
! Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

Puix teniu per qui us venera
dons del cel en abundor:
Verge de Rocaprevera

deu-nos vostre sant amor.

Oh Rosella tota encesa,
de florida virginal
que sou plena de bellesa
en els ulls de l’Eternal,
i sou sempre en primavera,
i no minva vostra olor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

Sia aquest bell santuari
llar pairal de Torelló,
on sovint vinga a portar-hi
el tribut de l’oració.
Al devot que s’hi arrecera
eixugueu-li l’amarg plor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

PARRÒQUIES DE TORELLÓ

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ
DELS MALALTS

Rocaprevera, 18 d’abril de 2015
Diumenge tercer de Pasqua

! Cant d’Entrada

Crist ha ressuscitat, al∙leluia!
I ens fa passar de mort a vida, al∙leluia!

Avui per tota la terra
el poble dels redimits

canta: al∙leluia, al∙leluia!

! Aspersió
Comencem la nostra celebració recordant, amb l’aspersió de l’aigua,

el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida nova,
com a fills i filles de Déu i units a Jesús ressuscitat.



Com la cérvola deleja l’aigua,
així, Senyor, us desitja la meva ànima.

Que Déu misericordiós ens purifiqui del pecat i, per la celebració
d’aquesta Eucaristia, ens faci dignes de participar de la taula
del seu Regne. Amén.

! Cant del Glòria

! Oració col∙lecta

Preguem.
Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s

espiritualment rejovenit;
que els qui ara s’alegren de sentir-se restituïts a la dignitat de fills

esperin el dia de la resurrecció amb l’esperança segura del goig
etern.

Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill que amb vós viu i regna,
en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

R. Amén.

! LITÚRGIA DE LA PARAULA

! Salm responsorial
Que sigui el nostre estendard

la claror de la vostra mirada, Senyor.

! Cant de l’AlAleluia
Cantem, fidels, al Crist que venç,

Cantem la Pasqua del Senyor;
cantem units, fent un sol cor: Al∙leluia.

Al∙leluia, al∙leluia, al∙leluia.
! Credo

! Cant de Comunió

Quan pressentim, veient la branca nua,
que, malgrat tot, l’ametller florirà;
quan esperem al cor de la nit crua,
la nostra alegria ningú no ens la prendrà. (2)

Si, en soledat, vetllem el ble que crema
per si un amor ens allarga la mà;
quan l’amistat desbordi tot esquema,
la nostra alegria ningú no ens la prendrà. (2)

Jesús, d’abans, anava fent-nos veure
que, allò que hom vol, sempre ho pot abastar.
La fe, a la creu, s’arrapa com una heura:
la nostra alegria ningú no ens la prendrà. (2)

Ara el sabem vivent: amb amor paga
–memorial de partir-nos el pa–,
i és com un vi que es vessa i embriaga:
la nostra alegria ningú no ens la prendrà. (2)

! Oració Postcomunió

Preguem.
Senyor, mireu benigne el vostre poble i concediu-li d’arribar a la

glòria incorruptible de la resurrecció, ja que us heu dignat a
renovar-lo amb aquests sagraments de vida eterna.

Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.



Per tots nosaltres, aplegats com cada diumenge, convocats per
Jesús Ressuscitat.
Que Ell mateix ens doni la joia, la pau, la força dels seu Esperit.

Per tots els nostres germans que ja han arribat a la fi del seu
pelegrinatge.
Que gaudeixin de la plenitud de Vida que només Déu pot donar.

" Oració conclusiva de la pregària dels fidels

Senyor,
mireu bondadosament els nostres germans,
malalts o afeixugats per la vellesa,
que desitgen la gràcia del sagrament de la santa Unció
en bé del seu cos i de la seva ànima:

que, confortats amb l’abundor de l'Esperit,
perseverin ferms en la fe
i segurs en la seva esperança,
ens donin exemple de paciència
i siguin per a tots imatge de l’alegria
que prové del vostre amor.

Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.

! LITÚRGIA DE L’EUCARISTIA

! Cant del Sant

! Anyell de Déu

! RITUS DE LA UNCIÓ DELS MALALTS

" Imposició de les mans

En silenci

" Acció de gràcies sobre l’oli beneït

Us beneïm, Déu, Pare totpoderós,
perquè per nosaltres i per la nostra salvació
heu enviat el vostre Fill al món.

R. Que Déu sigui beneït per sempre.

Us beneïm, Déu, Fill unigènit,
perquè us heu abaixat, fent-vos home com nosaltres,
per guarir les nostres malalties.

R. Que Déu sigui beneït per sempre.

Us beneïm, Déu, Esperit Sant Defensor,
perquè enfortiu la nostra feblesa,
amb la vostra força indefectible.

R. Que Déu sigui beneït per sempre.

Senyor,
us preguem que aquests germans nostres,
que ara, en la fe,
seran ungits amb l’oli sant,
siguin alleujats dels sofriments
i alliberats de les seves malalties.
Per Crist, Senyor nostre.

R. Amén.



" UNCIÓ

Que per aquesta santa Unció
i per la seva gran misericòrdia,
el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant;

R. Amén.

perquè, alliberat dels pecats,
et salvi i bondadosament alleugi
les teves sofrences.

R. Amén.

! Cant durant la Unció

Tu vas ser senyalat amb la creu de Jesús:
que la marca del front t’emmeni cap a l’alba…
I escolta el nostre amén
que et porta el vent. (2)

Tu vas ser empeltat en la saba de Déu:
que el batec del teu pols t’emmeni cap a l’alba…
I escolta el nostre amén...

Tu vas ser abrusat al gresol de l’Esperit:
que el coratge de ser t’emmeni cap a l’alba…
I escolta el nostre amén...

Tu vas prendre aliment al sopar dels amics:
la penyora que en tens t’emmeni cap a l’alba…
I escolta el nostre amén...

Tu vas obrir el teu cor al servei del teu món:
que la set d’un món nou t’emmeni cap a l’alba…
I escolta el nostre amén...

! Pregària dels fidels

A Jesús ressuscitat, vida i esperança de la humanitat sencera,
preguem-li i diguem-li:

JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTEU-NOS.

Per l'Església i els seus pastors.
Que confiant en la força que l'Esperit els ofereix esdevinguin

enmig del Poble de Déu autèntics testimonis  de Jesús
Ressuscitat.

Pels que no creuen en Jesús.
Que s'adonin que Déu els estima i així experimentin la felicitat

pròpia d'aquells que ens sentim estimats.

Per les nostres parròquies de Sant Feliu i Montserrat i pel
feligresos de l'església de la Colònia Vilaseca.
Que no tinguem por de deixar-nos guiar per la llum de l'Esperit,

i així, guiats per Ell i empesos per la seva força, descobrim
què vol Déu de nosaltres i ho duguem a terme.

Per tots els qui avui reben el sagrament de la Unció dels Malalts.
Que experimentin  la fortalesa i la joia que ens ofereix la

Pasqua de Jesús.
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