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La Litúrgia de les Hores a la parròquia 11

1. DES DELS PRIMERS CRISTIANS

En el llibre dels Fets dels Apòstols trobem aquesta descripció de la primera 
comunitat cristiana:

Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en 
comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries (2,42).

Efectivament, un tret distintiu dels primers cristians era el de les seves reu-
nions de pregària, de forma sovintejada durant el dia, seguint el costum 
religiós que havien viscut i après del judaisme. Això volia dir que, al llarg 
de la jornada, es recollien en oració, ja fos en el Temple de Jerusalem o allí 
on es trobés cadascú, diverses vegades. Aquest costum no el van abando-
nar pas aquells jueus convertits al cristianisme, sinó que, com veiem en el 
text citat i en tants d’altres del Nou Testament, els seguidors de Jesús eren 
homes i dones amb una notable consciència de la necessitat de la pregària; 
l’escola que havien viscut fins aquell moment, sobretot gràcies als salms, els 
era d’allò més útil.

D’aquesta manera, els cristians, en continuïtat amb l’herència d’Israel, fan 
seva la pregària de les Hores, és a dir, aquella oració ritual que, tot al llarg 
del dia, en comunitat, expressava i alimentava la seva fe en el Senyor mort 
i ressuscitat.

Tanmateix, amb el pas dels anys i dels segles, aquesta pregària es va allu-
nyant de la vida quotidiana dels cristians. Dos grans problemes formen una 
espessa barrera entre aquesta oració i els batejats: la llengua i la poca forma-
ció. El llatí, que s’havia introduït a la litúrgia occidental durant el segle IV es 
convertí amb el pas del temps en un greu obstacle per poder participar de 
l’oració litúrgica, ja que en un cert moment aquesta llengua esdevé incom-
prensible per a la majoria. I, per altra banda, la minsa formació, especial-
ment la bíblica, fa que els salms i les altres lectures de la Sagrada Escriptura 
–també aquesta en llatí–, ja no siguin l’aliment espiritual desitjat pels cristi-
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Litúrgia, pregària, espai i vida 12

ans durant segles i segles. D’aquesta manera, la Litúrgia de les Hores queda 
reservada de facto als clergues, preveres i monjos, que coneixien, gràcies als 
seus estudis teològics, tant el llatí com el contingut de les pàgines sagrades. 
Fins i tot el seu nom canvia per a molts i passa a anomenar-se Breviari. Li 
ve del llibre que feien servir els capellans per a la pregària (més “breu”, petit, 
que els grans volums usats als monestirs).

En aquesta situació arribem a mitjan segle XX, quan la reforma litúrgica del 
Concili Vaticà II va retornar aquesta pregària de l’Ofici Diví a tot el poble de 
Déu, recuperant el seu caràcter originari d’oració eclesial per excel·lència. Val 
a dir, però, que, abans, el moviment litúrgic, que sorgí a Europa a finals del 
segle XIX, ja promogué el rés de les Hores, sobretot les Vespres, en comuni-
tat, i de forma especial, a les parròquies.

L’encarregat de portar a terme la revisió volguda pel Vaticà II fou el litur-
gista de Toulouse Aimé Georges Martimort, el qual, amb un bon equip d’ex-
perts elaborà, seguint les directrius conciliars, la reforma de la Litúrgia de 
les Hores, aconseguint un esplèndid resultat, tal i com podem veure en els 
diversos volums que, traduïts a les llengües vernacles, fan possible que els 
batejats puguin participar de la gran riquesa d’aquesta oració.

2. DE CARA AL SEGLE XXI

El papa Joan Pau II, en la seva Carta apostòlica a l’inici del nou mil·lenni, 
afirma que:

Les nostres comunitats cristianes han d’arribar a ser autèntiques “escoles 
de pregària”, on el trobament amb Crist no s’expressi solament en petició 
d’ajut, sinó també en acció de gràcies, lloança, adoració, contemplació, 
escolta i ardor d’afectes, fins a una veritable “rauxa” del cor (núm. 33). 

