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22 de juliol 

SANTA MARIA MAGDALENA 

Festa 
 

LITÚRGIA DE LES HORES 
 

Ofici de Lectura 
 

INVITATORI: p. 1610 

R. Glorifiquem el nostre Déu, en la festa de Santa Maria Magdalena 
 

HIMNE: Mágdalæ sidus, múlier beáta, com a les Vespres p. 1288  
 

SALMÒDIA: p. 1611 i ss. 
 

LECTURA PRIMERA: p. 1585 
 

LECTURA SEGONA: p. 1284 
 

HIMNE: Oh Déu us lloem 
 

ORACIÓ: p. 1287 
 

Laudes 
 

HIMNE: Aurora surgit lúcida, p. 1286 
 

SALMÒDIA: p. 1287 
 

LECTURA BREU i RESPONSORI: p. 1287 
 

ANTÍFONA BENEDICTUS: p. 1287 
 

PREGÀRIES: p. 1620 
 

ORACIÓ: p. 1287 

Hora menor 
 

HIMNE: p. 514 
 

ANTÍFONA: p. 1622-1623 
 

SALMÒDIA: p. 1115 ss. 
 

LECTURA BREU: p. 1622-1623 
 

ORACIÓ: p. 1287 
 

Vespres 
 

HIMNE: Mágdalæ sidus, múlier beáta, p. 1288  
 

ANTÍFONES: p. 1288 
 

SALMÒDIA: p. 1625 
 

LECTURA BREU i RESPONSORI: p. 1289 
 

ANTÍFONA BENEDICTUS: p. 1289 
 

PREGÀRIES: p. 1620 
 

ORACIÓ: p. 1287 

MISSA 
 

MISSA PRÒPIA: Missal Romà català, p. 624 
 

LECTURES PRÒPIES: Leccionari Santoral, p. 114-116 

PREFACI PROPI 
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PREFACI DE LA FESTA DE SANTA MARIA MAGDALENA 
(Versió “ad interim” aprovada pels Bisbes de Catalunya,  

en espera de l’aprovació definitiva per la Santa Seu) 

 

 

Prefaci: Apòstol dels apòstols 
 

 

És realment just i necessari, 

és el nostre deure i és la nostra salvació, 

Pare totpoderós, 

de qui la misericòrdia  

no és pas menor que el poder,  

que sempre us lloem, 

per Crist Senyor nostre. 

 

Ell, a l’hort, s’aparegué visiblement a Maria Magdalena, 

ja que ella l’havia estimat quan vivia, 

l’havia vist morint a la creu, 

l’havia cercat jacent en el sepulcre  

i fou la primera que l’adorà un cop ressuscitat d’entre els morts; 

i ell l’honorà davant dels apòstols 

amb l’ofici de l’apostolat 

perquè el bon anunci de la vida nova  

arribés fins als límits de la terra. 

 

Per això, Senyor, 

amb els àngels i els sants 

us aclamem amb joia 

tot dient: 

 

Sant, sant, sant és el Senyor… 
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TEXT HIMNES 

 

 

Laudes 

HIMNE 

Auróra surgit lúcida  

Christi triúmphos áfferens,  

cum corpus eius vísere,  

María, vis et úngere. 

 

Anhéla curris; ángelus  

at ecce lætus prædocet  

mortis refráctis póstibus  

redísse quem desíderas. 

 

Sed te manet iucúndius  

intácti amóris præmium,  

cum, voce pulsans vílicum,  

tuum Magístrum cónspicis. 

 

Quæ cum dolénti Vírgine  

hæsísti acérbo stípiti, 

tu prima vivi ab ínferis  

es testis atque núntia. 

 

O flos venúste Mágdalæ,  

o Christi amóre sáucia,  

tu caritátis ígnibus 

fac nostra corda férveant. 

 

Da, Christe, tantæ sérvulæ  

dilectiónem pérsequi, 

et nos ut in cæléstibus 

tibi canámus glóriam. 

Amen. 

 

L’aurora clara va sorgint  

anunciant l’esclat del Crist,  

quan vós, Maria, us apresseu  

per contemplar i ungir el seu cos. 

 

Tota ansiosa hi arribeu; 

mes heus ací que un àngel diu  

que, havent trencat el llaç de mort, 

ha tornat viu el qui enyoreu. 

 

I encar més dolç guardó teniu  

del vostre amor fidel i pur  

quan, preguntant a l’hortolà,  

el vostre Mestre contempleu. 

 

Vós que amb la Verge dels dolors 

vau persistir vora la creu,  

sou la primera que veieu  

i anuncieu l’excels vivent. 

 

Oh de Magdala bella flor,  

ferida al cor d’amor del Crist,  

feu que del foc de caritat 

els nostres cors siguin fervents. 

 

Deu-nos, oh Crist, que el bell amor 

de tan gran santa copiem,  

perquè als jardins celestials  

també lloances us cantem. 

Amén.
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Vespres 

HIMNE 

Mágdalæ sidus, múlier beáta, 

te pio cultu venerámur omnes, 

quam sibi Christus sociávit arcti 

          fœdere amóris. 

 

Cum tibi illíus pátefit potéstas 

dæmonum vires ábigens treménda, 

tu fide gaudes potióre necti 

          grata medénti. 

 

Hæret hinc urgens tibi caritátis 

vis ut insístas pédibus Magístri, 

férvidis illum comitáta semper 

          sédula curis. 

 

Tuque complóras Dóminum, crucíque 

ímpetu flagrans pietátis astas; 

membra tu terges studiósa et ungis 

          danda sepúlcro. 

 

Quos amor Christi péperit, triúmphis 

nos fac adiúngi sócios per ævum, 

atque Dilécto simul affluénter 

          pángere laudes. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llum de Magdala, i sortosa dona 

que el Crist unia al seu record, per vincle 

d’amor profund, us rendim tots ara 

          piadós culte. 

 

Quan sa puixança se us manifestava  

alliberant-vos dels poders satànics,  

us alegràveu de quedar obligada 

          al millor metge. 

 

D’aquí us prenia una amor sagrada 

que us retenia vora els peus del Mestre; 

l’acompanyàveu, sempre delerosa 

          de ben atendre’l. 

 

I vós planyíeu el Senyor, i restàveu 

prop de la creu, dreta, en fervor encesa; 

i netejàveu amb amor i ungíeu 

          els sagrats membres. 

 

Feu que nosaltres, que Jesús guanyava, 

devinguem socis triomfals d’ell sempre, 

i que al Dilecte tots plegats i a manta 

cantem lloances. Amén. 


