EUCARISTÍA
Dia 6 de juny

Santa Bonifàcia Rodríguez de Castro, verge
Solemnitat
Antífona d‟entrada

Salm 36,3-4

Confia en el Senyor, fes el bé, i viuràs segur en el seu país. Sigui el Senyor la teva
delícia i et donarà el que desitja el teu cor.
Glòria

Oració Col·lecta
Déu, Pare nostre,
que cridàren a santa Bonifàcia, verge,
a seguir el teu Fill en la seva vida oculta
i a servir els pobres, agermanant la plegaria i el treball;
concediu-nos, com ella,
cercar el teu Regne per damunt de totes les coses
i gaudir dels teus bens a casa teva.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Credo

Oració sobre les ofrenes
En el dia d‟avui t‟ oferim amb goig, Senyor,
aquest sacrifici,
amb què recordem la gloriosa victòria de santa Bonifàcia,
proclamem la teva grandesa
i ens omplim de joia
perquè ens has concedit una intercessora tan poderosa.
Per nostre Senyor Jesucrist.
Antífona de comunió
Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s‟estarà on jo m‟estic.
El Pare honorarà els qui es fan servidors meus.

Jn 12,26

Oració postcomunió
Que la teva Església, Pare,
rebi en abundància l‟eficàcia salvadora d‟aquest sagrament
amb què ens has alimentat en la festa de santa Bonifàcia,
i la que va ser glòria de l‟Església per la seva vida de treball al servei dels pobres,
sigui ara la seva protectora des del cel.
Per nostre Senyor Jesucrist.
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Dia 6 de juny

Santa Bonifàcia Rodríguez de Castro, verge
Solemnitat

TEMPS PASQUAL
LECTURA PRIMERA
“Els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots”
Lectura dels Fets dels Apòstols

Ac 2,42-47

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.
Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals,
i la gent sentia un gran respecte.
Tots els creients vivien units
i tot ho tenien al servei de tots;
venien les propietats i els béns
per distribuir els diners de la venda
segons les necessitats de cadascú.
Cada dia eren constants a assistir unànimement al culte del temple.
A casa, partien el pa
i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor.
Lloaven Déu
i eren ben vistos de tot el poble.
I cada dia el Senyor afegia a la comunitat
els qui acollien la salvació.
Salm responsorial

117, 2-4. 13.15. 22-24 (R.: 117,1)

R. Enaltiu el Senyor; que n‟és, de bo, perdura eternament el seu amor.
O bé: Al·leluia.

Que respongui la casa d‟Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d‟Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.
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M‟empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m‟ha sostingut.
Escolteu crits de festa i de victòria
al campament dels justos.
La pedra que rebutjaven els constructors,
ara corona l‟edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se‟n meravellen.
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor;
alegrem-nos i celebrem-lo
TEMPS ORDINARI
LECTURA PRIMERA
“Aquí teniu el meu servent, que jo sostinc, el meu elegit”
Lectura del llibre del profeta Isaïes

42,1-4. 6-7

Això diu el Senyor:
«Aquí teniu el meu servent, que jo sostinc;
el meu elegit, en qui m‟he complagut.
He posat damunt d‟ell el meu Esperit
perquè porti la justícia a les nacions.
No crida ni alça la veu,
no la fa sentir pels carrers.
No trenca la canya esquerdada
ni apaga el ble que vacil·la.
Porta la justícia amb fermesa,
sense vacil·lar ni doblegar-se,
fins que l‟haurà implantada a la terra;
i els qui viuen lluny, a les illes,
esperaran les seves decisions.
Jo, el Senyor, t‟he cridat amb benvolença,
t‟he pres per la mà i t‟he format,
perquè siguis aliança dels pobles, llum de les nacions.
Els cecs recobraran la vista,
els captius sortiran de la presó,
deixaran el calabós els que vivien a la fosca.»
Salm responsorial

117, 2-4. 13.15. 22-24 (R.: 117,1)

R. Enaltiu el Senyor; que n‟és, de bo, perdura eternament el seu amor.
O bé: Al·leluia.

Que respongui la casa d‟Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d‟Aharon:
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perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.
M‟empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m‟ha sostingut.
Escolteu crits de festa i de victòria
al campament dels justos.
La pedra que rebutjaven els constructors,
ara corona l‟edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se‟n meravellen.
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor;
alegrem-nos i celebrem-lo.
LECTURA SEGONA
“S‟abaixà, per això Déu l‟ha exaltat per damunt de tot”
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans,
per tot el que trobeu en Crist
d‟encoratjament,
de consol en l‟amor,
de comunió en l‟Esperit,
d‟afecte entranyable i compassiu,
us demano que feu complet el meu goig:
tingueu els mateixos sentiments
i el mateix amor els uns pels altres,
unànimes i ben avinguts.
No feu res per rivalitat ni per arrogància;
amb tota humilitat,
considereu els altres superiors a vosaltres mateixos.
Que no miri cadascú per ell,
sinó que procuri sobretot pels altres.
Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no res:
prengué la condició d‟esclau i es féu semblant als homes.
Tingut per un home qualsevol,
s‟abaixà i es féu obedient fins a la mort,
i una mort de creu.
Per això Déu l‟ha exaltat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,
perquè en el nom de Jesús
tothom s‟agenolli al cel, a la terra i sota la terra,
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2,1-11

i tota llengua reconegui
que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.
Al·leluia

