
i ens vas donar la millor cosa que la humanitat podia esperar: Déu
mateix fet un dels nostres,

aquell infant petit que allà a Betlem plorava i reia als teus braços.

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
Tu vas ser ben a prop del teu fill,
tu vas escoltar la seva Bona Nova i la vas viure,
tu vas ser al peu de la creu, en aquell moment d’entrega definitiva,
tu vas caminar el camí d’aquella primera comunitat de creients.

Maria, ensenya’ns a ser fidels com tu,
prega per nosaltres,
fes-nos de mare en el nostre camí cristià.

Parenostre

Oració

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.

Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

MARE DE DÉU DE ROCAPREVERA

TORELLÓ
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Maria, rostre de la misericòrdia

Bona nit!
Aquest vespre tornem a ser a redós de la imatge de la Mare de Déu

de Rocaprevera per a pregar. Volem preparar bé el nostre cor
per a la celebració de la seva festa. Desitgem que tot ens ajudi
a créixer en la fe i ens ompli d’esperança en el camí de la vida.

Maria, la Mare, sempre ens porta cap a Jesús, el Fill. I Jesús, el Fill
sempre ens porta a Déu, el Pare.

Tenint present que encara estem en aquest “any de la misericòrdia”
volgut de manera especial pel papa Francesc, en aquesta vetlla
de pregària pregarem Déu a partir d’alguns textos de Butlla «El
rostre de la misericòrdia» sobretot aquells en què posa com a
referència de la misericòrdia a Maria, la Mare de Déu. Hi
afegirem textos bíblics i salms, que farem a dos cors, moments
de silenci i cants.

Que tot plegat ens ajudi a sentir una mica més Maria, la Mare de
Déu, com a “germana, companya en el camí de la fe”.

Salutació a la Mare de Déu

Benaurada sou, Verge Maria, perquè Déu el Pare us ha mirat i us ha
escollit per ser la mare del Salvador.

Tots: Benaurada sou, Verge Maria.
Benaurada sou, Verge Maria, perquè el Senyor ha obrat meravelles

en vós.
Tots: Benaurada sou, Verge Maria.

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.

Silenci

Pregària tots alhora

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
Et recordem com una dona amb el cor molt obert, amb l’ànima molt

disposada a escoltar el que Déu et cridava a fer.
Et recordem com una dona decidida, a punt per emprendre camins

difícils.
Et recordem plena de confiança, molt convençuda que l’amor de Déu

és més fort que tot.

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
El teu cor obert, la teva ànima disposada, va deixar penetrar la

força de l’Esperit,



Era el temps de primavera,
era un temps per estimar:
et va dur vora de l’aigua,
als quatre rius et banyà,
et va cobrir amb lli i amb seda,
d’or i plata et va abillar.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’amor més clar.

Maria de l’esperança,
que vetlles gresol en mà,
la llavor duies colgada
que l’Esperit va covar.
Déu te guard, noia del poble,
que tan blanc llesques el pa.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’amor més clar.

Càntic de Maria

A dos cors: 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,

Benaurada sou, Verge Maria, per la vostra fe, per la vostra
esperança, pel vostre amor.

Tots: Benaurada sou, Verge Maria.
Benaurada sou, Verge Maria, assumpta al cel, que viviu amb Déu per

sempre.
Tots: Benaurada sou, Verge Maria.

Cant inicial

Quantes coses a la vida
que semblen omplir-ho tot
i no són més que mentides
que s’amaguen dins el cor.
Tu has omplert la meva vida
estimant-me de debò.
Jo voldria, Mare bona,
ser com tu…

En silenci escoltaves
la paraula de Jesús
i la feies pa de vida
amb l’amor teu tan profund:
com llavor que cau a terra
i germina sense por.
Amb el cor ple d’alegria
et vull cantar:

Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.

Des del temps de la infantesa
has estat al meu costat.
Prop de Déu jo em sentia
de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança
amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat
la meva llum.

No em deixis, Mare meva!
Resta sempre així, com cal,
perquè pugui cada dia
compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres:
un somrís d’eternitat.
La pregària més senzilla
et vull cantar.

Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.



Lectura bíblica

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 1,39-56

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.»

Maria digué:
«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.» Maria es quedà tres mesos amb ella, i després
se’n tornà a casa seva.

Paraula del Senyor

I és bell i radiant amb gran resplendor,
de vós, Altíssim, porta significació.

Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana lluna i les estrelles,
en el cel les formàreu clares i precioses, i belles.

Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent
i per l’aire, i el núvol i el cel serè, i tot temps,
per tots ells a les vostres criatures doneu sosteniment.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua,
la qual és molt humil, i preciosa i casta.

Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc,
pel qual il∙lumineu la nit,
i és bell, i alegre i vigorós, i fort.

