascut en la culpa,
que la mare m’engendrà pecador.
Vós estimeu la veritat al fons del cor,
dintre de mi m’ensenyeu a tenir seny.
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur;
renteu-me, i seré més blanc que la neu.
Deixeu-me sentir els crits de festa.
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols!
Aparteu la mirada dels meus pecats,
esborreu les meves culpes.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant.
Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que em sostingui un esperit magnànim.
Ensenyaré els vostres camins als pecadors
i tornaran a vós els qui us han abandonat.
No em demaneu compte de la sang que he vessat,
i aclamaré el vostre perdó.
Déu meu, Déu que em salveu.
Obriu-me els llavis, Senyor, i proclamaré la vostra lloança.
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Les víctimes no us satisfan;
si us oferia un holocaust, no me’l voldríeu.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix, vós, Déu meu, no el menyspreeu.
Afavoriu Sió amb la vostra benvolença,
reconstruïu les muralles de Jerusalem.
Llavors acceptareu els sacrificis,
l’ofrena sencera i dels holocaustos,
llavors oferiran vedells al vostre altar.
Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant,
com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.

MONICIÓ A LA SEGONA LECTURA
Crist, el Fill estimat del Pare, és la màxima expressió de la seva Misericòrdia i del seu amor vers
la humanitat. Es va fer home com nosaltres per estar al nostre costat i tenir compassió de tots.
Escoltem aquest text de la carta als Hebreus.
Segona lectura

Lectura de la carta als cristians hebreus (He 4,14-16)
Així, doncs, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que ha travessat els cels. No tenim pas un gran sacerdot incapaç de compadir-se de les nostres
febleses: ell, de manera semblant a nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant,
acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu, perquè es compadeixi de nosaltres, ens mostri
el seu favor i ens concedeixi, quan sigui l’hora, l’ajuda que necessitem.
Paraula de Déu.

CANT
Pietat, oh Déu, vós que sou bo (MD-552).

MONICIÓ A L’EVANGELI
Déu ens ha perdonat i segueix perdonant-nos sempre que li demanem perdó. En veritat, és
compassiu i misericordiós amb nosaltres i amb tots els homes. Però l’evangeli també ens diu
que actuem amb els altres com Déu actua amb nosaltres.
Evangeli

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 6,27-38)
Però a vosaltres que escolteu, jo us dic: “Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu
els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. Si algú et pega en una galta, para-li també l’altra,
i si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Dóna a tothom qui et demana, i no reclamis res al
qui et pren allò que és teu. Tracteu els altres tal com voleu que ells us tractin. Si estimeu els qui us
estimen, qui us ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells qui els estimen! I si feu bé als qui
us en fan, qui us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors! I si feu préstecs als qui espereu que us
donaran alguna cosa, qui us ho ha d’agrair? També els pecadors fan préstecs als pecadors, si saben que
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en trauran un guany. Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a
canvi: llavors serà gran la vostra recompensa, i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i
amb els dolents. Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare. No judiqueu, i no sereu judicats; no
condemneu, i no sereu condemnats; perdoneu, i sereu perdonats. Doneu, i us donaran: us abocaran a
la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com mesureu, sereu mesurats”.
Paraula del Senyor.

PAUTES PER A L’HOMILIA I LA PREGÀRIA PERSONAL
Sempre tenim necessitat de contemplar el misteri de la misericòrdia. És font d’alegria, de salvació (Misericordiae
Vultus, 2).
Després del pecat d’Adam i Eva, Déu no va voler deixar la humanitat en solitud i a mercè del mal. Per això va pensar
i va voler Maria, santa i immaculada en l’amor (cf. Ef 1,4), perquè fos la Mare del Redemptor de l’home. Davant la
gravetat del pecat, Déu respon amb la plenitud del perdó. La misericòrdia sempre serà més gran que qualsevol pecat
i ningú no podrà posar un límit a l’amor de Déu que perdona (MV 3).
Així, doncs, la misericòrdia de Déu no és una idea abstracta, sinó una realitat concreta amb la qual ell revela el seu
amor, que és com el d’un pare o una mare que es commouen en el més profund de les seves entranyes pel propi fill. Val
a dir que es tracta realment d’un amor “visceral”. Prové d’allò més íntim com un sentiment profund, natural, fet de
tendresa i compassió, d’indulgència i de perdó (MV 6).
La missió que Jesús ha rebut del Pare ha estat la de revelar el misteri de l’amor diví en plenitud. “Déu és amor” (1Jn
4,8.16), afirma per primera i única vegada en tota la Sagrada Escriptura l’evangelista Joan. Aquest amor s’ha fet ara
visible i tangible en tota la vida de Jesús. La seva persona no és cap altra cosa sinó amor (MV 8).

