Litúrgia de les Hores

Introducció
L’Eucaristia com a celebració principal i,
junt amb ella, la lloança i la súplica de la
Litúrgia de les Hores, anomenada també
Ofici diví en els documents oficials (i que
abans se solia designar amb el nom Breviari), formen una unitat en el culte diari de
les comunitats cristianes.
És probable que un moment o altre hagis
sentit dir que, tot i que en el decurs de
la història la Litúrgia de les Hores havia
quedat podríem dir que “reservada” a
capellans, monjos i monges, el Concili
Vaticà II, reprenent la Tradició antiga,
la va “retornar” a tots els batejats, li va
donar una forma més simple i va fer que
es pogués celebrar en la pròpia llengua.
Va recomanar que també els laics “recitin
l’Ofici diví o amb els sacerdots, o reunits
ells amb ells, o bé fins i tot ells sols” (SC
100), perquè la “Litúrgia de les Hores és
destinada a esdevenir la pregària de tot
el poble de Déu” (CCE 1175). Però, tot
i que actualment hi ha parròquies que
proposen la celebració comunitària de la
Litúrgia de les Hores en diverses ocasions
i circumstàncies, tot i que hi ha cada dia
més laics que trien la Litúrgia de les Hores

PER A PRINCIPIANTS
per pregar en família o en grups, no obstant continua essent encara poc coneguda
i poc practicada. Molts cristians encara no
han superat la vella idea que és una pràctica de monges, monjos i capellans.
És possible, a més, que en alguna ocasió
hagis tingut a les mans algun dels quatre
gruixuts volums de què consta, o bé una
edició abreujada, en un sol volum, anomenada Diürnal, que no inclou l’Ofici diari
més llarg, el de lectura.
I pot ser, també, que t’hagi semblat que és
complicat pregar fent servir aquest llibre
(tant l’edició completa com l’abreujada).
L’intent d’aquest full és ajudar-te perquè
et sigui més fàcil introduir-t’hi. Però com
que el propòsit és aquest i no pretenem
ara ser exhaustius, quedaran pendents
alguns punts que, (potser) seran exposats
en algun/s altre/s full/s.

Una estructura que no
et serà desconeguda
Estàs, segur, avesat/da a la Litúrgia de la
Paraula (en la celebració de l’eucaristia o
dels sagraments o en alguna celebració
expressa) que té una estructura fonamental basada en el diàleg: Déu parla al
seu poble que escolta, i el poble respon
a Déu que parla. Aquesta estructura
la trobem en qualsevol de les hores de
l’Ofici diví.

Pregària
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Ofici de lectura, a qualsevol hora del dia (o de la nit)
Laudes (pregària del matí)
Hora d’entre dia (3 formularis diferents segons l’hora)
Vespres (pregària del capvespre)
Completes (abans d’anar a dormir)
En aquest full ens limitem a donar indicacions per a les dues hores considerades com els dos pols principals de l’Ofici diví: Laudes i Vespres. Amb tot,
força d’aquestes indicacions valen també per a altres hores de l’Ofici.

Esquema de les dues principals
hores del dia (Laudes i Vespres)
LAUDES. Ofici del matí

VESPRES. Ofici del capvespre

Verset d’introducció/d’obertura (drets)
Himne (drets)
Salmòdia (asseguts)
(una antífona per cada salm o càntic)
Salm matinal
Càntic de l’Antic Testament
Salm de lloança

Salm
Salm
Càntic del Nou Testament

Lectura breu (asseguts)
Resposta a la paraula de Déu – Responsori (asseguts)
Càntic evangèlic (drets)
(una antífona per cada càntic)
de Zacaries (Benedictus)
de Maria (Magnificat)
Pregàries (drets)
de lloança i per consagrar
les obres del dia al Senyor
Parenostre (drets)
Oració conclusiva (drets)
Benedicció (drets)

d’intercessió

Glossari (per ordre d’aparició dels mots)
1.

Verset

d’introducció/d’obertura.

Cada hora comença: (El qui presideix): V. Sigueu amb nosaltres, Déu
nostre. (I tothom afegeix): R. Senyor,
veniu a ajudar-nos. Glòria al Pare... I
s’acaba amb l’Al·leluia, llevat del temps
de Quaresma.

2. Himne. Es troba al començament de

cada celebració i dóna, en termes poètics, el to de l’Hora i fa més fàcil i més
joiosa l’entrada en la pregària, sobretot
quan es canta en la celebració comunitària. Es pot cantar o recitar tots junts,
o alternant una estrofa cada grup.

