
PREGÀRIA A LA MARE DE DÉU

En la trobada del Consell Pastoral Interparroquial
amb el bisbe Mons. Romà Casanova, en el marc de

la Visita Pastoral

Rocaprevera, 25 d’octubre de 2015



V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

Glòria al Pare…

Cant inicial

Des del món us mirem, Mare nostra,
la pregària dels fills escolteu;
és la fe que demana pels homes
el perdó de Jesús mort en Creu.

El pecat ens ha dut lluny del Pare,
l’esperança del món s’ha enfosquit.
Que Jesús, l’home Déu i Fill vostre,
resplendeixi per tots en la nit.

Quan l’amor era estrany a la terra,
ens donàreu a tots un Germà;
d’aquest Foc deu-nos, Mare, una espurna
que ens abrandi d’amor cristià.

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.



Oració

O Déu,
vós volguéreu que els dolors del vostre Fill, crucificat,

fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu.
Concediu a la vostra Església

que, associada amb Maria a la passió,
mereixi de ser participant
de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist.

Que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles dels segles.

Cant de la Salve

Salve, Regína, mater misericórdiæ:
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.

Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos
misericórdes óculos ad nos converte.

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.

O clémens. O pía. O dúlcis Vírgo María.

Salm 97

Ant. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.

El Senyor ha revelat el seu triomf
i els pobles contemplen la salvació.
S’ha recordat de l’amor que guarda fidelment
a la casa d’Israel.

Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.

Canteu al Senyor les vostres melodies,
canteu-les al so de les cítares;
aclameu el rei, que és el Senyor,
amb trompetes i tocs de corn.

Bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten;
tots els rius aplaudeixen
i aclamen alhora les muntanyes,

en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb raó.



Tots:
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.

Ant. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós.

Evangeli: La Visitació

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 1,39-45
Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la

província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet.
Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà

dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant,
cridà amb totes les seves forces:

«Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves
entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a
visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen
ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes.

Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es
complirà.»

Càntic de Maria

Ant. Feliç vós, Maria, que heu cregut! Es complirà el que el Senyor
us ha fet saber.

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,

derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.

Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;

s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Tots: Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en el principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Ant. Feliç vós, Maria, que heu cregut! Es complirà el que el Senyor
us ha fet saber.

Parenostre
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