Així, doncs, en el projecte cristià per al nou mil·lenni es fonamental que cada 
comunitat cristiana sigui una autèntica oportunitat per a tothom de tro-
bar-se i retrobar-se amb el Senyor, en aquella intimitat que marca indefec-
tiblement la veritable amistat. Això demana una formació espiritual seriosa 
i ampla, tot privilegiant aquella que té la seva arrel en la litúrgia i en ella 
s’explana. Ho afirma així mateix el Papa en el document esmentat:

Cal que l’educació en la pregària esdevingui d’alguna manera un punt 
determinant de tota programació pastoral (núm. 34).

En aquesta direcció, el text citat, explicita el desig que no sols en les comu-
nitats religioses, sinó també en les parroquials, tot l’ambient espiritual esti-

201148 text.indd   12 04/05/18   11:10:47



La Litúrgia de les Hores a la parròquia 13

gui marcat per la pregària (cf. núm. 34). Per això invita a valorar les formes 
populars d’oració i, sobretot, a educar en les litúrgiques. I manifesta l’ideal 
d’una “jornada de la comunitat cristiana, en què es conjuguin alhora els múl-
tiples compromisos pastorals i de testimoniatge en el món amb la celebració 
eucarística i potser amb el res de Laudes i de Vespres” (núm. 34).

Cal recollir, doncs, la invitació del Papa en començar el nou mil·lenni, per 
promoure eficaçment la pregària de la Litúrgia de les Hores en el si de la 
comunitat cristiana parroquial. 

3. ¿QUÈ ÉS LA LITÚRGIA DE LES HORES O OFICI DIVÍ?

La resposta més autoritzada a aquesta pregunta la trobem a la Constitució 
sobre la sagrada litúrgia del Concili Vaticà II (SC). Hi llegim:

El Gran Sacerdot de la nova i eterna aliança, Jesucrist, assumint la natura 
humana, ha introduït en aquest exili terrestre aquell himne que és eter-
nament cantat al cel. Ell uneix a si mateix tota la comunitat dels homes, 
i se’ls associa en entonar aquest diví cant de lloança.
Perquè aquesta funció sacerdotal es perllonga a través de la seva Església, 
la qual sense parar lloa el Senyor i intercedeix per la salvació de tot el 
món, no sols celebrant l’Eucaristia, sinó també d’altres formes, principal-
ment recitant l’Ofici Diví (SC 83).

Crist és, doncs, al centre d’aquest gran do, com no podia ser altrament. I 
l’Església continua l’oració de Crist. Ho expressa molt i molt bé el text que 
ara citarem de l’“Ordenament General de la Litúrgia de les Hores” (OGLH).

Hi llegim:

Perquè l’home ha rebut de Déu tot el que és, ha de reconèixer i confessar 
que està sota el domini del seu Creador, cosa que els homes piadosos de 
totes les èpoques han fet per mitjà de la pregària. 
L’oració, que és dirigida a Déu, tanmateix no pot prescindir de la con-
nexió amb Crist, Senyor de tots els homes i mitjancer únic (1Tm 2,5; 
He 8,6; 9,15; 12,24) pel qual tenim accés a Déu (Rm 5,2; Ef 2,18; 3,12). 
Crist, en efecte, de tal manera uneix amb ell mateix tota la comunitat 
humana (cf. SC 83), que estableix un íntim lligam entre la seva pròpia 
oració i la de tots els homes. Tant és així que en Crist, i solament en ell, 
la religió humana ateny el seu valor salvífic i el seu fi.
Molt més estret és el lligam que hi ha entre Crist i aquells homes que 
pel baptisme ell ha assumit com a membres del seu cos, que és l’Esglé-
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sia. Així, totes les riqueses del Fill davallen del cap a tot el cos; això és: 
la comunicació de l’Esperit, la veritat, la vida i la participació de la seva 
vida divina, que es manifestava en la seva pregària, mentre va viure en 
aquest món.
Tot el cos de l’Església participa també del sacerdoci de Crist, de manera 
que els batejats, per la seva nova naixença i la unció de l’Esperit Sant, són 
consagrats com a temple espiritual i sacerdoci sant (LG 10), i esdevenen 
aptes per al culte del Nou Testament, que no prové de les nostres forces, 
sinó dels mèrits i del do de Crist.

