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 INTRODUCCIÓ 
 

Els sants són, sens dubte, de tots i per a tots els temps, com a ressonàncies de 
Déu en la societat.  

Mirant des de  dalt la vida i obra del Mestre Ramon de Penyafort, veiem emer-
gir vèrtex que sobresortien en l’ampli horitzó de la seva activitat personal. 
Destaca entre altres la seva disponibilitat per al servei dels pobres, el seu 
amor i veneració per la justícia emparada per la llei i la defensa a ultrança de 
la veritat amb totes les seves implicacions fruit del seu tarannà com a domi-
nic. 

La nítida visió de les necessitats apostòliques li va donar la possibilitat de 
canalitzar definitivament l’impuls carismàtic rebut de sant Domènec. 

Sant Ramon de Penyafort va ser un gran interlocutor de la societat secular del 
seu temps, eximi ministre de l’Església, amb especial incidència en l’Església 
Tarraconense i un actiu propulsor de l’Ordre de Predicadors, des de les seves 
pròpies arrels. Destaca  la seva personalitat pel seu poderós sentit d’hu-
manitat, de claredat i de rectitud de judici, avalat pel seu profund coneixe-
ment de la jurisprudència clàssica i de l’eclesiàstica i rubricat amb la garantia 
d’una exemplaritat personal, que li ha merescut el dictat de sant. 

Per l' interès mantingut i demostrat a favor de les causes dels més necessitats, 
rebé del Papa Gregori IX el títol de “Pare dels pobres”.  

En arribar la commemoració litúrgica anual, l’Església proposa una vegada 
més als fidels el missatge de la seva paraula i de la seva vida. A través d’elles, 
l’home de Déu interpel·la a tot el qui, situat en les coordenades del pensament 
jurídic cristià, vol aprofitar la vitalitat d’una saba que aspira a continuar do-
nant bons fruits. 

Cal oferir novament el missatge de Crist en “els grans camps de la civilització 
contemporània de la cultura, de la política i de l’economia”. El coneixement 
dels principis que informaren l’activitat de Ramon de Penyafort en l’agitada 
societat del seu temps, tenen saba suficient per produir nous plançons que 
reanimin un cristianisme occidental, que sembla adormit i inoperant. 

 

 

 

 Himne:     

Celebrem, amb goig, la festa 

de Sant Ramon de Penyafort; 

que l’impuls del seu carisma 

ens porti un nou alè. 

♪ 

 

  HIMNO A SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT 
  

Oh San Raimundo de Peñafort por tu Provincia ruega al   

 Señor (bis) 

I. 

Confesor de Reyes, 

sabio  Consejero, 

Religioso austero 

de blanco cendal. 

Tu ciencia y milagros 

al mundo admiraron 

y te conquistaron 

fama universal. 

Oh, San Raimundo …  

II. 

El real palacio 

era tu morada, 

y en él viste hollada 

la blanca virtud. 

Y al ser desoída 

la voz de tu celo, 

de Mallorca el suelo 

dejas con quietud. 

Oh, San Raimundo...  
V 

Eres de tu Orden 
muy preclara gloria, 

honras con tu historia 

la condal ciudad. 

 

                      III. 

Cual blanca paloma 

                      que retorna al arca, 

                       tu valor te embarca 

por el ancho mar. 

Con bastón y capa, 

desplegada al viento` 

puedes  ¡oh portento! 

las olas cruzar. 

Oh, San Raimundo ... 

                 IV 

Y de Barcelona 

al puerto llegaste, 

tamaño contraste 

causa admiración. 

Haz que a nuestra Patria 

siempre caminemos, 

y al puerto lleguemos 

de la eterna Sión. 

Oh, San Raimundo… 

 

 

Sé de tu Provincia, 

Padre cariñoso, 

guíala amoroso 

a la santidad 

  

♪ 

Oh, San Raimundo de Peñafort por  tu Provincia ruega al Señor. (bis) 



  

 PREGÀRIES 
 
Implorem del Pare, font de tota santedat, que ens dugui a una vida perfecta, amb 
la intercessió i els exemples dels sants; i diguem-li: 
 
 Vós, que sou sant, santifiqueu-nos. 
 