Is 61,1

L‟Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè el Senyor m‟ha ungit, m‟ha enviat a portar la bona nova als pobres.
EVANGELI
“L‟Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m‟ha ungit”
Lectura de l‟evangeli segons sant Lluc

4,16-24

En aquell temps
Jesús se n‟anà a Natzaret, on s‟havia criat.
El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga
i s‟aixecà a llegir.
Li donaren el volum del profeta Isaïes,
el desplegà i va trobar el passatge on hi ha escrit:
«L‟Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m‟ha ungit.
M‟ha enviat a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar l‟any de gràcia del Senyor.»
Després plegà el volum, el retornà a l‟ajudant de la sinagoga
i es va asseure.
Tots els qui eren a la sinagoga
tenien els ulls posats en ell.
Aleshores començà dient-los:
«Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d‟escoltar.»
Tothom l‟aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia
que sortien de la seva boca.
I deien: «¿No és el fill de Josep, aquest?»
Ell els digué:
«Ben segur que m‟aplicareu aquella dita: “Metge, cura‟t a tu mateix!”.
Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaüm,
fes-ho també aquí al teu poble».
I afegí: «Us asseguro que cap profeta no és ben rebut al seu poble.»
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LITURGIA DE LAS HORAS

Dia 6 de juny
Santa Bonifàcia Rodríguez de Castro, verge
Solemnitat

Bonifacia Rodríguez Castro neix a Salamanca ( Espanya ) el 6 de juny de 1837 en
una família d‟artesans. Comenta a guanyar-se la vida als 15 anys amb l‟ofici de
cordonera. Molt devota de Sant Josep i de Maria Immaculada , crea amb les seves
amigues, l‟ Associació Josefina al seu propi taller. Juntament amb el jesuïta català
Francisco Xavier Butinyà funda a Salamanca l‟any 1874 la Congregació de Siervas de
San José per a l‟atenció de la dona treballadora pobre .La seva espiritualitat en centra en
agermanar l „oració amb el treball en la senzillesa de la vida quotidiana, imitant la
família de Natzaret. En la seva vida coneix l‟ exclusió, la humiliació i la calumnia,
essent la seva única resposta el silenci i el perdó, manifestacions del primer amor
fratern. Mor a Zamora ( Espanya ) el dia 8 d‟agost de 1905.
Primeres Vespres
HIMNE
SALMÒDIA
Ant. 1. Beneït sigui el nom del Senyor, que ha fet per a mi prodigis de misericòrdia
(T. P. Al·leluia).
Salm 112
Lloança al nom del Senyor
Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1,52)
Servents del Senyor, lloeu-lo
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s‟eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d‟allí s‟inclina
per veure el cel i la terra.
Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
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per asseure‟l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.
Ant. Beneït sigui el nom del Senyor, que ha fet per a mi prodigis de misericòrdia (T.
P. Al·leluia).
Ant. 2. Glorifica el Senyor, que t‟acompanya com un pare al llarg de tot el teu camí
(T. P. Al·leluia).
Salm 147
Himen a Déu, restaurador de la ciutat santa
Vine, que et faré veure la núvia, l‟esposa de l‟Anyell (Ap 21,9)
Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;
llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l‟aigua s‟escola.
Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d‟Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.
Ant. Glorifica el Senyor, que t‟acompanya com un pare al llarg de tot el teu camí (T.
P. Al·leluia).
Ant. 3. Beneït sigui Déu, que t‟ha elegit en Crist perquè fossis santa i irreprensible
als seus ulls per amor (T. P. Al·leluia).

Càntic
El Déu salvador
7

Ef 1,3-10

Beneït sigui el Déu i Pare
de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.
Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors,
que ens ha concedit en el seu Estimat.
En ell hem estat rescatats
amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.
La riquesa dels favors de Déu
s‟ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.
Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs.
Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. Beneït sigui Déu, que t‟ha elegit en Crist perquè fossis santa i irreprensible als
seus ulls per amor (T. P. Al·leluia).
LECTURA BREU
Filipencs 3,7-8
Les coses que per a mi eren guanys, pel Crist les he considerades pèrdues. Més
encara, tot ho considero una pèrdua, comparat amb el bé suprem que és conèixer
Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m‟he avingut a perdre-ho tot i a considerar-ho escòria,
a canvi de guanyar-lo a ell.