Déu no podia concedir un do més gran als homes que convertir el seu 
Verb, pel qual ho havia creat tot, en cap de la humanitat, tot unint 
així els homes a Crist com a membres, de manera que ell esdevingués 
Fill de Déu i Fill de l’home, i fos u amb Déu Pare i u amb els homes. 
Quan preguem i parlem amb Déu, cal que no separem d’ell el seu Fill, 
i quan és el cos del Fill el que prega, cal que no se separi del seu cap. 
Així, nostre Senyor Jesucrist, el Fill de Déu, que és l’únic salvador del 
seu cos, prega per nosaltres i en nosaltres, i és pregat per nosaltres.
Prega per nosaltres com a sacerdot nostre, prega en nosaltres com 
a cap nostre, és pregat per nosaltres perquè és el Déu nostre. Cal, 
doncs, que reconeguem en ell les nostres veus i la d’ell en nosaltres 
(Sant Agustí, Enarrationes in psalmos, 85, 1: CCL 39, 1176).

La dignitat, per tant, de l’oració cristiana radica en la seva participació en 
la pietat del Fill envers el Pare; pietat que ell donà a conèixer de paraula 
en la seva vida mortal, i que ara perdura sense defallença en tota l’Esglé-
sia i en cadascun dels seus membres, en nom i per a la salvació de tota la 
família humana (OGLH 6-7).

4. COMENCEM LA JORNADA

És molt escaient que una comunitat parroquial comenci la jornada amb la 
pregària de Laudes, que està situada just a l’inici del dia. És una hora princi-
pal de la Litúrgia de les Hores, la qual juntament amb les Vespres, constitu-
eixen l’eix de l’oració litúrgica diària.

¿Per què resar les Laudes? 

La OGLH ens dona el contingut d’aquesta oració:

Les Laudes matinals són destinades i ordenades a santificar el temps 
del matí, com es pot veure per molts dels seus elements. Aquesta índole 
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de pregària matinal, l’expressa molt bé sant Basili el Gran amb aquestes 
paraules: “Al matí preguem perquè les nostres ànimes i els primers actes 
del nostre pensament siguin per a Déu i no pensem altra cosa abans 
d’haver-nos alegrat amb el record de Déu, tal com està escrit: ‘Quan 
recordo allò que Déu ha fet, sospiro’ (Sl 76,4) i no hem de començar el 
treball abans de fer el que diu el salm: ‘Senyor, escolteu el meu clam a 
trenc d’alba; us exposo el meu plet de bon matí i em quedo esperant’ (Sl 
5,4)” (núm. 38).

Per tant, la pregària de Laudes ens posa com a comunitat orant davant de 
Déu. En despertar-nos, ens retrobem a nosaltres mateixos amb tot el que 
som i tenim. Recuperem la consciència de la pròpia condició com a persones 
humanes i com a cristians. Cada matí som invitats a sorprendre’ns de la 
nostra dignitat i de la gran filantropia que Déu ha tingut i té constantment, 
ja que tot i ésser limitats i pecadors, l’Amor ens encoratja a no defallir pen-
sant que les pròpies febleses són mes fortes que la voluntat salvadora de 
Déu; si ho creguéssim així ens equivocaríem de mig a mig, i no hauríem 
comprès l’abast de la mort en creu de Jesús i de la seva gloriosa resurrecció. 
Ell sempre és el més fort, i en aquest poder recolza la nostra esperança. 

Per això, les Laudes fan memòria de la resurrecció de Jesús, el Senyor, i tot 
veient com neix l’albada d’un nou dia, recordem que només Ell és “la llum 
veritable, que il·lumina tots els homes (Jn 1,9) i el “Sol de justícia” (Ml 4,2) 
“que ve del cel” (Lc 1,78) (OGLH 38).

Pregar amb tota l’Església la pregària del matí, és una forma esplèndida d’ex-
pressar el nostre amor a l’Amor. És una manera espiritual de començar la 
jornada salvant les pròpies petiteses i enlairant l’esperit, deixant-lo volar 
fins a les altures més sublims de Déu. És també una ocasió inigualable de fer 
experiència de ressuscitats per la gràcia de Déu, donat que pels nostres propis 
mèrits i virtuts mai no hauríem estat capaços d’aconseguir un do tan gran. 

¿Com resar les Laudes a la parròquia?