1. Pare sant, que heu volgut que ens diguéssim fills vostres i que  ho fóssim, 
 -feu que la santa Església us invoqui arreu del món. 
 
2. Pare sant, que heu volgut que ens comportéssim amb dignitat, mirant de 
 complaure-us en tot, 
 -assistiu-nos perquè sapiguem donar fruit de bones obres. 
 
3. Pare sant, que per Crist ens reconciliàreu amb vós,  
 -pel vostre nom, guardeu-nos perquè siguem u. 
 
4. Pare sant, que ens heu convidat al banquet del Regne, 
 -alimenteu-nos amb el pa baixat del cel, perquè puguem créixer més en la 
 caritat. 
 
5. Pare sant, perdoneu les culpes a tots els pecadors,  
 -acolliu els difunts i sacieu-los per sempre de la vostra glòria. 
 
Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre. 

 

PARENOSTRE 
 

 

ORACIÓ 
 
Oh Déu,  només Vós sou sant i ningú no és bo que no ho rebi de la vostra bondat. 

Feu que, per la intercessió de sant Ramon de Penyafort, puguem viure de tal ma-

nera, que assolim la glòria eterna del cel. Per nostre Senyor Jesucrist. 

 

  

  

♪ 

  
Sobri, humil, ardent i docte, 
home de Déu i valent, 
amb l’exemple i la paraula, 
fou una llum resplendent. 
 
Del seu temps, fidel profeta, 
de tots els homes germà, 
compassiu amb els més febles, 
el Crist, en ells va estimar. 
 
Enaltint-ne avui les gestes, 
nobles, fecundes i grans, 
lloem Déu, Amor i Vida, 
tan admirable en els sants. 

 

Ant. 1.  Ramon entra en el cel amb el goig dels àngels, s ‘uneix al grup dels 
                  doctors i a la companyia de les verges. 

 
          

Salm 62:   Desig de Déu   

 
 

  Ant. 1.  Ramon entra en el cel amb el goig dels àngels, s ‘uneix al grup dels 
                     doctors i a la companyia de les verges. 

♪ 
1.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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 

4. Quan des del llit us recordo, 
passo les nits pensant en Vós, 
perquè Vós m’heu ajudat, 
i sóc feliç sota les vostres ales. 
 

5. La meva ànima s’ha enamorat de Vós 
em sosté la vostra mà. 
 
Glòria al Pare i al Fill i al Esperit Sant. 
Com era al principi ara i sempre, 
iI pels segles dels segles Amén. 



 Ant. 2  Lloem el Senyor del cel i els mèrits del seu sant, per tal que amb 
                   la seva intercessió ens porti al cel. 

 

CÀNTIC : (Dn 3, 57-88. 56) Que tot l’univers lloï el Senyor 

 (Resat en forma litànica)  

  

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, fonts el Senyor. 
Beneïu-lo, rius i mars. 

Beneïu el Senyor, sol i lluna. 
Beneïu-lo estrelles del cel. 

Beneïu el Senyor, peixos i mons-
tres marins. 
Beneïu-lo, tots els ocells. 

Beneïu el Senyor, pluges i rosades.                         Beneïu el Senyor, feres i ramats 
Beneïu-lo tots els vents.                                                Canteu-li lloances per sempre. 

Beneïu el Senyor, foc i calor 
Beneïu-lo, freds i gelades. 

Beneïu el Senyor, tots els homes. 
Beneeix-lo poble d’Israel. 

Beneïu el Senyor, rosades i gebre. 
Beneïu-lo glaç i freds. 

Beneïu-lo sacerdots del Senyor. 
Beneïu-lo servents del Senyor. 

Beneïu el Senyor, neus i geleres. 

Beneïu-lo dies i nits. 
Beneïu el Senyor, sants i humils 
de cor. 
Ànimes i esperits dels justos, bene-
ïu-lo. 

