
i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!

Gest de pau i signe penitencial

Oració final
Preguem.
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.

Benedicció i comiat

Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

MARE DE DÉU DE ROCAPREVERA

TORELLÓ
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Cant inicial

Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
vós que estimeu perquè sou l’Amor,
renteu-me bé del meu gran pecat,
purifiqueu el meu mancament.

Prou reconec el meu pecat,
i el mal que he fet, sempre el tinc present;
és contra vós, contra qui he pecat,
i en vós he ofès tots els meus germans.

Creeu en mi un cor ben pur,
feu-me sentir vostre esperit sant;
no m’amagueu vostre esguard serè:
torneu-me el goig de la salvació.

Salutació

Que la gràcia, la misericòrdia i la pau de Jesucrist, el Fill de Déu, el
Fill de Maria, sigui amb tots vosaltres.

Introducció

Bona nit!
Anem a començar aquesta Celebració comunitària de la Penitència

d’abans de la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera, que
s’afegeix a les que normalment celebrem per la Quaresma i per
l’Advent.

Ens volem preparar bé per a celebrar com cal festa de la Mare de
Déu tan important per a nosaltres.

Obrim, doncs, el nostre cor al perdó de Déu i dels germans.

Silenci

Jo confesso…

Parenostre

Confessió i absolució

Cant d’aclamació

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!
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,

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom sant,

i l’amor que té als qui creuen en ell
s’estén de generació en generació.

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,

derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!
Omple de béns els pobres,



! Visc amb la consciència que la meva fe serà autèntica només si és
una fe comunitària?

! Cerco de ser un testimoni del Déu de la vida en la societat que
m’envolta?

& La meva relació amb els altres
! Com em comporto amb els altres?
! Faig tot el possible per enfortir l’amor i la comprensió entre tots,

malgrat les nostres diferències, o tendeixo a tancar-me fent
impossible el diàleg?

! Faig meva la predilecció de Déu pels pobres?
! Quina atenció dedico als qui estan en situacions difícils?
! Practico la justícia i la caritat?
! Respecto i sostinc els drets dels altres?
! Miro de tenir un cor bo, de ser tolerant, capaç de perdonar i

ajudar a qui en té necessitat?
! Dono bon exemple als altres, o no m’importa donar escàndol?
! Participo com a membre actiu en la meva comunitat?
! Poso a disposició de la comunitat els dons que Déu m’ha donat?

& La relació amb mi mateix
! Sé fer autocrítica, reconeixent els meus errors?
! Em tinc per just, com els fariseus, o reconec que tinc necessitat

de conversió i de perdó?
! Domino el meu caràcter, la meva tendència a l’enveja o a altres

actituds que fan mal?
! Visc amb un sentit cristià els meus deures en el treball, en la vida

familiar, en la vida social i política, en la comunitat, en el meu
temps lliure?

! Estic obert a la gràcia de Déu i tracto de viure en l’esperança i en
la joia la meva fe cristiana?

! Tinc present en la meva vida la Mare de Déu com a Mare i
companya de camí?

Oració
Preguem.
Obriu-nos el cor, Senyor, perquè escoltem la vostra veu i rebem

l’Evangeli de Jesucrist. D’aquesta manera, per la seva Mort i
Resurrecció, podrem emprendre el camí d’una vida nova.

Us ho demanem per nostre Senyor Jesucrist que, amb vós, viu i
regna pels segles dels segles.

Primera lectura (Col 3,12-15)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu,

sants i estimats:
sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de

paciència;
suporteu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu res a dir

contra un altre, perdoneu-vos-ho.
El Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres.
I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga

i perfecciona.
Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que

manteniu;
recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol

cos.
I sigueu agraïts.

Paraula de Déu

Salm 130 (129)
Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.

Des de l’abisme us crido Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.



Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.
Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.
Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.

Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.
Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l’amor fidel
i la redempció generosa.
És Ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

Evangeli (Jn 13,34-35; 15,10-13)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué:
Us dono un manament nou: que us estimeu els uns als altres tal com

jo us he estimat. Així, doncs, estimeu-vos els uns als altres.
Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us
tindreu entre vosaltres.

Si guardeu els meus manaments, us mantindreu en el meu amor, tal
com jo guardo els manaments del meu Pare i em mantinc en el
seu amor.

Us he dit tot això perquè la meva joia sigui també la vostra, i la
vostra joia sigui completa.

Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres tal
com jo us he estimat.

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
Paraula del Senyor. 

Silenci

Examen de consciència

& La meva relació amb Déu
! Reconec Déu com a Pare i confio en ell?
! Visc amb alegria i esperança perquè em sento estimat i salvat per

ell?
! Deixo que Déu ocupi el centre de la meva vida?
! L’estimo per damunt de tot?
! Sóc coherent amb l’amor de Déu estimant els germans?
! Tinc cura de la meva salut espiritual, del creixement en la fe?
! Cerco suports per a verificar la meva vida en la fe i no viure-la

sol?
! Intento ser coherent, en la vida, amb la meva fe?
! Quan estic a la presència de Déu reconec que necessito

convertir-me?
! Alimento la meva relació amb Déu amb l’oració diària?
! Li ofereixo la meva activitat, les meves alegries i les meves

penes?
! Sé perdonar-me les meves debilitats, sabent que Déu em

perdona?
! Llegeixo la Paraula de Déu, sobretot els evangelis, per poder així

orientar la meva vida segons els seus criteris?
! Participo en l’Eucaristia del diumenge, dia del Senyor, i la

considero font i motor de la meva vida cristiana?
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