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Les Antífones de la “O” 

O Saviesa, que brollàreu dels llavis de l’Altíssim i que 

abasteu totes les coses i les disposeu vigorosament amb 
bondat: veniu a ensenyar-nos el camí de la prudència. 

O Adonai (Senyor), cap de la casa d’Israel, que us apare-
guéreu a Moisès en la bardissa flamejant i li donàreu la llei 
al Sinaí: veniu a redimir-nos amb el poder del vostre braç. 

O Rebrot de Jesé, que us alceu com a bandera dels pobles, 

davant vostre els reis emmudiran i les nacions pregaran: 
veniu a alliberar-nos, no trigueu més. 

O Clau de David i Ceptre de la Casa d’Israel: si obriu,  
ningú no tancarà; si tanqueu, ningú no pot obrir; veniu, 
traieu de la presó els encadenats que viuen a la fosca i a les 
ombres de la mort. 

O Orient, esplendor de la llum eterna i sol de justícia:  

veniu a il·luminar els qui viuen a la fosca i a l’ombra de la 
mort. 

O Rei i desitjat de les nacions, pedra angular que de dos 
pobles n’heu fet un: veniu a salvar l’home que vàreu fer de 
fang. 

O Emmanuel (Déu-amb-nosaltres), rei i legislador nostre, 

esperança i salvació de les nacions: veniu a salvar-nos,  
Senyor, Déu nostre. 

Senyor, Déu nostre, cada any ens concediu d’esperar amb alegria la 
solemnitat de Nadal, inici de la nostra redempció. Feu que els qui ara 
acollim amb joia el vostre Unigènit com a redemptor, també el puguem 
contemplar amb confiança quan vindrà com a jutge. 
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Les Antífones de la “O” 

 

Des del dia 17 fins al 23 de desembre la litúrgia de l’Església ens pre-
para especialment per al Nadal amb les anomenades “Fèries privile-
giades” del temps d’Advent. En les diverses pregàries, lectures, antí-
fones i càntics d’aquests dies se’ns convida a recordar les ànsies amb 
que el Messies era esperat per tots els pobles, en especial per Israel, 
perquè ens anem preparant per al Naixement del Fill de Déu. Entre 
totes aquestes expressions destaquen les Antífones del “Magníficat” 
de les Vespres, també anomenades Antífones de la “O”, perquè en 
l’original llatí comencen totes amb l’exclamació admirativa. 

Composades cap als segles VII-VIII, aquestes antífones són breus 
pregàries dirigides a Crist Jesús que recullen magníficament tot  
l’esperit de l’Advent i del Nadal. El seu 
esquema és sempre el següent: primer 
l’exclamació “O”, que sintetitza  
l’admiració de l’Església davant el mis-
teri d’un Déu que es fa home. Seguida-
ment, una aclamació a Jesús el Messi-
es evocat per un títol messiànic recollit 
de l’Antic Testament, però pres amb 
tot el sentit del Nou Testament. A Je-
sús se l’anomena “Saviesa de  
l’Altíssim”, “Adonai, Senyor poderós”, 
“Rebrot de Jesé (pare de David)”, 
“Clau de David”, “Orient, Sol que 
i l · lumina”,  “Rei  de la pau”, 
“Emmanuel”. Tota una formosa síntesi 

EDITORIAL 



de la fe de l’Església en Jesucrist, el Fill de Déu, el Salvador. Finalment, 
una súplica: “vine a salvar-nos”, “vine a alliberar-nos del poder de la 
mort”, “vine i no triguis més”, etc., que resumeixen de manera molt ex-
pressiva els desitjos de salvació de tota la humanitat, tant de l’Israel de 
l’Antic Testament, com de l’Església del Nou Testament.  

A més, si hom llegeix en sentit invers les inicials llatines de la primera 
paraula després de la “O”, trobarà que formen l’acròstic “ero cras”, que 
significa “seré demà, vindré demà”, i que representa la resposta del 
Messies als desitjos i pregàries dels fidels.  

Aquestes antífones l’Església les canta –bé amb la formosa melodia gre-
goriana o bé en alguna de les versions en les llengües vernacles– abans i 
després del Magníficat a les Vespres dels set dies que van del 17 al 23 de 
desembre, però també les podem trobar, un xic resumides com a verset 
de l’Al·leluia abans de l’evangeli de la Missa.  

Són molt aptes per a enriquir la nostra oració en aquests dies previs al 
Nadal del Senyor.  

Mn. Josep Maria Manresa 

 

 

Celebracions de la penitència 

Per tal de disposar convenientment el nostre cor per a la celebració del 
misteri de Nadal, els dies previs cal que ens apropem al sagrament de la 
penitència. Els mossens estaran aquests dies especialment disponibles 
per a aquest motiu. A més, farem dues celebracions comunitàries de la 
penitència (òbviament amb confessió i absolució individual). Aquestes 
seran: el dimecres 22 a les 20:30 h a Sant Joan de Mira-sol, i el dijous 23 
a les 20:30 h a Sant Cebrià de Valldoreix. Sant Pau ens diu: “Us dema-
nem en nom de Crist: deixeu-vos reconciliar amb Déu” (2Cor 5,20). 
Aprofitem tots aquest regal gran del perdó de Crist que se’ns ofereix per 
mitjà de la seva Esposa, l’Església. 

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX 

AVISOS 

 

Final de la Catequesi i celebració del Nadal 
 

L’arribada del temps nadalenc ens porta una pausa en el curs de  
catequesi, però no en la celebració de la fe. Dimarts 21 i dimecres 22 en-
cara hi haurà catequesi. Dimarts 21 de desembre, el grup de Catequesi 
de Sant Joan Baptista a Mira-sol es trobarà al Santuari de  
Schönstadt, d’aquí Valldoreix, per oferir-li a la Mare de Déu tot el tre-
ball d’aquest primer trimestre. Dijous 23 ja no hi ha catequesi. Però 
aquests dies s’han de celebrar molt cristianament. Per això ens trobarem 
tots divendres 24 a les 18 h a l’església de l’Assumpció per celebrar la 
Missa del Pollet (especialment per a infants i famílies), o bé a les 12 de la 
nit, tant a Sant Cebrià com a Sant Joan de Mira-sol, per a la Solemne 
Missa del Gall. Anem-hi tots i cantem-li Nadales al Fill de Déu! 
 

Preparant la vinguda dels Mags d’Orient 
 

Com ja sabeu, el proper 5 de gener a la tarda tenim l’alegria de rebre els 
Reis Mags d’Orient. Enguany entraran a l’església de l’Assumpció a les 
18 h, per adorar Jesús. Hem pensat de preparar la rebuda fent un petit 
“pessebre vivent” amb els nens que vulguin participar, a fi i efecte que 
els Reis Mags puguin adorar-lo més expressivament. Per aquest motiu, 
poseu-vos en contacte amb els mossens, i ho prepararem els dies des-
prés de Nadal. També passaran per l’església de Sant Joan de Mira-sol a 
les 18:30 h. Potser seria bo fer-ho també aquí. Els qui estigueu interes-
sats, si us plau, digueu-nos-ho. 
 

Per l’horari de Misses de Nadal, veure el full adjunt 
 

Pareu especial atenció a alguns horaris d’aquests dies: a les Misses del 
Pollet i del Gall, al fet que el dia de Nadal no hi ha Missa de 10 h, ni tam-
poc hi haurà Missa anticipada del diumenge a Sant Joan, perquè regei-
xen les Solemnitats de Nadal i de Cap d’Any.  

 

 

 
 

LA NOSTRA PARRÒQUIA 