Beneïu el Senyor, llum i tenebres. 
Beneïu-lo núvols i llamps. 

Beneïu el Senyor, Hananies, Aza-
ries i Misael. 
Canteu-li lloances per sempre. 

Que la terra beneeixi el Senyor. 
Que li canti lloances per sempre. 

Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esp-
erit Sant. 
Cantem-li lloances per sempre. 

Beneïu el Senyor, muntanyes i turons. 
Vegetació de la terra, beneeix-lo 

Sou beneït, Senyor al firmament 
del cel. 
Glòria i lloança per sempre. 

  Ant. 2  Lloem el Senyor del cel i els mèrits del seu sant, per tal que amb 
                   la seva intercessió ens porti al cel. 

Les vostres decisions són justes, 

no van mai errades. 

 

Qui no us respectarà! 

Qui no glorificarà el vostre nom! 

Perquè vós sou l’únic Sant, 

i ara que heu revelat la vostra justícia, 

totes les nacions vindran a adorar-vos. 

 

Glòria al Pare i al Fill... 

    

Ant.3   Servent bo i fidel, entra en el goig del teu Senyor. 
 

LECTURA   (1 Jn 2, 3-6) 
 
Sabem que l’hem conegut, si guardem els seus manaments. El qui diu:”Jo el co-

nec”, però no guarda els seus manaments, és un mentider, i la veritat no està en 

ell. Però el qui guarda la seva paraula, és en ell  que veritablement l’amor de Déu 

és perfecte. En això coneixem que estem en ell. El qui diu que està en ell ha de 

comportar-se com es comportà. 

 

RESPONSORI 
 
V. Sobre teu, Jerusalem, he apostat sentinelles. 

R. Sobre teu, Jerusalem... 

V. Ni de dia, ni de nit no pararan de predicar el nom del Senyor. 

R. He apostat sentinelles. 

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. 

R. Sobre teu, Jerusalem... 

 

Antífona del Magníficat 
 
Amb els raigs de la seva doctrina va il·luminar als qui estaven en les  tenebres 
del error i va redimir els captius amb l’ardor de la seva caritat. 



 Ant.2 Els cossos dels justos foren sepultats en pau i el seu nom viu per   

                 sempre. 

 

SALM 111:   Feliç qui venera el Senyor  

Ant.2   Els cossos dels justos foren sepultats en pau i el seu nom viu per   

                   sempre. 

 

Ant.3   Servent bo i fidel, entra en el goig del teu Senyor. 

 

CÀNTIC   (Ap 15, 3-4) Himne d’adoració 
 

Senyor, Déu de l’univers, 

les vostres obres són grans i admirables! 

♪ 

Feliç l’home que venera el Senyor 

i estima de cor els seus preceptes. 

La seva descendència serà gran al país, 

serà beneït el llinatge dels justos. 

 

A casa seva hi ha riquesa i abundància, 

la seva bondat consta per sempre. 

L’home just, compassiu i benigne, 

és llum que apunta en la fosca. 

 

Sortós l’home que presta de bon grat 

que disposa a consciència els seus 

afers. 

El just no caurà mai, 

i deixarà un record inesborrable. 

 

Viu sense por de les males noves, 

se sent ferm confiant en el Senyor, 

Té el cor incommovible, res no tem 

i a la fi veurà vençuts els enemics. 

 

Reparteix el que té, ho dóna als pobres, 

la seva bondat consta per sempre, 

pot alçar el front amb dignitat. 

 

L’injust quan ho veu, es consumeix, 

i estreny les dents d’indignació. 

S’esvaeixen les ambicions de l’injust. 

 

Glòria al Pare i al Fill... 

Ant. 3  Déu li donà saviesa, prudència i amplitud de cor tan abundants com 
     la sorra del mar.   

 

 
SALM 149:  Majestat del Senyor 
                        i dignitat de l’home 

Ant. 3  Déu li donà saviesa, prudència i amplitud de cor tan abundants com 
                la sorra del mar.   