RESPONSORI BREU
Temps de durant l‟any
R. La meva heretat és el Senyor, * Diu el meu cor. La meva heretat.
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V. El Senyor és bo per a qui el cerca, * Diu el meu cor. Glòria al Pare. La meva
heretat.
Temps pasqual
R. La meva heretat és el Senyor, diu el meu cor. * Al·leluia. Al·leluia. La meva
heretat.
V. El Senyor és bo per a qui el cerca. * Al·leluia. Al·leluia. Glòria al Pare. La meva
heretat.
Càntic de Maria, ant. Bonifàcia, dona treballadora, posa la seva vida al servei d‟altres
treballadores buscant la seva dignitat, i les estima i en té cura com la nineta dels seus
ulls (T. P. Al·leluia).
PREGÀRIES
Donem gràcies a Déu per la vida de servei als pobres de santa Bonifàcia, i diguem-li:
Feliços tots els qui esperen en vós, Senyor.
Us donem gràcies, Senyor, per l‟amor amb què ens estimeu i ens crideu cada dia
— a estar amb vós i construir el vostre Regne.
Que tots el creients siguem en la vostra Església sal i llum
— perquè tots els qui ens vegin donin glòria al nostre Pare que està en el cel.
Us donem gràcies, Pare, perquè animeu la vida religiosa en cada època
— perquè, des del seu seguiment de Jesús, generi espais d‟acollida, dignitat i solidaritat i
anunciï el Regne.
Que prolonguem entre els pobres del món del treball, especialment entre les dones,
— la missió evangelitzadora per a la que vau cridar santa Bonifàcia.
Vós acolliu en el vostre amor els nostres germans difunts,
— i ens convideu a estrènyer llaços d‟afecte i amistat amb ells per la comunió dels sants.
Pare nostre
Oració
Déu, Pare nostre, que cridàren a santa Bonifàcia, verge, a seguir el teu Fill en la seva
vida oculta i a servir els pobres, agermanant la plegaria i el treball; concediu-nos, com
ella, cercar el teu Regne per damunt de totes les coses i gaudir dels teus bens a casa
teva. Per nostre Senyor Jesucrist.

Invitatori
V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.
Antifona.
Lloem el Senyor en aquesta celebració de santa Bonifàcia (T. P. Al·leluia).
Salm 94
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En comptes d‟aquest salm poden dir-se el 99 o bé el 66 o bé el 23.

Ofici de lectura
HIMNE
SALMÒDIA
Ant. 1. Quan enraona, és assenyada; són bondadoses les seves paraules (T. P.
Al·leluia).
Salm 18 A
Lloança del Senyor, que ha creat l’univers
Ens visitarà un sol que ve del cel… per guiar els nostres passos per camins de pau (Lc
1,78-79)
El cel parla de la glòria de Déu,
l‟estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l‟un a l‟altre, es transmeten el missatge,
l‟una a l‟altra se‟l revelen les nits.
Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s‟escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món.
Ha posat dalt del cel un pavelló per al sol,
i el sol en surt, com un espòs de la cambra;
radiant com un atleta, corre pel camí,
surt a un extrem del cel,
i se‟n va fins a l‟altre;
res no s‟escapa de la seva escalfor
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. Quan enraona, és assenyada; són bondadoses les seves paraules (T. P.
Al·leluia).
Ant. 2. Estimes la justícia, per això el Senyor, el teu Déu, t‟ha ungit amb perfums de
festa.
Salm 44
Les noces del Rei
L‟espòs és aquí. Sortiu a rebre‟l (Mt 25,6)
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I
Un bon auguri em surt del cor,
dedico al rei el meu poema,
la meva llengua és àgil com una ploma d‟escrivà.
Ets el més bell de tots els homes,
exhalen gràcia els teus llavis, com un perfum.
Déu t‟ha beneït per sempre.
Cenyeix-te l‟espasa, valent,
vesteix-te de festa, cavaller victoriós,
per defensar la veritat,
i la justícia dels indigents.
Seran terribles els trets del teu arc,
el teu braç gloriós, amb les fletxes agudes
encertarà l‟enemic, es rendiran els pobles,
cauran acovardits els enemics del rei.
Que el teu tron, oh déu, desafiï els segles,
i el teu ceptre reial sigui un ceptre just,
tu que estimes la justícia i no la maldat.
Preferint-te als teus companys, oh déu,
el teu Déu t‟ha ungit amb perfums de festa;
la pols de mirra i àloe t‟impregna el vestit.
Dels palaus de vori t‟alegren les arpes,
la princesa t‟espera enjoiada,
l‟esposa et ve a la dreta, vestida amb or d‟Ofir.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. Estimes la justícia, per això el Senyor, el teu Déu, t‟ha ungit amb perfums de
festa.
Ant. 3. Vull fer perpètua la memòria del teu nom. Que els pobles et lloïn per sempre
més (T. P. Al·leluia).
II
Escolta, filla, estigues atenta,
oblida el teu poble i la casa del teu pare;
el rei està corprès de la teva bellesa.
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És el teu Senyor; fes-li homenatge.
La ciutat de Tir ve amb els seus regals,
els pobles més rics busquen el teu favor.
Arriba la princesa tota radiant,
el seu vestit és de brocats d‟or;
guarnida amb brodats és conduïda al rei.
Arriba amb el seguici de donzelles amigues;
conduïdes entre cants de festa,
s‟acosten al palau del rei.
En lloc dels teus pares tindràs els fills;
els nomenaràs governats per tot el país.
Vull fer perpètua la memòria del teu nom.
Que els pobles et lloïn per sempre més.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. 3. Vull fer perpètua la memòria del teu nom. Que els pobles et lloïn per sempre
més (T. P. Al·leluia).
V. Que us siguin agradables els pensaments que el meu cor medita (T. P. Al·leluia).
R. Senyor, penyal meu, redemptor meu (T. P. Al·leluia).