La resposta a aquesta pregunta depèn de les celebracions litúrgiques que 
hi hagi a cada lloc. Si a la nostra parròquia hi ha una missa matinal podem 
pensar a convocar els fidels una estona abans de començar aquesta, a fi de 
pregar les Laudes. Fent-ho així, realment aquesta pregària seria la lloança 
amb la qual consagraríem el temps de primera hora del matí i tindria el seu 
lloc i realització propis, al mateix temps que ens disposaria espiritualment 
per a la missa d’una manera immillorable. 
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Si això no és possible, hem de pensar a fer Laudes i missa de forma unida. 
També aquesta manera és prevista per l’OGLH. Així, resem els salms i els 
càntics com una corona de lloança a l’Eucaristia, és a dir, a la pregària d’acció 
de gràcies i de consagració per excel·lència, la qual renova el sacrifici de Crist 
a la creu i la seva resurrecció. 

En el cas d’unir la missa i les Laudes, ¿com s’ha de procedir? És molt senzill:

 – Es comença la missa com de costum, és a dir amb el cant d’entrada, 
seguit per la salutació del sacerdot. O bé, una segona manera possible 
–i més adequada sobretot per als dies ferials o d’entre setmana– amb 
la introducció inicial de les Laudes seguida de l’himne, bo i tenint en 
compte que, quan aquests són la primera oració del dia, el president 
de la celebració els comença dient: “Obriu-me els llavis, Senyor”, a la 
qual cosa respon l’assemblea: “I proclamaré la vostra lloança”. Aques-
tes frases s’acompanyen fent el senyal de la creu amb el dit polze 
sobre la boca per part de tots. 

 – Després de la salutació o de l’himne, segons hagi estat el comença-
ment, es reciten els salms amb la seva antífona. 

 – En acabar el tercer salm, i després de l’oració col·lecta de la missa, es 
proclamen les lectures de la missa, i tot continua de la forma acostu-
mada fins després de la comunió, quan es recita el càntic evangèlic –el 
Benedictus– amb la seva antífona.

 – Després d’això, el president de la celebració prega l’oració de postco-
munió i acaba la missa amb la benedicció, com sempre. 

Però la realitat és que no a totes les parròquies hi ha missa matinal. Ni tan 
sols, dissortadament, a vegades n’hi pot haver en alguna altra hora del dia. 
En aquest cas, pensem que això no hauria de ser motiu perquè la comunitat 
no fos convocada per a la pregària també en els dies ferials. Ja sabem que la 
convocació principal i imprescindible és la del diumenge, però és molt llasti-
mós que durant tota la setmana una església parroquial romangui tancada o 
sense que ressonin en ella les lloances de l’Església. La pregària de les Laudes 
al matí i de les Vespres al captard, pot ser un molt bon motiu per als cristians 
que, malgrat no tenir Eucaristia per absència de prevere, volen aixecar al cel 
la seva veu orant de lloança i d’acció de gràcies, junt amb la de petició, en 
comunió fidel amb tota l’Església Santa. 
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5. QUAN EL DIA JA DECLINA

L’altre gran moment de pregària eclesial és el de les Vespres. La OGLH ens 
informa dels motius importants que la comunitat eclesial descobreix per 
pregar en aquesta hora.

Les Vespres se celebren en fer-se fosc i quan mor el dia, a fi de “donar 
gràcies per tot el que hem rebut o que hem fet rectament” (Sant Basili el 
Gran, Regulae fusius tractatae: PG 31,1015). Recordem també la redemp-
ció, per mitjà de l’oració que aixequem “com l’encens a la presència del 
Senyor” i en la qual “alcem les mans com l’ofrena del capvespre” (Sl 
140,2).
Això mateix es pot entendre més espiritualment “d’aquell sacrifici ves-
pertí que fou lliurat pel nostre Salvador mentre sopava amb els apòstols, 
quan va iniciar els misteris sagrats de l’Església, o que ell mateix va oferir 
al Pare per tot el món a la tarda del dia següent, sacrifici que inaugurava 
l’etapa darrera de tota la història” (Cassià, De institutione coenobiorum, 
llib.3, cap.3; PL 49, 124.125). I, perquè sapiguem centrar la nostra espe-
rança 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” (Sant Cebrià, De oratione dominica, 35: 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 de Déu” (OGLH 
39).

Resumint, podem dir que, resem les Vespres per:

 – donar gràcies a Déu de tota la jornada, del que hem rebut i fet de bo.
 – recordar el sacrifici vespertí de la creu, font de la nostra salvació.
 – recordar la institució de l’Eucaristia en el capvespre del Dijous Sant.
 – centrar la nostra esperança en la llum que no té posta, la del cel.
 – prendre consciència de la germanor que existeix entre les Esglésies 

d’Orient i d’Occident, unides per una secular tradició en els himnes 
litúrgics de l’hora vespertina. 