Silenci

Cant

Noia del poble, Maria,
d’un poble de vinya i blat;
si tens morena la cara
és del sol que t’ha colrat.
Déu per vora teu passava,
vora el camí et va trobar.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’Amor més clar.



repetir que ens estima i que vol compartir amb nosaltres la seva
vida. L’Església sent la urgència d’anunciar la misericòrdia de
Déu. La seva vida és autèntica i creïble quan amb convicció fa de
la misericòrdia el seu anunci. Ella sap que la primera tasca,
sobretot en un moment com el nostre, ple de grans esperances
i fortes contradiccions, és la d’introduir tothom en el misteri de
la misericòrdia de Déu, contemplant el rostre de Crist.
L’Església és cridada en primer lloc a ser el testimoni veraç de
la misericòrdia, professant-la i vivint-la com el centre de la
Revelació de Jesucrist. Des del cor de la Trinitat, des de la
intimitat més profunda del misteri de Déu, brolla i corre sense
parar el gran riu de la misericòrdia. Aquesta font mai no podrà
esgotar-se, per molts que siguin els qui s’hi acostin. Cada vegada
que algú en tindrà necessitat podrà venir-hi, perquè la
misericòrdia de Déu no té fi. És insondable la profunditat del
misteri que amaga, és inesgotable la riquesa que en prové.

Que en aquest Any Jubilar l’Església es converteixi en ressò de la
Paraula de Déu que repeteix forta i decidida una paraula i un
gest de perdó, de suport, d’ajuda, d’amor. Que mai no es cansi
d’oferir misericòrdia i sigui sempre pacient a l’hora de
confortar i perdonar. Que l’Església es faci veu de cada home
i dona i repeteixi amb confiança i sense repòs: “Recordeu-vos,
Senyor, de la vostra pietat i de l’amor que heu guardat des de
sempre” (Sl 25,6).

Salm: (junts)
CÀNTIC DE LES CRIATURES de sant Francesc d’Assís:

Lloat sigueu, Senyor meu,
amb totes les vostres criatures,
especialment el germà sol,
per qui ens doneu el dia i ens il∙lumineu.

Text - pregària
De la Butlla «El rostre de la misericòrdia», del papa Francesc

24. El pensament s’adreça ara a la Mare de la Misericòrdia. Que la
dolçor de la seva mirada ens acompanyi en aquest Any Sant,
perquè tots puguem redescobrir l’alegria de la tendresa de Déu.
Ningú com Maria no ha conegut la profunditat del misteri de
Déu fet home. Tot en la seva vida va ser plasmat per la
presència de la misericòrdia feta carn. La Mare del Crucificat
Ressuscitat va entrar en el santuari de la misericòrdia divina
perquè va participar íntimament en el misteri del seu amor.

Escollida per a ser la Mare del Fill de Déu, Maria va estar preparada
des de sempre per a ser Arca de l’Aliança entre Déu i els
homes. Va custodiar en el seu cor la divina misericòrdia en
perfecta sintonia amb el seu Fill Jesús. El seu cant de lloança,
en el llindar de la casa d’Elisabet, va estar dedicat a la
misericòrdia que s’estén “de generació en generació” (Lc 1,50).
També nosaltres érem presents en aquelles paraules
profètiques de la Mare de Déu. Això ens servirà de consolació
i de suport mentre travessarem la Porta Santa per
experimentar els fruits de la misericòrdia divina.

Al peu de la creu, Maria juntament amb Joan, el deixeble de l’amor,
és testimoni de les paraules de perdó que surten de la boca de
Jesús. El perdó suprem ofert a qui l’ha crucificat ens mostra
fins on pot arribar la misericòrdia de Déu. Maria testimonia que
la misericòrdia del Fill de Déu no coneix límits i abasta tothom
sense excloure ningú. Adrecem a ella l’antiga i sempre nova
pregària del Salve Regina, perquè mai no es cansi de girar
envers nosaltres els seus ulls misericordiosos i ens faci dignes
de contemplar el rostre de la misericòrdia, el seu Fill Jesús.



Que la nostra pregària s’estengui també a tants sants i beats que
van fer de la misericòrdia la seva missió de vida. En particular
el pensament es dirigeix a la gran apòstol de la misericòrdia,
santa Faustina Kowalska. Que ella, que va ser cridada a entrar
en les profunditats de la divina misericòrdia, intercedeixi per
nosaltres i ens obtingui de viure i caminar sempre en el perdó
de Déu i en la indestructible confiança en el seu amor.

Salm 8
Senyor, sobirà nostre,

que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!
En el cel tens posada la teva majestat.

Amb la paraula dels infants i dels nadons
has assentat els fonaments d’un baluard

contra els teus adversaris,
per fer callar el rebel i l’enemic.

Quan miro el cel que han creat les teves mans,
la lluna i els estels que hi has posat,

jo dic: «Què és l’home, perquè te’n recordis?
Què és un mortal, perquè el tinguis present?»

Gairebé n’has fet un déu,
l’has coronat de glòria i dignitat,

l’has fet rei de les coses creades,
tot ho has posat sota els seus peus:

ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals feréstecs,

l’ocell que va pel cel i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.

Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la terra!

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

Silenci

Cant
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.

Text - pregària
De la Butlla «El rostre de la misericòrdia», del papa Francesc

25. Aquest és un Any Sant extraordinari, doncs, per a viure en la
vida de cada dia la misericòrdia que des de sempre el Pare ens
dispensa. En aquest Jubileu deixem-nos sorprendre per Déu. Ell
mai no es cansa d’obrir de bat a bat la porta del seu cor per
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