LECTURA PRIMERA
De la primera carta de sant Joan

4,7-21

Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l’amor ve de Déu
Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l‟amor ve de Déu; tothom qui
estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és
amor.
L‟amor de Déu s‟ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic,
perquè visquem gràcies a ell. L‟amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem
avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill com a víctima que
expia els nostres pecats.
Estimats meus, si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem d‟estimar els uns
als altres. A Déu, ningú no l‟ha vist mai; però, si ens estimem, ell està en nosaltres i,
dins nostre, el seu amor ha arribat a la plenitud. Coneixem que estem en ell i que ell està
en nosaltres perquè ens ha donat el seu Esperit.
Nosaltres donem testimoni d‟allò que hem contemplat: el Pare ha enviat el seu Fill
com a salvador del món. Per això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està
en Déu, i Déu en ell.
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Nosaltres hem conegut l‟amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor, el qui
està en l‟amor està en Déu, i Déu està en ell. A dins nostre l‟amor ha arribat a la
plenitud, i per això mirem amb confiança el dia del judici, perquè tot i que estem en
aquest món, vivim tal con Jesucrist viu. On hi ha amor no hi ha por, ja que l‟amor, quan
és complet, treu fora la por. La por i el càstig van junts, per això només té por el qui no
estima Déu plenament.
Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres. Si algú afirmava: «Jo
estimo Déu», però no estima el seu germà, seria un mentider, perquè el qui no estima el
seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu. Aquest és el manament que hem
rebut de Jesús: qui estima Déu, també ha d‟estimar el seu germà.
RESPONSORI
R. Nosaltres hem conegut l‟amor que Déu ens té. * El qui està en l‟amor està en Déu,
i Déu està en ell.
V. Estimem-nos els uns als altres, perquè l‟amor ve de Déu. * El qui està en l‟amor.
LECTURA SEGONA
Dels discursos de Bonifàcia Rodríguez, fundadora, a la comunitat de Salamanca el dia
de Dijous Sant
(Discursos primer i segon. Varios escritos de la Congregación, p. 55-61. Pro manuscrit.
Arxiu General de las Serventes de Sant Josep)
El seguiment de Jesús
Si nosaltres no seguim les petjades de Jesús, qui anirà rere d‟ Ell? Jesús va cercant
qui pateixi amb Ell, qui l‟estimi, qui el segueixi, i nosaltres hem estat cridades per això,
donant-nos la nostra vocació que val més que tots els béns del món.
Dues unions hem de conservar si hem d‟ ésser feliços aquí i guanyar el cel: una unió
amb Déu per mitjà del recolliment, de l‟oració i de l‟amor al sacrifici, i una altre unió
entre nosaltres mateixes per la caritat, estimant-nos totes per igual, doncs iguals som
davant Déu.
Per estar unides amb Déu no hi ha millor cosa que caminar sempre en la seva
presència. Déu està davant meu i jo estic davant d‟ Ell, m‟està veient, m‟està animant.
Ah!, si mai no s‟apartés de nosaltres aquesta idea, amb quin fervor no faríem totes les
coses!, com aprofitaríem tots els instants que ens concedeix la seva bondat!
Us vull dir amb santa franquesa que fugiu del desig de ser apreciades i ben mirades.
Aquesta cura no la tingueu mai, ja que la té Déu per vosaltres. Quines miraments va
tenir Jesús?, els desplacis. Quines lloances li feien?, els insults i les persecucions. I
vosaltres voleu el que no va voler Jesús?
Tingueu també en compte que heu d‟atendre més el caràcter de les vostres germanes
que cadascuna el vostre, doncs hem de ser totes per totes, seguint a Jesús, que oblida la
seva condició i rang de Déu i es féu petit com els homes, perquè va venir a servir-los i
no pas a ser servit per ells.
Oblideu, estimades germanes, les ofenses que d‟ unes a d‟ altres ens haguem fet i no
siguem miserables al perdonar-nos.
Què n‟ hem d‟aprendre de Jesús, sobretot contemplant-lo en la seva passió! Quins
exemple ens dóna! Per què, al veure‟l a Ell tan callat, sofrint i patint, no guardem
nosaltres aquest preciós silenci? Quan l‟evangeli refereix les calúmnies que acusaven el
Senyor, diu que Jesús callava. Doncs va callar, germanes, per ensenyar-nos a tots a
guardar silenci.
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Que no hi hagi murmuracions, ni queixes, ni converses d‟amagat, perquè aquest foc
pot cremar la nostra casa, és a dir, la nostra ànima.
Apliqueu-vos molt a donar exemple, perquè aquest ha de servir més que totes les
meditacions i totes les lectures.
Germanes, doneu-nos les unes a l‟ altres bon exemple, i jo començaré prometent-lo
davant de Déu i posant-vos a vosaltres com a testimonis.
RESPONSORI
Filipencs 2,5.3.2
R. Tingueu els mateixos sentiments que va tenir Crist Jesús. Considereu els demés
com superiors a vosaltres mateixos. * No feu res per rivalitat o vanagloria.
V. Tingueu un mateix amor, un mateix esperit, un mateix sentir. * No feu res per
rivalitat o vanagloria.
(TE DEUM)
L‟oració, com a Laudes.