4. Salmòdia. Els salms (i els càntics) són

poemes de lloança, que normalment
haurien de ser cantats, però també es
poden recitar. Tant si es canten com si
es reciten comunitàriament, es pot fer
de diverses maneres: a) alternant en dos
grups, un verset cadascun (els versets
solen tenir dues o tres línies); b) alternant en dos grups, una estrofa cadascun
(les estofes poden tenir fins a 5 o 6 línies);
c) recitació o cant col·lectiu; d) un de sol
recita tot el salm i els altres s’afegeixen al
Glòria i resen les antífones.

3. Antífona. Text breu, sovint extret del

salm o del càntic bíblic que emmarca.
L’antífona és com una tornada dita (o
cantada) per tots, que atreu l’atenció
sobre un aspecte del text (o del misteri
que se celebra) i ajuda a comprendre’l.
Té un paper clau per entrar en el text
i per això no pot ser utilitzada indiferentment per un altre salm. L’antífona
fa cos amb el salm. En Temps pasqual
s’hi afegeix Al·leluia.

5. Lectura (breu). Laudes i Vespres tenen

sempre una lectura (normalment de
l’Antic Testament a Laudes, i del Nou
a Vespres). En llegir-la, no se cita el llibre
del qual està extreta i ni es diu Paraula
de Déu al final. (És bo de guardar un
breu silenci després de la lectura. Es pot
escollir una lectura més llarga. Pot seguir
una breu homilia).

6. Responsori. Laudes i Vespres presen-

ten una resposta a la Paraula, anomenada responsori, treta molt sovint de la
Sagrada Escriptura, i recitada o cantada alternativament.

7. Càntic evangèlic. A més dels dos càn-

tics, de l’Antic Testament a Laudes i
del Nou a Vespres (en aquest cas, en
ser del Nou Testament, està situat en
tercer lloc, després dels dos salms que
són de l’Antic), hi ha els càntics evangèlics, amb la seva antífona, després
del responsori: el de Zacaries (Bendictus) a Laudes i el de Maria (Magnificat) a Vespres. En començar-los es fa el
senyal de la creu. Es canten o es reciten
com els salms.

8. Pregàries. Precedides per una intro-

ducció (dita pel qui presideix) que ens
centra en aquell a qui va adreçada la
pregària, les trobem tant a Laudes com
a Vespres, però tenen una orientació
diferent: a Laudes, pregària de lloança i d’ofrena del dia que comença;
a Vespres, pregària d’intercessió. La
resposta a cada pregària pot ser o bé
la frase que comença amb guionet, o bé
com a la pregària universal de la missa
(després d’aquesta frase).

Un exemple de responsori
(cal tenir present que, en tots els casos, en el llibre no hi consta escrit el responsori sencer,
sinó només el que s’indica en negreta en aquest exemple):
R. (El qui presideix diu:) Les vostres obres, Senyor, * Que en són de variades!
(I tothom repeteix:) Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!
V. (El qui presideix:) Totes les heu fetes amb saviesa.
(Tothom afegeix:) Que en són de variades.
(El qui presideix:) Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
(Tothom afegeix:) Les vostres obres, Senyor, que en són de variades.
(Les repeticions se suprimeixen sempre que una persona resa sola l’Ofici).

Notes:

9. Parenostre. Tothom el resa (o canta)

després de les pregàries. Pot anar precedit d’una breu monició.

10. Oració conclusiva. Es resa des-

prés del Parenostre. En la recitació
pública, pertoca a qui la presideix o la
dirigeix. No es diu Preguem abans de
començar-la. La conclusió és com la de
l’oració col·lecta de la missa (conclusió
llarga).

11. Benedicció. Les Laudes i les Ves-

pres, quan són celebrades comunitàriament, si les presideix un prevere o
un diaca, acaben amb la benedicció
(com a la missa). Si les dirigeix un
laic, la benedicció té aquesta fórmula:
Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi
de tot mal, i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Centre de Pastoral Litúrgica

1. Per familiaritzar-se amb el funcionament de la recitació de Laudes i
Vespres (si es resa particularment),
es pot començar fent servir durant
un cert temps el que hi ha en el cicle
de les quatre setmanes, sense entrar
encara en els propis dels temps
litúrgics i del santoral (solemnitats,
festes, memòries...). Això es podrà
anar fent un cop ja familiaritzats amb
el funcionament general.
2. Ens referim principalment a la celebració comunitària. Si es resa individualment, se suprimeix el que és
simple resposta i totes les repeticions.
3. Les Laudes han de ser resades
sempre en una hora matinal. Les
Vespres, igualment, a una hora vespertina.
4. Molts elements (himne, salms, càntics...) suposen el cant sempre que
això sigui possible.
Full verd

