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Laudes
CÀNTIC

EVANGÈLIC

Lc 1, 68-79

El Messies i el seu Precursor
Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel, *
ha visitat el seu poble i l'ha redimit.
Fa que s'aixequi un salvador poderós *
a la casa de David, el seu servent,
com ho havia anunciat, de temps antic, *
per boca dels seus sants profetes.
Així ens salva, alliberant-nos dels enemics, *
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,
i pel record de l'aliança santa, *
que jurà al nostre pare Abraham,
prometent de concedir-nos que, sense por,
lliures dels enemics, li donem culte *
amb santedat i justícia tota la vida.

t

l a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor *
a preparar els seus camins.
Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats, *
per l'amor entranyable del nostre Déu.
Perquè ens estima, ens visitarà un sol,
que ve del cel,

t

per iHuminar els qui viuen a la fosca,

t

t

t

-2a les ombres de la mort,
*
i guiar els nostres passos per camins de pau.
Glòria al Pare.

Vespres
CÀNTIC

Lc 1, 46-55

EVANGÈLIC

La meva ànima

celebra

el Senyor

La meva ànima magnifica el Senyor,
t
el meu esperit celebra Déu que em salva,
*
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós

t
*
obra en mi meravelles.

El seu nom és sant, t
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:

*

*

dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli *
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
*
i els rics se'n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent, *
com ho havia promès als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham *
i a la seva descendència per sempre.
Glòria al Pare.