Laudes
HIMNE
SALMÒDIA
Ant. 1. És bo, Senyor, d‟estar amb tu i caminar sempre a la teva presència (T. P.
Al·leluia).
Salm 62
Desig de Déu
Vetlla
qui
de la nit

en
rebutja

el

servei
les

Vós, Senyor, sou el meu Déu, jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta, sense una gota d‟aigua.
Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
l‟amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.
Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.
Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
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de
obres

Déu

tothom
tenebroses

perquè vós m‟heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s‟ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. És bo, Senyor, d‟estar amb tu i caminar sempre a la teva presència (T. P.
Al·leluia).
Ant. 2. Sants i humils de cor, beneïu el Senyor (T. P. Al·leluia).

Càntic
Que tot l’univers lloï el Senyor
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents (Ap 19,5)
Beneïu el Senyor totes les criatures,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l‟espai,
beneïu-lo estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.
Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots els vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps.
Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
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Dn 3,57-88.56

Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d‟Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.
Beneïm el Pare i el Fill amb l‟Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
glòria i lloança per sempre.
Ant. Sants i humils de cor, beneïu el Senyor (T. P. Al·leluia).
Ant. 3. El Senyor estima el seu poble i coronarà de triomf els humils (T. P.
Al·leluia).
Salm 149
Cant de triomf dels qui estimen el Déu
Que els fills de l‟Església, fills del nou poble, s‟alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)
Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l‟estimen.
Se sent feliç Israel del qui l‟ha creat,
s‟alegren del seu rei els fills de Sió.
Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.
Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,
per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.
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Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l‟estimen.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. El Senyor estima el seu poble i coronarà de triomf els humils (T. P. Al·leluia).
LECTURA BREU
Jr 17,7-8
Beneït l‟home que es refia del Senyor, que posa en el Senyor la confiança! Serà com
un arbre que arrela vora l‟aigua, que enfonsa les arrels ran del torrent; no té por quan ve
l‟estiu, el seu fullatge es manté verd; no es neguiteja en anys de secada, no deixa de
donar fruit.
RESPONSORI BREU
Temps de durant l‟any
R. Déu la defensa * Abans que apunti el dia. Déu.
V. Déu hi és al mig, es manté ferma * Abans que apunti el dia. Glòria al Pare. Déu.
Temps pasqual
R. Déu la defensa abans que apunti el dia. * Al·leluia, Al·leluia. Déu.
V. Déu hi és al mig, es manté ferma. * Al·leluia, al·leluia. Glòria al Pare. Déu.
Càntic de Zacaries, ant. Com Jesús, treballador a Natzaret, Bonifàcia troba Déu en la
seva vida quotidiana (T. P. Al·leluia).
Ant. Com Jesús, treballador a Natzaret, Bonifàcia troba Déu en la seva vida quotidiana
(T. P. Al·leluia).
PREGÀRIES
Lloem alegres el Senyor que ha cridat santa Bonifàcia a prolongar en l‟Església la vida de
Jesús treballador a Natzaret i diguem-li:
Us lloem Senyor i confiem en vós.
Gràcies, Senyor, perquè en la vostra vida de Natzaret, treballant al costat de Josep i de
Maria,
— ens vau ensenyar a santificar-nos en les feines més humils.
Senyor Jesús, vós sempre continueu actuant amb el Pare en el món
— feu que, com vós, prolonguem l‟obra creadora de Déu en el nostre treball de cada dia.