ORACIÓ PER AL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA
Senyor Jesucrist,
vós ens heu ensenyat a ser misericordiosos com el Pare del cel,
i ens heu dit que qui us veu a vós, el veu també a ell.
Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació.
La vostra mirada plena d’amor alliberà Zaqueu i Mateu de l’esclavatge del diner;
l’adúltera i la Magdalena, de buscar la felicitat només en una criatura;
va fer plorar Pere després de la traïció, i assegurà el Paradís al lladre penedit.
Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia
la paraula que diguéreu a la samaritana: Si sabessis el do de Déu!
Vós sou el rostre visible del Pare invisible,
del Déu que manifesta la seva omnipotència sobretot amb el perdó i la misericòrdia:
feu que, en el món, l’Església sigui el rostre visible de vós,
el seu Senyor, ressuscitat i gloriós.
Vós heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat
perquè sentin sincera compassió pels qui estan en la ignorància o en l’error:
feu que qui s’acosti a un d’ells se senti esperat, estimat i perdonat per Déu.
Envieu el vostre Esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció
perquè el Jubileu de la Misericòrdia sigui un any de gràcia del Senyor
i la seva Església pugui, amb entusiasme renovat, portar la Bona Nova als pobres,
proclamar la llibertat als presoners i oprimits i restituir la vista als cecs.
Us ho demanem per intercessió de Maria, Mare de Misericòrdia,
A vós que viviu i regneu amb el Pare i l’Esperit Sant pels segles dels segles. Amén.
Una Hora Santa en l’Any Sant de la Misericòrdia

4

LLETANIES DE LA MISERICORDIA
Es poden fer si es considera adient. Després de cada invocació es diu: En vós confio
 Misericòrdia Divina, que brolla des del sí del Pare…
 Misericòrdia Divina, suprem atribut de Déu…
 Misericòrdia Divina, misteri incomprensible…
 Misericòrdia Divina, font que brolla del misteri de la Santíssima Trinitat…
 Misericòrdia Divina, insondable per a tot enteniment humà…
 Misericòrdia Divina, d’on brolla tota vida i felicitat…
 Misericòrdia Divina, més sublim que els cels…
 Misericòrdia Divina, font de miracles i meravelles…
 Misericòrdia Divina, que abasta tot l’univers…
 Misericòrdia Divina, que baixa al món en la persona del Verb Encarnat…
 Misericòrdia Divina, que brolla de la ferida oberta del Cor de Jesús…
 Misericòrdia Divina, impenetrable en la institució de l’Eucaristia…
 Misericòrdia Divina, en la institució de la santa Església…
 Misericòrdia Divina, en el sagrament del Baptisme…
 Misericòrdia Divina, en la nostra justificació per Jesucrist…
 Misericòrdia Divina, que ens acompanya al llarg de tota la vida…
 Misericòrdia Divina, que ens abraça especialment a l’hora de la mort…
 Misericòrdia Divina, que ens atorga la vida immortal…
 Misericòrdia Divina, insondable en tots els misteris de Déu…
 Misericòrdia Divina, que ens allibera de tota misèria…
 Misericòrdia Divina, font de la nostra felicitat…
 Misericòrdia Divina, que del no- res ens cridà a l’existència…
 Misericòrdia Divina, que abasta totes les obres de les seves mans…
 Misericòrdia Divina, corona de totes les obres de Déu…
 Misericòrdia Divina, en la qual tots estem submergits…
 Misericòrdia Divina, dolç consol per als cors angoixats…
 Misericòrdia Divina, única esperança de les ànimes desesperades…
 Misericòrdia Divina, recés dels cors, pau davant el temor…
 Misericòrdia Divina, goig i èxtasi de les ànimes santes…
 Misericòrdia Divina, que infon esperança…

CANT ABANS DE LA BENEDICCIÓ
Si hi ha hagut el Santíssim exposat, abans de la benedicció i posterior reserva es canta Pange lingua
(MD-359):
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, Genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio.
Amén.
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ORACIÓ
Preguem. Oh, Déu etern, en qui la Misericòrdia és infinita i el tresor de compassió inesgotable;
gireu envers nosaltres la vostra mirada bondadosa i augmenteu la vostra misericòrdia envers
nosaltres, perquè en els moments difícils no ens desesperem ni ens descoratgem, sinó que,
amb gran confiança, ens sotmetem a la vostra santa voluntat, que es l’amor i la mateixa Misericòrdia. Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.

CANT FINAL
Salve, Regina (MD-595)
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens. O pía. O dulcis Virgo Maria.
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