¿Com resar les Vespres a la parròquia?

Aquí cal dir el mateix que més amunt en parlar de les Laudes. Si a la nostra 
parròquia hi ha missa cap el tard podem pensar a resar Vespres abans. Si 
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això sembla molt difícil per alguna raó, podem unir aquesta pregària a la 
missa, seguint el mateix esquema indicat per a les Laudes, si bé ara la invo-
cació inicial és el “Sigueu amb nosaltres, Déu nostre” del prevere, i contestat 
per l’assemblea amb l’aclamació “Senyor, veniu a ajudar-nos”, mentre tots 
fan el senyal de la creu del front al pit i de l’espatlla esquerra a la dreta, aca-
bant amb el “Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant...”. Una altra possibilitat 
és començar amb el cant d’entrada i la salutació pròpia de la missa, tot i que 
també per a les Vespres aquest inici sembla més indicat per a les festes i els 
diumenges.

La Paraula de Déu i el ritu

Aquesta pregària litúrgica té com a protagonista indiscutible la Sagrada 
Escriptura. L’esquema, com veurem, és el mateix que el clàssic de la Litúrgia 
Romana per a la Paraula de Déu. És a dir: 1) Antic Testament; 2) Nou Testa-
ment: Cartes apostòliques; 3) Nou Testament: Evangeli. Això pel que fa a les 
Laudes i a les Vespres es concreta de la manera següent:

  Laudes

Després de la invocació inicial i de 
l’himne:
– Salm matutí
– Càntic de l’Antic Testament
– Salm de lloança
– Lectura breu: normalment de 

l’Antic Testament (i homilia, si es 
vol)

– Responsori breu
– Càntic evangèlic de Zacaries 

(Benedictus)
– Peticions d’oferiment del dia
– Parenostre
– Oració final
– Benedicció i comiat

  Vespres

Després de la invocació inicial i de 
l’himne:
– Salm de l’hora vespertina (1) 
– Salm de l’hora vespertina (2) 
– Càntic del Nou Testament: cartes 

de sant Pau o Apocalipsi
– Lectura breu: sempre dels escrits 

apostòlics o dels Fets (i homilia, si 
es vol)

– Responsori breu
– Càntic evangèlic de la Mare de 

Déu (Magníficat)
– Peticions d’intercessió universal
– Parenostre
– Oració final
– Benedicció i comiat
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Pel que fa a la ritualitat l’Ofici Diví a l’hora de Laudes i Vespres es mostra 
molt discret. Destaquem, tanmateix, els següents gestos:

 – El senyal de la creu en la invocació inicial, com hem explicat.

 – La postura dempeus en el començament de la pregària fins acabat 
l’himne, i durant el càntic evangèlic, així com per a les pregàries i fins 
el final.

 – El senyal de la creu i el ritu de l’encens a l’altar, als ministres ordenats i 
a l’assemblea, durant el càntic evangèlic. D’aquesta manera es destaca 
el moment cimal d’aquesta litúrgia de la Paraula, junt amb la postura 
d’estar drets, tal i com fem quan a missa es proclama l’Evangeli.

6. DURANT EL DIA

Fins ara hem parlat de les dues pregàries que són els eixos de tota la Litúrgia 
de les Hores. Però amb elles no s’esgota pas la nostra pregària litúrgica. Ens 
cal referir-nos ara a les anomenades Hores menors i també a l’Ofici de lectura. 

Tèrcia, Sexta, Nona i Completes

Aquestes són les anomenades Hores menors. Els seus noms, fan referèn-
cia a l’hora del dia en què tenia lloc l’oració, segons la nomenclatura i dis-
tribució de la jornada que feien els romans, i que el Nou Testament ens 
refereix sovint. Tèrcia era l’hora tercera, situada sobre les nou del matí; 
Sexta, l’hora sisena, sobre les dotze del migdia, i Nona l’hora novena, a les 
tres de la tarda.

Pel que fa a les Completes, ja es veu que el seu nom no remet a cap moment 
cronològic precís, sinó que més aviat ens indica quelcom que no li manca res, 
és a dir, amb ella queda complet l’Ofici d’una jornada. 