Vós vau cridar santa Bonifàcia a ser llum en el món del treball,
— que sapiguem ser bons administradors d‟aquest do rebut en favor dels nostres germans.
Vós heu estat enviat a donar la bona notícia als pobres,
— que seguint els teus passos, com Santa Bonifàcia, ens sentim urgits a vetllar per la seva
dignitat i a prolongar entre ells la teva presència salvadora.
Us donem gràcies, Pare, Senyor del cel i de la terra,
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— perquè heu amagat aquestes coses als savis i entesos i les heu revelades als petits
Pare nostre
Oració
Déu, Pare nostre, que cridàren a santa Bonifàcia, verge, a seguir el teu Fill en la seva
vida oculta i a servir els pobres, agermanant la plegaria i el treball; concediu-nos, com
ella, cercar el teu Regne per damunt de totes les coses i gaudir dels teus bens a casa
teva. Per nostre Senyor Jesucrist.
Hora d’entre dia
V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare i al Fill i a l‟Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre i pels
segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Tèrcia
HIMNE
Rei poderós, Déu veritat,
que reguleu el curs del temps,
feu sortir a l‟alba un raig de llum
i en ser migdia un foc encès.
Apagueu el foc del rancor,
lleveu les flames del pecat,
doneu als cossos la salut
i ompliu de pau els nostres cors.
Feu-ho, oh Pare bondadós,
i vós, oh Fill, al Pare igual
que amb l‟Esperit Consolador
regneu per segles infinits. Amén.
SALMÒDIA
Ant. Vessaré el meu esperit sobre els meus servents i serventes (T. P. Al·leluia).
Salm 119
Anhel de pau
Sigueu soferts en les penes, assistiu sempre a la pregària (Rm 12,12)
Clamo al Senyor en la meva desgràcia
i ell em respon.
Defenseu-me, Senyor, dels llavis mentiders,
de la llengua impostora.
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Què et donarà Déu a mans plenes,
llengua impostora?
Les fletxes del guerres ben esmolades,
i brases de ginesta.
Ai de mi, que he de viure a Mósoc,
exiliat als campaments de Quedar.
Fa massa temps que jo he de viure
amb els qui no volen pau.
Jo els parlo de pau i de justícia,
i ells pensen en la guerra.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 120
Déu guarda el seu poble
Mai més no passaran fam, mai més no passaren set, ni estaran exposats al sol ni a la
calor (Ap 7,16)
Alço els ulls a les muntanyes:
¿d‟on em vindrà l‟ajuda?
L‟ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.
Que no deixi relliscar el teu peu,
ni s‟adormi el qui et guarda.
El guardià d‟Israel mai no s‟adorm,
sempre vigila
És el Senyor qui et guarda, el Senyor t‟empara
al teu costat mateix.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.
El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
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Salm 128
Esperança del poble perseguit
L‟Església parla del seu sofriment (sant Agustí)
Quantes vegades, des de jove, m‟han combatut!
Que respongui el poble d‟Israel:
Quantes vegades, des de jove, m‟han combatut!
i mai no em poden vèncer.
M‟han llaurat tot el cos,
per obrir-hi solcs ben llargs;
però la justícia del Senyor ha trencat
les sogues dels injustos.
Que se‟n tornin defraudats i avergonyits
els qui volien fer mal a Sió,
i siguin com l‟herba dels terrats
que abans d‟espigar-se s‟asseca;
no se‟n faran cap manat els segadors
ni cap braçat els qui lliguen les garbes,
i no diu ningú dels qui passen a la vora:
«El Senyor us ha beneït.»
Us beneïm en el nom del Senyor,
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. Vessaré el meu esperit sobre els meus servents i serventes (T. P. Al·leluia).
LECTURA BREU
Ga 6,8
L‟home recull allò que ha sembrat. El qui sembra interessos terrenals recollirà el que
la terra pot donar: coses mortals. El qui sembra en el camp de l‟Esperit recollirà allò que
dóna l‟Esperit: la vida eterna.
V. Feliços els homes de conducta irreprensible.
R. Que segueixen la llei del Senyor.
L‟oració, com a Laudes.