       

 LECTURA   (Ga 5, 13-14; 16-18) 
 
Vosaltres, germans, heu rebut una vocació de llibertat; només que aquesta lli-

bertat no sigui una ocasió per a la carn; al contrari, per la caritat feu-vos ser-

vents els uns dels altres. Perquè tota la Llei és continguda plenament en un sol 

precepte, en allò de: Estima el proïsme com a tu mateix. Jo us  dic, doncs compor-

teu-vos segons l’esperit, i no satisfareu els desigs de la carn. Ja que els desigs de 

la carn són contraris als de l’esperit, i els de l’esperit, contraris als de la carn; 

aquestes dues coses lluiten entre elles per no deixar-vos fer allò que voldríeu. 

♪ 

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. 

 

Executar la sentencia que està 

escrita 

és la glòria reservada als qui  

l’estimen. 

 

Glòria al Pare i al Fill i al E. Sant, 

Com era al principi ara i sempre i 

pels segles dels segles Amén. 

 

 



    RESPONSORI 
 
V. El senyal pel qual coneixeran que sou deixebles meus. 
R. El senyal ... 
V. Serà que us estimeu els uns als altres. 
R. Que sou deixebles meus. 
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. 
R. Els senyal pel qual coneixeran que sou deixebles meus. 
 

Antífona del Benedictus  
 

 Va arrancar els vençuts de la mà dels enemics i va treure els esgarriats del camí 
de la perdició per guiar els seus passos pel camí de la pau. 
 

PREGÀRIES 
 
Elevem la nostra lloança a Crist, el bon pastor, que donà la vida per les seves 
ovelles, donem-li’n gràcies i supliquem-li 
 
 Pastureu, Senyor, el vostre poble. 
 
1. Oh Crist, que heu volgut manifestar-nos en els sants pastors l’amor i la 

misericòrdia, 
 -sigueu sempre per mitjà d’ells compassiu amb nosaltres. 
 
2.  Crist, que per els vicaris vostres, continueu essent el pastor de les nostres 
  ànimes, 
      - conduïu-nos de la mà dels nostres pastors. 
 
3. Crist, present, com a metge del cos i de l’ànima, en els vostres sants, guies 
             dels pobles, 
 -no estronqueu aquest ministeri de vida i de santedat a favor nostre. 
 
4. Crist, educador del vostre ramat per la prudència i la caritat dels sants, 
 -serviu-vos constantment dels vostres pastors per edificar-nos en la  
 Santedat. 
 
Diguem tots junts l’oració que el mateix Jesús ens ensenyà.  

  
 

PARENOSTRE 
  

♪ 

ORACIÓ 

Oh Déu Vós heu donat a sant Ramon de Penyafort, una gran misericòrdia envers 

els captius i els pecadors; concediu-nos per la seva intercessió que, alliberats del 

pecat que ens esclavitza, fem la vostra voluntat amb llibertat d’esperit. Per nos-

tre Senyor Jesucrist. 

 

 

  

Himne:    (El mateix de Laudes) 

 

Ant.1 El que em serveixi, el meu Pare que està en el cel li recompensarà,  

           diu el Senyor. 

 

 SALM 14:   Habitar a la casa del Senyor 

♪ 

Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra? 

¿Qui podrà viure a la muntanya sagrada?  

 

El qui obra honradament i practica la jus-

tícia, 

diu la veritat tal com la pensa; 

quan parla no escampa calúmnies. 

 

Mai no fa mal al proïsme, 

ni carrega a ningú res infamant, 

compten poc als seus ulls els descreguts, 

honra i aprecia els fidels del Senyor. 

No es desdiu de promeses oneroses, 

no fia els seus diners a interès, 

ni es ven per condemnar cap innocent. 

El qui obra així mai no caurà. 

 

Glòria al Pare al Fill i a l’Esperit 

Sant... 

Ant.1 El que em serveixi, el meu Pare que està en el cel li recompensarà,  

           diu el Senyor. 


