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EXPOSICIÓ I BENEDICCIÓ AMB EL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
 
Canta, llengua, * el sant misteri del gloriosíssim Cos * i de la Sang preciosa * 
que el Senyor de les nacions, * fruit d’entranya generosa, * ha vessat per 
salvar el món. 
 
Es llegeix un fragment de la Paraula de Déu i s’hi fa un moment de 
pregària. Lectura de l’Evangeli segons  Sant Joan (6, 51-56): En aquell 
temps Jesús digué als jueus: “Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja 
d’aquest pa, viurà per sempre. Més encara: el pa que jo donaré és la meva 
carn: perquè doni vida al món”. Els jueus es posaren a discutir. Deien: “Com 
s’ho pot fer aquest, per donar- nos la seva carn per menjar?”. Jesús els 
respongué: “Us ho dic amb tota veritat: si no mengeu la carn del Fill de 
l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja 
la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer 
dia. Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una 
veritable beguda”. 
V/ Paraula del Senyor. 
R/ Lloança a Vós, oh Crist. 
 
Aquí es fa Visita al Santíssim Sagrament;  
De genolls, doncs, adorem-lo, * aquest sagrament tan gran, * i el que en fou 
imatge antiga * deixi lloc al ritu nou; * que la nostra fe supleixi el defecte 
dels sentits. * A Déu Pare i al Fill únic * donem glòria i honor, * majestat i 
benaurança, * força i benedicció; * i donem igual lloança * al qui procedeix 
d’ambdós. * Amén. 
 
V/ Els va donar el pa del cel. (T. P. Al·leluia)  
R/ Que és ple de tota delícia. (T. P. Al·leluia) 
 
Oh Déu que ens heu donat un Sagrament admirable per memorial de la 
vostra passió; concediu-nos una devoció tan gran als sants misteris del 
vostre Cos i de la vostra Sang, que experimentem constantment en 
nosaltres els efectes de la vostra redempció. Que viviu i regneu pels segles 
dels segles. 
R/ Amén. 



 
El sacerdot dóna la benedicció amb el Santíssim. 
Lloances de desgreuge 
Beneït sigui Déu. 
Beneït sigui el seu Sant Nom. 
Beneït sigui Jesucrist, Déu i Home vertader. Beneït sigui el nom de Jesús. 
Beneït sigui el seu Sacratíssim Cor.  
Beneïda sigui la seva Preciosíssima Sang. 
Beneït sigui Jesús en el Santíssim Sagrament de l’Altar.  
Beneït sigui l’Esperit Sant Paràclit. 
Beneïda sigui l’Excelsa Mare de Déu, Maria Santíssima.  
Beneïda sigui la seva santa i immaculada Concepció.  
Beneïda sigui la seva gloriosa Assumpció. 
Beneït sigui el nom de Maria Verge i Mare. Beneït sigui Sant Josep el seu 
castíssim espòs. 
Beneït sigui Déu en els seus àngels i en els seus sants. 
 
Lloeu el Senyor, vosaltres tots els pobles, * glorifiqueu-lo totes les nacions 
* . És immens el seu amor per nosaltres * , la fidelitat del Senyor durarà 
sempre * . Glòria al Pare, i al Fill, i a l’Esperit Sant * ; com era al principi, 
ara i sempre * , i pels segles dels segles. Amén. 
 
Es pot resar o cantar la Salve, o una antífona mariana: 
 
SALVE 
Déu vos salve, reina i mare de misericòrdia; vida,  dolcesa i esperança 
nostra, Déu vos salve. A vós  cridem els desterrats fills d’Eva; a vós 
sospirem, gemint i plorant en aquesta vall de llàgrimes. Ara, doncs, 
advocada nostra, gireu envers nosaltres aquests ulls vostres tan 
misericordiosos. I, després  d’aquest exili, mostreu-nos Jesús, fruit beneït 
del vostre ventre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dolça Verge Maria. 
 
Orémus: 
Déu omnipotent i etern, que vas preparar, amb la cooperació de l’Esperit 
Sant, el cos i l’ànima de la gloriosa Verge Maria, per tal que fos digne 
habitacle del teu Fill; fes que siguem alliberats dels mals presents i de la 
mort perpetua, per la piadosa intercessió d’aquella, la commemoració de 
la qual ens omple d’alegria. Per Crist Senyor nostre. 
R/ Amén. 
V/ Que l’auxili del Senyor sigui sempre amb nosaltres. R/ Amén. 



 

 

EXPOSICIÓ AMB EL SANTÍSSIM SAGRAMENT 
 
Pange lingua, * gloriósi * Córporis mystérium, * Sanguinísque pretiósi, * 
quem in mundi prétium, * fructus ventris generósi * Rex effúdit géntium. 
 
El “Pange lingua” té indulgència plenària si es resa solemnement el Dijous 
Sant o en la festa del Corpus Christi. 
Aquí es fa la Visita al Santíssim Sagrament  
 
Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui; et  antíquum documéntum 
novo cedat rítui; præstet  fides supplementum sénsuum deféctui. 
Genitóri,  Genitóque  laus  et  iubilátio,  salus,  honor,  virtus quoque sit 
et benedíctio; procedénti  ab utróque compar sit laudátio. Amen. 
 
V/ Panem de cælo præstitísti eis. (T. P. Allelúia) 
R/ Omne delectaméntum in se habéntem. (T. P. Allelúia) 
 
Orémus:  Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili,  passiónis tuæ 
memóriam reliquísti: tríbue, quaésumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui 
sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter 
sentiámus. Qui vivis et regnas in saécula sæculórum. 
R/ Amen. 
 
Laudáte Dóminum omnes gentes, laudáte eum, omnes pópuli; Quóniam 
confirmáta est super nos misericórdia eius, et véritas Dómini manet in 
ætérnum. 
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto; sicut erat in princípio, et nunc, et 
semper, et in saécula sæculórum. Amen. 
 
SALVE 
Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus éxules fílii Hevæ. Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte 
et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium 
osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 



V/ Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix. 
R/ Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. 
 
Orémus: Omnípotens sempitérne Deus, qui gloriósæ  Vírginis Matris 
Maríæ corpus et ánimam, ut dignum Fílii tui habitáculum éffici 
mererétur, Spíritu  Sancto cooperánte præparásti: da, ut cuius 
commemoratióne Iætámur, eius pia intercessióne, ab instántibus malis et 
a morte perpétua liberémur. Per Christum Dóminum nostrum. 
 
R/ Amen. 
 
V/ Divínum auxílium máneat semper nobíscum.  
R/ Amen. 
 