L’estructura de l’Hora entre dia és més simple que la de Laudes i Vespres. 
Consta només d’un himne després de la invocació inicial, tres salms, una 
lectura breu amb el responsori i l’oració conclusiva. 

Tractant-se d’Hores menors, evidentment no els hi prestem l’atenció que 
concedim a les que són majors, però això no vol dir que no siguin un referent 
de pregària important, personal i comunitari. 

Pensant en les parròquies, cal considerar si les trobades que tenen lloc 
durant una jornada, ja sigui de catequistes, de grups de joves, de formació, 
d’accions solidàries o d’altres àmbits de la vida parroquial, no podrien ser 
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introduïdes o acabades amb l’Hora menor que es digui aproximadament al 
temps real, a fi de santificar així cada moment.

També aquestes pregàries poden unir-se a la missa, seguint l’esquema que ja 
hem vist tant per Laudes com per Vespres. 

¿I les Completes?

Aquesta pregària està pensada per immediatament abans del descans noc-
turn i, per tant, és l’última de la jornada. 

Les Completes comencen com les altres Hores, amb el vers: “Sigueu amb 
nosaltres, Déu nostre” amb el “Glòria al Pare”. I, fora del temps de Qua-
resma, amb l’al·leluia. Després es pot fer, lloablement, examen de conscièn-
cia que, en la celebració comunitària, es fa en silenci o s’inclou en alguna de 
les fórmules d’acte penitencial que figuren al Missal Romà.

A continuació es diu un himne adient. Després de les primeres Vespres del 
diumenge, la salmòdia consta dels salms 4 i 133; després de les segones, 
del salm 90. Per als altres dies s’han escollit salms que sobretot despertin la 
confiança en Déu; això no obstant, poden sempre ser substituïts pels salms 
del diumenge, per a comoditat dels qui prefereixen recitar les Completes de 
memòria.

Després de la salmòdia es fa la lectura breu, seguida del responsori: “A les 
vostres mans...”; a continuació es diu, amb la seva antífona, el càntic de 
Simeó: “Ara, Senyor, deixeu...”. L’oració conclusiva és la corresponent al dia 
de la setmana.

S’acaba amb la benedicció: “Que el Senyor totpoderós...” ni que sigui un de 
sol que recita les Completes.

Després es diu una de les antífones de la Mare de Déu. En temps pasqual 
sempre és l’antífona: “Reina del cel...”. 

Hom pot pensar que, en el marc de la vida parroquial, la recomanació del 
rés de Completes és més aviat sobrer. Tanmateix, des d’aquestes pàgines 
defensem tot el contrari. ¿No són nombroses les activitats que es desenvo-
lupen en les comunitats parroquials –i en tantes altres– durant les primeres 
hores de la nit? Pensem que és d’allò més adient plantejar el final d’aquestes 
reunions amb l’oració de les Completes. 
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7. L’OFICI DE LECTURA

Si volem fer una presentació global de la Litúrgia de les Hores no podem 
deixar de parlar de l’Ofici de lectura. Es tracta d’una “Hora sense hora”; és a dir, 
d’una pregària que pot ser resada en el curs de tota la jornada, ja sigui durant 
el dia o durant la nit. Així, per exemple, si anem a un monestir podem veure 
els monjos o les monges que fan aquesta oració quan encara és de nit, imitant 
així l’exemple del Mestre que es retirava sovint a pregar quan era fosc.

Tot amb tot, nosaltres podem incloure aquesta pregària en el moment que 
ens sigui més propici i que pugui assegurar que tindrem una estona de tran-
quil·litat per a l’escolta de la Paraula de Déu, ja que l’essència d’aquesta Hora 
es troba justament aquí. En ella ens disposem a escoltar el que Déu ens ha 
revelat en la Història de la salvació, i a fer-ne una meditació orant amb l’ajut 
de lectures espirituals d’autors cristians acreditats. 

La participació en la litúrgia ens fa més sensibles de la total necessitat que 
tenim d’alimentar-nos de la Paraula de Déu. Però no és un llegir per llegir, 
sinó en context orant, de diàleg amb el qui ens parla. L’Ofici de lectura ens 
ajuda a convertir-nos en deixebles del mestre interior, que ens alliçona amb 
les seves paraules de vida eterna.

