
DIUMENGE XII  de durant l’Any (B) 
 (Diumenge de la tempesta calmada) 

  
c) Els Laudes fan memòria de la Resurrecció del Senyor 
  

          "Aquesta Hora, que se celebra amb la primera llum del dia, ens recorda la resurrecció 

de Jesús, el Senyor, que és llum veritable, que il·lumina tots els homes (Cf. Jn 1,9) i el “Sol de 

justícia” (Ml 4,2) “que ve del cel”  (Lc 1,78). Tot això fa comprendre l'advertiment de sant 

Cebrià: “Hem de pregar al matí per celebrar la resurrecció del Senyor amb la pregària 

matinal" (OGLH 38b).  

          La llum del nou dia no només esvaeix les tenebres, que signifiquen la ignorància i el 

pecat, sinó que és epifania de Crist Ressuscitat, l'Espòs que surt de la cambra (Sl 19,6), el 

"primogènit dels qui retornen d'entre els morts" (Col 1,15.18; Ap 1,5; Rm 8,29), "primícia dels 

qui han mort" (1Co 15,20). Temes que trobem i celebrem en la Vetlla pasqual, Nadal i 

Epifania.  

          Déu és Llum i font de tota claror: "Senyor, vós, que sou la llum veritable i el creador de 

la llum, feu que meditem assíduament la vostra paraula i visquem sempre en la vostra 

claredat" (Oració, dijous II). 

          "Déu omnipotent i etern, que sou la resplendor de la llum veritable i el dia que no 

s'acaba, us preguem, ara que torna l'hora matinal, que, allunyada la nit del pecat, il·lumineu 

els nostres cors amb el fulgor de la vostra vinguda" (Oració, dissabte IV).  

          Crist, la Paraula eterna del Pare, és la llum dels homes: "Oh Déu, que dissipeu les 

tenebres de la nostra ignorància amb la llum de la vostra Paraula, augmenteu-nos la fe que 

hem rebut de vós, a fi que cap temptació no pugui ofegar el foc que la vostra gràcia ha encès 

en els nostres cors" (Oració, divendres I). 

          "Déu omnipotent i etern, il·lumineu els pobles que viuen a la fosca i a les ombres de la 

mort amb la resplendor d'aquell sol que ve del cel, Jesucrist, nostre Senyor" (Oració, dijous 

III).  

          "Déu totpoderós i etern, nosaltres us supliquem, al matí, migdia i vespre, que aparteu 

dels nostres cors les tenebres del pecat i que ens guieu a la llum veritable, que és Crist, el 

vostre Fill, que amb vós viu i regna" (Oració, dijous I). 

  

          "Senyor Jesucrist, llum veritable que ensenyeu a tots els homes el camí de la salvació, 

concediu-nos la gràcia de preparar per a vós els camins de la justícia i de la pau" (Oració, 

dimarts II).  



          "Senyor, que la resplendor del vostre Fill ressuscitat il·lumini els nostres cors, per no 

caure a les tenebres i poder arribar a la claror que mai no s'apaga" (Oració, dissabte I). 

          Jesucrist Ressuscitat Llum que dissipa les tenebres de la ignorància i del pecat: 

"Senyor, escolteu de bon grat la pregària que us fem en començar aquest dia. Vós, que ens 

estimeu com a fills, aclariu la foscor del nostre cor, perquè cap desig tenebrós no domini els 

que la gràcia celestial ha renovat" (Oració, dimarts I).  

          "Veniu a les nostres ànimes, oh Déu i Pare nostre, perquè caminem a la llum de la 

vostra paraula, tenint-vos sempre com a guia i capdavanter" (Oració, divendres III). 

          "Il·lumineu, Senyor, les nostres ànimes, perquè la nostra vida sigui de veritat 

consagrada a vós, que amb la vostra saviesa ens heu creat i amb la vostra providència ens 

governeu" (Oració, dimecres III). 
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