
DIUMENGE XV  de durant l’Any (B)"
 (Diumenge de la missió dels dotze)"

 "
f) Les Vespres ens orienten a la llum que no té posta"

 "
                   "I, perquè sapiguem centrar la nostra esperança en aquella llum que no té 
posta, preguem i demanem que vingui sobre nosaltres la llum, demanem que torni 
el Crist i ens doni la gràcia d'una llum eterna (St. Cebrià, De orat.dom.35, en PL 
4,560). Per fi, en aquesta Hora, diem a l'uníson amb les Esglésies orientals: Joiosa 
llum santa, que ens portes la glòria del Pare del cel immortal, Déu i Salvador 
Jesucrist. El sol ja s'ha post avui, però veient en el vespre la vostra llum, lloem tots 
el Pare i el Fill i el Sant Esperit Déu" (OGLH 39c)."
 "
          Als Laudes lloem Déu que és font de tota llum, i ara lloem el Déu que és llum 
sense posta: "Senyor, vostre és el dia i vostra és la nit; feu que el sol de la santedat 
no s'apagui mai en els nostres cors, perquè puguem arribar a la llum inaccessible 
on habiteu" (Oració, dimarts II)."
 "
          "Vós, Senyor, que sou la llum indeficient, il·lumineu en aquesta hora foscant 
les nostres tenebres i digneu-vos a perdonar els nostres pecats" (Oració, dilluns 
III)."
 "
          "Oh Déu, que il·lumineu la nit i després de les tenebres feu radiar novament 
la llum, guardeu-nos aquesta nit dels paranys de l'enemic i concediu-nos que, en 
clarejar el nou dia, puguem tornar a donar-vos gràcies, reunits a la vostra 
presència" (Oració, dijous I)."
 "
                   "Escolteu, Senyor, la nostra pregària i protegiu-nos nit i dia, perquè, ja que 
per la vostra ordenació provident estem subjectes a les contínues variacions de la 
vida, puguem recolzar-nos sempre en la vostra fermesa incommovible" (Oració, 
dimecres I)."
 "
          Amb expressions del "Magnificat" proclamem la grandesa del Senyor: "Que 
us glorifiqui, Senyor, la confessió que som servidors vostres, i ja que per a la nostra 
salvació vau mirar la petitesa de la Verge Maria, feu que assolim la plenitud de la 
redempció" (Oració, dilluns I)."
          "Senyor, el vostre nom és sant i l'amor que ens teniu s'estén de generació en 
generació; escolteu el poble que us suplica i concediu-li que us glorifiqui amb una 
lloança eterna" (Oració, dimecres II)."
 "
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