
Trobada de pregària 1.07.2016 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 Ct 2,8-10.14.16a;8,6-7a

Lectura del Càntic dels Càntics

Arriba l’Estimat

Escolteu, sento la veu del meu estimat! Mireu com ve, trescant per les muntanyes,
saltant pels turons. El meu estimat corre com una gasela, com un cérvol jove. Ja és aquí
fora, darrera la paret, mirant per la finestra, espiant per la gelosia. El meu estimat em diu:

«Aixeca’t, amiga meva, bonica meva, i vine. Mira, ha passat el temps d’hivern, la
pluja s’ha esvaït i se n’ha anat. Ja es veuen les flors per tota la contrada, és el temps que



canten els ocells i se senten les tórtores en els nostres camps. La figuera dóna els primers
fruits i les vinyes florides escampen perfum. Aixeca’t i vine, amiga meva. Coloma meva,
que t’amagues dins les clivelles de la roca, i dins les escletxes dels espadats: deixa’m
veure la teva cara, fes-me sentir la teva veu, que la teva veu és dolça i la teva cara,
bonica».

El meu estimat és per a mi, i jo per a ell. Ell m’ha dit: «Porta’m com un segell en
el cor, com un segell en el braç, que l’amor és inflexible com la mort, la passió és forta
com el país dels morts. Els seus dards són fletxes enceses, ardents com les flames. Ni els
oceans no són capaços d’apagar l’amor, totes les fonts dels rius no podrien ofegar-lo. Si
algú, per obtenir l’amor, oferia tota la seva fortuna, no se’n duria sinó menyspreu.»

Lectura espiritual

De les homilies de sant Beda el Venerable, prevere

Maria magnifica el Senyor que obra en ella

La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva. Amb aquestes
paraules, Maria confessa primerament els dons que li han estat atorgats especialment a
ella; a continuació, enumera els beneficis que Déu fa a tothom, amb els quals no deixa
mai d’assistir al llinatge humà.

Magnifica el Senyor l’ànima de l’home que dedica els seus afectes interiors a la lloança i al
servei de Déu, i demostra, per mitjà de l’observança dels preceptes divins, que pensa
sempre en el poder de la majestat divina.

Celebra Déu, que el salva, l’esperit de tot home que es delecta només pensant en el seu Creador,
de qui espera la salvació eterna.

Aquestes paraules, no es pot negar que s’adiuen a tots els homes sants però amb molta més raó
calia que les pronunciés la benaurada Mare de Déu, que per la seva singular santedat
cremava d’amor envers aquell que havia concebut, plena de goig.

Ella realment va poder exultar en Jesús, el seu Salvador, amb goig especialíssim, superior al de
tots els sants, perquè sabia que havia de néixer d’ella l’Autor etern de la salvació: aquell
que, en una i única persona, seria alhora el seu Senyor i el seu fill.

Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles; el seu nom és sant. O sigui, que atribueix la seva
grandesa no als propis mèrits, sinó al do d’aquell que, essent gran i poderós, transforma
els seus fidels, que eren petits i dèbils, en grans i forts.

I afegí: El seu nom és sant, per advertir els oients, més ben dit, per ensenyar a tots a qui arribaran
les seves paraules, a recórrer, sense tardança i amb fe, a la invocació del nom del Senyor:
així també aquests podran participar de la santedat eterna i de la salvació veritable,
segons la dita del profeta: Tothom que invocarà el nom del Senyor se salvarà. I aquest
nom és el mateix del qual ella havia dit: El meu esperit celebra Déu que em salva.

Per tot això, en l’Església ha arrelat el costum òptim i salubèrrim de cantar tothom cada dia
aquest himne de la Verge en l’hora de Vespres. Així el record més freqüent de
l’encarnació del Senyor encén en les ànimes dels fidels la devoció i la meditació repetida
dels exemples de la Mare de Déu i els confirma en la fortalesa de les seves virtuts. I és
adient per a aquesta Hora, ja que el nostre enteniment, fatigat i distret durant el dia per



tants diversos pensaments, quan arriba l’hora del repòs es recull i s’uneix a allò que
considera.

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).


