
Trobada de pregària     2.09.2016 Vespres de la Mare de Déu (Divendres II)

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 Allibereu de la mort, Senyor, la meva vida; allibereu els meus peus de donar
un pas en fals.

 
Salm 114

Càntic d’acció de gràcies

Estimo de tot cor el Senyor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,

ha escoltat el meu clam
així que l’invocava.

M’envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys,
i dintre meu l’angoixa i el neguit.

Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salveu-me la vida.»

El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.

El Senyor salvaguarda els senzills,



jo era feble i m’ha salvat.

Recobra la serenor, ànima meva,
mira el que t’ha fet el Senyor.

Ha alliberat de la mort la meva vida,
els meus ulls, de negar-se en el plor,
els meus peus, de donar un pas en fals.

Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 1 Allibereu de la mort, Senyor, la meva vida; allibereu els meus peus de donar
un pas en fals.

 
Ant. 2 L’ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra.

Salm 120
Déu guarda el seu poble

Alço els ulls a les muntanyes:
¿d’on em vindrà l’ajuda?

L’ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.

Que no deixi relliscar el teu peu,
ni s’adormi el qui et guarda.

El guardià d’Israel mai no s’adorm,
sempre vigila.

És el Senyor qui et guarda, el Senyor t’empara
al teu costat mateix.

De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.

El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.

El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 2 L’ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la terra.



Ant. 3 Les vostres obres són grans admirables oh Rei de tots els pobles.
 

Càntic (Ap 15,3-4)
Himne d’adoració

Senyor, Déu de l’univers,
les vostres obres són grans i admirables!

Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes,

no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!

Perquè vós sou l’únic sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 3 Les vostres obres són grans admirables oh Rei de tots els pobles.

Lectura bíblica Is 7, 10-14; 8, 10; 11 , 1-9

Del llibre del profeta Isaïes

L’Emmanuel, rei pacífic

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz:
«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les

profunditats del país dels morts, o tan amunt com vulguis, dalt al cel.»
Acaz respongué :
«No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor.»
Llavors digué Isaïes:
«Escolteu, doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fer-vos pesats als homes

que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia
tindrà un fill, i li posarà Emmanuel, perquè Déu és amb nosaltres.

La soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels.
L’Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de
valentia, esperit de coneixement i de pietat, i l’omplirà de reverència envers el Senyor.

No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als
desvalguts, sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. Un reny de la seva boca
abatrà el violent, una alenada dels seus llavis matarà l’injust. S’armarà de justícia la
cintura, se cenyirà de lleialtat.



El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el
vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues l’óssa i la vaca, les seves cries
jauran plegades, i el lleó menjarà farratge com els bous; les criatures jugaran sobre el cau
de l’escurçó, els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú no serà dolent ni
farà mal en tota la meva muntanya sagrada, perquè el coneixement del Senyor haurà
omplert el país com l’aigua que cobreix la conca del mar.»

Lectura espiritual

D’un sermó de sant Tomàs de Villanueva, bisbe
El cíngol de la Mare de Déu

Oh dona feliç, la més benaurada de totes les dones! Corona de les dones, dona
admirable, dona que deixà estupefacte Joan a l’Apocalipsi, llavors que digué: Aparegué
en el cel un gran prodigi: una dona que tenia el sol per vestit i la lluna sota els peus. Déu
era present al món, el qual havia estat creat per ell, però el món no el reconegué. I ¿qui
hauria pogut conèixer Déu amagat en un home? ¿Qui hauria pogut sospitar Déu en un
home? Únicament aquesta dona prudentíssima, ella sola el va conèixer, ella sola el va
rebre, ella sola el va adorar, vestir, nodrir i, com una altra Marta fidelíssima, el va servir.
El va rebre a casa seva, en el seu si, en les seves entranyes, i donà acolliment en el seu
tàlem virginal al Rei de la glòria, pelegrí a la terra, i, com una altra Sunamita, va preparar
per al més gran i senyor dels profetes la taula, el canelobre i el llit. Reposà en el seu si,
dels seus pits s’alimentà i fou encomanat a la seva responsabilitat.