Sexta
HIMNE
L‟astre del dia brilla molt alt,
seguint la cursa com un gegant;
20

la terra, ufana pels seus raigs d‟or,
acolorida, murmura un cant.
Ara que l‟home en el seu treball
troba l‟oasi d‟un breu repòs,
rebeu, oh Pare, dels vostres fills
la humil lloança del seu esforç.
Que la Paraula ens sigui aliment,
la nostra taula, més germanor,
saber-nos vostres, goig transparent,
que en tot i sempre us lloem, Senyor. Amén.
SALMÒDIA
Ant. Plena de goig i amb tot el cor, aclamo el Déu que m‟és vida (T. P. Al·leluia).
Salm 122
El Senyor és la nostra esperança
Els dos cecs… cridaren: «Senyor, compadiu-vos de nosaltres, Fill de David!» (Mt
20,30)
A vós que teniu el tron dalt del cel,
aixeco els meus ulls.
Com l‟esclau té els ulls posats
en les mans del seu amo,
com l‟esclava té els seus ulls
en les mans de la mestressa,
tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu,
fins que s‟apiadi de nosaltres.
Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos,
estem saturats de menyspreu.
La nostra ànima n‟està ben saturada,
dels escarnis dels altius,
del menyspreu dels insolents.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Salm 123
El nostre auxili és el nom del Senyor
El Senyor digué a Pau: «No tinguis por…, jo vetllo per tu» (Fets 18.9-10)
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Si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
—que respongui la casa d‟Israel—,
si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
quan els homes intentaven assaltar-nos,
ens haurien engolit de viu en viu:
tan gran era la fúria que portaven.
Quan la riuada ens vingué a sobre,
ens hauria passat la inundació
més amunt del coll,
més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.
Beneït sigui el Senyor,
que no ens deixa caure a les seves dents.
Hem salvat la vida com l‟ocell que fuig
del llaç dels caçadors.
s‟ha trencat el llaç i tots hem fugit.
El nostre auxili és el nom del Senyor,
del Senyor que ha fet el cel i la terra.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
.
Salm 124
El Senyor guarda el seu poble
Que la pau reposi sobre l‟Israel de Déu! (Ga 6,16)
El qui confia en el Senyor mai no caurà.
és com Sió, incommovible, ferm per sempre.
Jerusalem està envoltada de muntanyes.
És així com el Senyor envolta el seu poble,
ara i per tots els segle.
El ceptre injust no pesarà més
sobre la terra dels justos,
no fos que els justos donin la mà
als qui fan el mal.
Senyor, feu feliços els bons
i els rectes de cor.
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Però els qui es desvien per camins tortuosos,
el Senyor se‟ls endurà amb els malfactors.
Pau a Israel!
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén..
Ant. Plena de goig i amb tot el cor, aclamo el Déu que m‟és vida (T. P. Al·leluia).
LECTURA BREU
1 Co 9,26.27a
En la meva cursa no corro sense nord, en el meu combat no dono cops de puny en
l‟aire; els dono contra el meu cos, per sotmetre‟l.
V. He trobat aquell que estimo amb tota l‟ànima.
R. És meu i no el deixaré.
L‟oració, com a Laudes.

Nona
HIMNE
Oh Creador de l‟univers,
els vostres anys no tenen fi,
i el curs del temps determineu
fent succeir-se dia i nit.
Doneu al vespre aquella llum
que duu la vida a port feliç,
i que la glòria que esperem
ens vingui per la mort del Crist.
Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l‟Esperit Sant protector. Amén..
SALMÒDIA
Ant. Jo sóc per al meu estimat, i ell per a mi (T. P. Al·leluia).
Salm 125
L’alegria i l’esperança en Déu
Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2 Co 1,7))
Quan el Senyor renovà la vida de Sió
ho crèiem un somni.
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La nostra boca s‟omplí d‟alegria.
crits i de rialles.
Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d‟ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!
Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l‟aigua renova l‟estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.
Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
I tornaran cantant d‟alegria
duent a coll les seves garbes.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Salm 130
Abandó a les mans de Déu
Feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor (Mt 11,29)
El meu cor no és ambició, Senyor,
no són altius els meus ulls;
visc sense pretensions de grandeses,
o de coses massa altes per a mi;
em mantinc en una pau tranquil·la,
com un nen a la falda de la mare,
tot esperant els vostres dons.
Israel espera en el Senyor
ara i per tots els segles.
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Salm 127
Pau i benestar dels fidels
«Que el Senyor et beneeixi des de Sió», això és, des de la seva Església (Arnobi)
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Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d‟olivera
al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor
seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
que tota la teva vida puguis veure
prosperar Jerusalem.
Que puguis veure els fills dels teus fills.
Pau a Israel!
Glòria al Pare i al Fill
i a l‟Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Ant. Jo sóc per al meu estimat, i ell per a mi (T. P. Al·leluia).
LECTURA BREU
Fl 4,8.9b
Germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de
bona reputació, virtuós i digne d‟elogi. I el Déu de la pau serà amb vosaltres.
V. A vós, Senyor, dedico el meu cant.
R. Vull celebrar la fidelitat i la justícia.
L‟oració, com a Laudes.