Per la seva identitat, no és massa adient que aquesta pregària al voltant de la 
Paraula de Déu, s’uneixi a la missa. 

¿Quina aplicació té tot això en la vida d’una parròquia? Evidentment serà 
poca si, abans, hom no malda per fer trobar el gust de les Sagrades Escrip-
tures. Quan aquest no hi és, apareix en el context de les accions litúrgiques 
la queixa fàcil pel que es considera un nombre excessiu de lectures o la seva 
llargària. En canvi, qui sap assaborir els textos bíblics en gaudeix, i li són 
espiritualment indispensables. 

Així, doncs, proposem que les comunitats parroquials i tots els grups o movi-
ments de vida cristiana, puguin de forma sovintejada pregar amb l’Ofici de 
lectura, tant quan ho preveu la mateixa celebració litúrgica –per exemple en 
la missa de la nit de Nadal– com en ocasions puntuals en el marc d’un recés, 
d’uns exercicis espirituals o, simplement, en una convivència que ha d’estar 
amarada de presència de Déu. 

Quin bé que ens faria si, en organitzar una pregària, penséssim més a escol-
tar el Senyor que no pas a dir i cantar moltes coses! La consigna podria ser, 
per a una pregària cada cop més pura: “Menys paraules, més Paraula”.
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Tanmateix, el que hem dit fins ara no nega pas que també es pugui –i con-
vingui– fer pregària amb altres fórmules, no litúrgiques; ben cert. Ja ens 
recorda el Vaticà II que “la participació en la sagrada litúrgia no abasta tota 
la vida espiritual” (SC 12). I és més: la mateixa Constitució conciliar ara 
esmentada, recomana vivament el que anomena “exercicis piadosos”, és a 
dir, pregàries de composició lliure, segons les sensibilitats espirituals de la 
persona o del grup. 

8. ELS DIVERSOS MINISTERIS LITÚRGICS

La Litúrgia de les Hores és una oració que demana una presència ministerial 
significativa. 

Per tant, quan pensem en la celebració d’alguna Hora de l’Ofici, en la parrò-
quia, hem de fer el possible perquè no hi manquin els diversos ministeris 
litúrgics, per tal que les funcions que s’han d’acomplir siguin realitzades de 
forma ben expressiva. És el que ens diu l’OGLH 254: 

Qualsevol celebració amb el poble ha de ser presidida normalment per 
un sacerdot o un diaca, i han d’assistir-hi també altres ministres.

Per tant, pertoca al bisbe o al prevere presidir la celebració de la Litúrgia de 
les Hores. En la seva absència presideix el diaca. I, si no hi ha cap ministre 
ordenat, “el que presideix l’Ofici és un com els altres; no puja al presbiteri, no 
saluda, ni beneeix el poble” (OGLH 258).

El prevere o el diaca pot portar estola sobre l’alba, i el prevere, si cal, la capa 
pluvial. 

I les funcions de cadascú ¿quines són exactament? Ens ho diu la OGLH:

Pertany al sacerdot o al diaca que presideix que, des del seu lloc, comenci 
l’Ofici amb el vers introductori, inviti a les pregàries dels fidels i a l’ora-
ció del Parenostre, digui l’oració conclusiva, saludi el poble, el beneeixi i 
l’acomiadi (núm. 256).
Els que compleixen la funció de lector han de llegir drets, en un lloc apro-
piat, tant les lectures breus com les més llargues (núm. 259).
Un o diversos cantors entonen les antífones, els salms i altres cants 
(núm. 260).

Cal advertir als lectors que, també aquí, les lectures, ja siguin llargues o 
breus, han de ser realitzades com una autèntica proclamació de la Paraula 
de Déu. L’enunciat, però, acostuma a ser així: “De la carta de sant Pau als 
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cristians de Roma”, per exemple, prescindint de la paraula Lectura a l’inici; 
en acabar, no es diu “Paraula de Déu” ni l’assemblea respon cap aclamació.

I, les pregàries, ¿qui les ha de llegir? Segons l’OGLH 257, pot recitar-les el 
prevere o el ministre. Sobre el com, val a dir que hi ha diverses possibilitats. 
Normalment, el llibre de la Litúrgia de les Hores preveu que, el president, 
en introduir les pregàries, faci avinent a l’assemblea la resposta amb la qual 
pregaran després de cada intenció. Però, si no es respondrà amb la frase 
assenyalada en el llibre, cal ometre-la ja en la introducció del qui presideix.