Llavors, quan aquesta santíssima dona acollí el pelegrí del cel, el vestí amb un
indument modest, amb un vestit pobre i lleuger, a fi que la llargada del vestit no li fos un
impediment en la cursa de la vida mortal, cursa que acomplí saltant i corrent com un
gegant, fins arribar a la creu. El vestí amb un abillament pobre, però net, puríssim, del
qual parla Salomó en el llibre dels Proverbis: Teixeix teles de lli, que ven, i lliura
cenyidors al marxant. Teixí un vestit de tela puríssima de lli, és a dir, aquella carn
sacrosanta, nitidíssima, que el més savi dels artífexs, l’Esperit Sant, teixí de les sangs
virginals que li van servir de filament en aquell teler que no tingué cooperació viril. La
dona assenyada vengué aquella tela pròpia, teixida de la seva sang, a Déu Pare, perquè
en fes, per al seu Fill, una túnica talar multicolor.

¿A quin preu va vendre aquesta tela? ¿Què li fou donat per aquesta túnica? ¿Qui
ho podria apreciar? ¿Qui ho gosaria dir? ¿Qui seria capaç de pensar-ho? La plenitud de
totes les gràcies, la possessió plena de totes les virtuts i de tots els béns, el tresor
inestimable de les pedres precioses del cel: això és el que li fou donat. Va ser vestida per
ell de glòria i honor, i va ser constituïda reina de cels i terra, al servei de la qual està
posada tota criatura sotmesa a Déu. Aquest és el preu del vestit: mireu a quin preu ha estat
venuda la tela!

¿Per a quina finalitat? A fi que en fos fet un cenyidor per al marxant. Oh marxant
bellíssim, revestit de majestat divina, cenyit amb el cíngol virginal, que restant immutable,
sense haver deixat la forma de Déu, aparegué com canviat en la forma d’home! Des del
principi que aquest diví marxant té del Pare vestits folgadíssims; només li calia un
cenyidor per a recollir les faldes immenses dels seus amples vestit per recórrer el camí,
tal com està escrit: El Senyor és rei, va vestit de majestat; el Senyor va vestit i cenyit.



Aquí tens els vestits, aquí tens el cenyidor proporcionat per la Mare: vestits de
l’eternitat, cenyidor del temps. Oh, quins vestits, quina majestat, quina fortalesa! Tal com
està escrit a un altre lloc: Va vestit de fortalesa i de majestat.

Responsori breu

R / Crist morí pels nostres pecats * Per conduir-nos a Déu.
V/ Crist morí pels nostres pecats * Per conduir-nos a Déu.
R / El seu cos va ser mort, però per l’Esperit fou retornat a la vida.
V/ Per conduir-nos a Déu.
R / Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
V / Crist morí pels nostres pecats * Per conduir-nos a Déu.

Càntic de Maria

Ant. Recordeu-vos, Senyor, del vostre amor, com ho havíeu promès als nostres
pares.

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. Recordeu-vos, Senyor, del vostre amor, com ho havíeu promès als nostres
pares.



Pregàries

Beneïm Crist, el Senyor, compassiu i consolador dels qui ploren. Dirigim-li amb amor
aquesta súplica:

Apiadeu-vos, Senyor, del vostre poble.

Crist, Senyor, que consoleu els humils,
mireu els qui ploren, eixugueu-los les llàgrimes.

Escolteu, Senyor, el gemec dels moribunds:
que el vostre àngel els visiti i els conforti.

Que tots els desterrats sentin la vostra mà provident,
que puguin retornar a la pàtria de la terra i després entrin a la del cel.

Ablaniu el cor dels pecadors, perquè es rendeixin al vostre amor
i es reconciliïn amb vós i amb l’Església.

Per la vostra misericòrdia, salveu els nostres germans difunts,
perquè obtinguin tots els fruits de la redempció.

Acabem la nostra oració repetint la pregària del Senyor i demanant al Pare que ens
deslliuri de tot mal:

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).