Segones Vespres
HIMNE
SALMÒDIA
Ant. 1. Que visquin segurs els qui t‟estimen, Senyor (T. P. Al·leluia).
Salm 121
Pelegrinatge a la ciutat santa
Us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, a la Jerusalem celestial (He
12,22)
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Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l‟aliança d‟Israel.
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.
Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t‟estimen,
Que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.
Ant. Que visquin segurs els qui t‟estimen, Senyor (T. P. Al·leluia).
Ant. 2. El Senyor fa pròsperes les obres de les nostres mans (T. P. Al·leluia).
Salm 126
L’esforç humà és inútil sense Déu
Vosaltres sou l‟edifici construït per Déu (1 Co 3,9)
Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l‟afany els constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.
És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.
La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d‟un guerrer;
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feliç l‟home que se n‟omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.
Ant. El Senyor fa pròsperes les obres de les nostres mans (T. P. Al·leluia).
Ant. 3. De l‟abundància de la seva plenitud tots hem rebut gràcia sobre gràcia (T. P.
Al·leluia).
Càntic

Ef 1,3-10

El Déu salvador
Beneït sigui el Déu i Pare
de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals
dalt del cel.
Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.
Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors,
que ens ha concedit en el seu Estimat.
En ell hem estat rescatats
amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.
La riquesa dels favors de Déu
s‟ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.
Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:
Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.
Ant. De l‟abundància de la seva plenitud tots hem rebut gràcia sobre gràcia (T. P.
Al·leluia).
LECTURA BREU
1 Co 1,27-30
Ben al contrari, Déu, per confondre els savis, ha escollit els qui el món té per
ignorants; per confondre els forts, ha escollit els qui són febles als ulls del món. Déu ha
escollit gent que no compta, els qui el món menysprea, ha escollit els qui no són res per
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anul·lar els qui són alguna cosa. Així ningú no es pot gloriar davant Déu. És gràcies a
ell que vosaltres esteu units a Jesucrist, ja que Déu ha fet d‟ell la nostra saviesa, la
nostra justícia, la nostra santificació i la nostra redempció.

RESPONSORI BREU
Temps de durant l‟any
R. Senyor, el meu cor no és ambiciós, * No són altius els meus ulls. Senyor.
V. Visc sense pretensions de grandeses, o de coses massa altes per a mi. * No són
altius els meus ulls. Glòria al Pare
Senyor.
Temps pasqual
R. Senyor, el meu cor no és ambiciós, no són altius els meus ulls. * Al·leluia,
al·leluia. Senyor.
V. Senyor, el meu cor no és ambiciós, no són altius els meus ulls. Al·leluia,
al·leluia. Glòria al Pare. Senyor.
Càntic de Maria, ant. Jesús cerca qui pateixi amb ell, qui l‟estimi, qui el segueixi (T. P.
Al·leluia).
PREGÀRIES
En la celebració de la festa de santa Bonifàcia donem gràcies a Déu Pare per haver-se fixat
en la seva petitesa, i diguem-li:
Que el vostre poble us lloï, Senyor.
Us donem gràcies, Pare, perquè ens heu beneït en la persona de Crist
— amb tota mena de béns espirituals i celestials.
Us donem gràcies perquè santa Bonifàcia ha escollit el camí de l‟Amor,
— que és vincle de la unitat perfecta.
Que, com Bonifàcia, sapiguem viure el silenci i oblidar les ofenses que ens hàgim fet i no
siguem miserables al perdonar-nos,
— perquè puguem viure la profunda experiència del perdó que Déu ens ofereix.
Que l‟amor mutu ens distingeixi com a deixebles vostres, Senyor, segons el vostre desig,
— per tal que la vostra Església faci visible el rostre amorós del Pare.
Esperem, Pare, que, tal i com vau ressuscitar el vostre Fill,
— així també ressuscitareu els qui han mort, per fer-los partícips per sempre del vostre
amor i de la vostra bondat.
Pare nostre
Oració
Déu, Pare nostre, que cridàren a santa Bonifàcia, verge, a seguir el teu Fill en la seva
vida oculta i a servir els pobres, agermanant la plegaria i el treball; concediu-nos, com
ella, cercar el teu Regne per damunt de totes les coses i gaudir dels teus bens a casa
teva. Per nostre Senyor Jesucrist.
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