
Trobada de pregària 3.06.2016 Vespres de la Mare de Déu

V /. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R /. Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare, i al Fill…
Al·leluia

Himne

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Salmòdia

Ant. 1 Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l’univers, Al·leluia.
 

Salm 112

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.

Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.

Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.

¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra.



Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,

per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.

La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 1 Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l’univers, Al·leluia.
 

Ant. 2 Heu infantat el vostre Creador i sou sempre verge, Al·leluia.

Salm 147

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,

que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,

manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.

Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,

dóna una ordre, i les fon tot seguit, 
fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d’Israel, els seus decrets i decisions.

No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 2 Heu infantat el vostre Creador i sou sempre verge, Al·leluia.

Ant. 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida, Al·leluia.
 

Càntic (Ef 1,3-10)



Beneït sigui el Déu i Pare
de nostre Senyor Jesucrist,

que ens ha beneït en Crist,
amb tota mena de benediccions espirituals

dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,

que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats
amb el preu de la seva sang.

Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu
s’ha desbordat en nosaltres.

Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,

per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida, Al·leluia.

Lectura bíblica Rm 8, 28-39

De la carta de sant Pau als cristians de Roma

L’amor de Déu es manifesta en Crist

Germans, nosaltres sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha
cridat per decisió seva; perquè ell, que els coneixia d’abans que existissin, els
destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així el primer d’una multitud
de germans. Ell, que els havia destinat, els crida, els fa justos i els glorifica.



¿Què hi podem, doncs, afegir? Si tenim Déu a favor nostre, ¿qui tindrem en contra? Ell
que va entregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, ¿com no
estarà disposat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill? ¿Qui es presentarà
per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà
condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el qui va ressuscitar, és el
qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres. ¿Qui serà capaç d’allunyar-nos
del Crist, que tant ens estima? ¿Els contratemps, la por, les persecucions, la fam
o la nuesa, els perills, la mort sagnant? Tal com diu l’Escriptura: «És per vós que
morim cada dia, i ens tenen com anyells per matar.» Però de tot això en sortim
fàcilment vencedors amb l’ajut d’aquell que ens estima.

Estic ben segur que ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres poders, ni res del món
present o del futur, ni els estols del cel o de les profunditats, ni res de l’univers
creat no serà capaç d’allunyar-nos de Déu, que, en Jesucrist, el nostre Senyor, ha
demostrat com ens estima.

Lectura espiritual

De les obres de sant Bonaventura, bisbe

(Opuscle 3, L’arbre de la vida, 29-30. 47)

En vós hi ha la font de la vida

Considera també tu, home redimit, qui és aquest que per tu penja de la creu, considera la seva
grandesa i les seves qualitats: la seva mort vivifica els morts, el cel i la terra ploren el seu
trànsit i les dures pedres s’esberlen de dolor.

Perquè del costat de Crist mort en la creu es formés l’Església i s’acomplís l’Escriptura que diu:
Miraran aquell que han traspassat, l’ordenació divina ha permès que un dels soldats
perforés i obrís, amb la llança, aquell costat sagrat, perquè en brollessin sang i aigua i
ragés així el preu de la nostra salvació, el qual, sortit de la font que és l’íntim del cor,
donés força als sagraments de l’Església perquè conferissin la vida de la gràcia, i fos ja,
pels qui viuen en Crist, un vas d’aigua de la font viva que brollarà per donar-los vida
eterna.

Aixeca’ t, doncs, ànima amiga de Crist, sigues com una coloma que fa el niu a la vora mateixa
de la cova, i en ella, tal com l’ocell que hi ha trobat casa, no paris de vetllar; com tórtora
que estima castament, amaga-hi els teus pollets, posa-hi la teva boca per pouar aigua de
la font del Salvador. Perquè aquesta és la font que surt del mig del paradís, la qual,
dividida en quatre rius i vessada per damunt dels cors devots, rega i fecunda tota la terra.

Siguis qui siguis, oh ànima consagrada a Déu, corre plena de desig cap a aquesta font de vida i
de llum, i clama amb la força més íntima del teu cor:

«Oh dignitat inefable del Déu excels i claredat puríssima de la llum eterna, vida que vivifica tota
vida, llum que il·lumina tota llum i que conserva en esplendor perpètua l’estelada
multiforme que lluu davant del soli de la vostra divinitat des de l’aurora primera!

Oh doll etern i inaccessible, dolç i clar, de la font amagada als ulls de tot mortal! La vostra
fondària no té fons, la vostra alçària és infinita, la vostra amplitud és inabastable i la
vostra puresa no es pot macular!



D’aquesta font neix el riu que alegra la ciutat de Déu, a fi que amb crits d’alegria us cantem
càntics de lloança, demostrant per experiència que en vós lli ha la font de la vida i que
veiem la llum en la vostra llum.»

Responsori breu
 
R / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
V/ Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
R / Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
V/ Al·leluia, al·leluia.
R / Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
V / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Ant. El Senyor ha mirat la meva petitesa i el Totpoderós obra en mi meravelles,
Al·leluia.

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra el 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.

Glòria al Pare, i al Fill…



Ant. El Senyor ha mirat la meva petitesa i el Totpoderós obra en mi meravelles,
Al·leluia.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada la mare
del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la força de l’ànima i demanem-li:

Mireu la plena de gràcia i escolteu-nos.

O Déu, que féreu meravelles en la immaculada Verge Maria i l’associàreu al Crist gloriós
en cos i ànima,
dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la glòria de Crist.

Vós, que ens donàreu Maria per Mare, alleugeu els malalts, consoleu els tristos, perdoneu
els pecadors,
concediu a tots la salut i la pau per intercessió de Maria.

Vós que omplíreu de gràcia Maria,
concediu a tothom l’abundor de la vostra gràcia.

Que l’Església sigui un sol cor i una sola ànima en la caritat,
i que els fidels perseverin units en la pregària amb Maria, la mare de Jesús.

Vós, que coronàreu Maria reina del cel,
doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre Regne.

D’acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament:

Pare nostre, 

Oració

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l’esperit; i,
per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida
present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per nostre Senyor Jesucrist.

El Senyor sigui amb vosaltres.
R /. I amb el vostre esperit.

Que la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardi els vostres cors i els
vostres pensaments en el coneixement i l’amor de Déu i del seu Fill, nostre Senyor
Jesucrist.

R /. Amén.



Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill ^ i Esperit Sant.
R /. Amén.

Beneïm el Senyor.
R/. Donem gràcies a Déu.

CANT FINAL - Ave de Lurdes 

De la glòria baixa la Mare de Déu:
Cantem-li tots l’Ave amb sonora veu. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).

O Lurdes, sortosa, flor del Pirineu,
que t’ha fet formosa la Mare de Déu! Ave, Ave, Ave, Maria! (2).

Ací Bernadeta la Verge veié
a dins de la Gruta damunt d’un roser. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).

Qui sou, Vós, Senyora? - Els diràs que jo
Sóc la Immaculada Pura Concepció. Ave, Ave, Ave, Maria! (2).