Hom pot, també, respondre a cada petició, amb un moment de silenci, el 
qual és sovint més eloqüent que un seguit de paraules, i més aquí, on les 
pregàries estan redactades en la forma presbiteral, és a dir, adreçades direc-
tament a Déu.

En una paraula, i com a norma general, les pregàries tant de Laudes com de 
Vespres, han de ser introduïdes i llegides com fem en la celebració eucarística. 

Pel que fa als llocs litúrgics des d’on s’ha de fer cada cosa, si la Litúrgia de 
les Hores es resa a l’església, el president, revestit amb els ornaments que li 
són propis, ha d’ocupar la seu, i des d’aquí ho ha de fer tot, àdhuc l’homilia; 
el lector ha de proclamar les lectures bíbliques des de l’ambó, i les pregàries 
així com els textos no bíblics han de ser llegits des d’un lloc prou adient per 
a la comunicació amb l’assemblea, però no des de l’ambó. Els acòlits i altres 
ministres, han de seure en el presbiteri, de tal forma que puguin desenvolu-
par el seu servei amb comoditat. No és adequat, però, que seguin al costat 
del sacerdot, com formant una “presidència compartida” (això val també per 
als altres ministres ordenats –si n’hi ha– que participen en la pregària), sinó 
en un lloc més discret. 

9. CIM I FONT DE L’ACCIÓ PASTORAL

Tant de bo aquestes pàgines animin els membres de les nostres parròquies, 
a una vida de pregària intensa amb la Litúrgia de les Hores, conscients que 
fent-ho així estan col·laborant de la millor manera a l’èxit de l’acció pastoral, 
que es desenvolupa en diversos fronts en una parròquia, així com en altres 
comunitats o moviments eclesials.

Diguem-ho amb les paraules de l’OGLH:

Els qui participen de la Litúrgia de les Hores dilaten el poble de Déu amb 
una fecunditat apostòlica misteriosa (cf. PC 7); perquè la tasca apostòlica 
vol “que tots, fets fills de Déu per la fe i pel baptisme, es reuneixin, lloïn 

201148 text.indd   23 04/05/18   11:10:47



Litúrgia, pregària, espai i vida 24

Déu formant Església, participin en el sacrifici i prenguin part en la Cena 
del Senyor” (SC 10).
Així, els fidels en la seva vida expressen i manifesten als altres “el misteri 
de Crist i la naturalesa autèntica de la veritable Església, que té com a 
distintiu ser visible però enriquida amb elements invisibles, fervorosa en 
l’acció i donada a la contemplació, present al món i, tanmateix, pelegrina” 
(SC 2).
A més, les lectures i les pregàries de la Litúrgia de les Hores constitueixen 
una deu de vida cristiana. Vida que es nodreix de la taula de la Sagrada 
Escriptura i de les paraules dels sants i que s’enforteix amb la pregària. 
Perquè només el Senyor, sense el qual no podem fer res (cf. Jn 15,5) i 
a qui acudim quan preguem, pot donar eficàcia i increment a les nos-
tres obres (cf. SC 86), de manera que ens convertim de dia en dia en un 
temple de Déu per la presència de l’Esperit (cf. Ef 2,21-22), fins que arri-
bem a la talla de la plenitud del Crist (cf. Ef 4,13) i tinguem prou energia 
per evangelitzar el mateix Crist a aquells qui són a fora (cf. SC 2).
Perquè aquesta oració esdevingui cosa pròpia de cadascun dels partici-
pants, font de pietat i de gràcies divines, abundants i diverses, i aliment 
de l’oració personal i de l’acció apostòlica, cal fer-la amb dignitat, atenció 
i devoció, de manera que l’esperit concordi amb la veu (cf. SC 90; Sant 
Benet, La regla, c. 19). Que tots s’esforcin a cooperar amb la gràcia divina 
a fi que no la rebin en va. Cercant el Crist i penetrant més íntimament el 
seu misteri per mitjà de l’oració (cf. PO 14; OT 8), lloaran Déu i pregaran 
amb els mateixos sentiments amb què ho feia el Redemptor diví (OGLH 
18-19).
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