
Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

Puix teniu per qui us venera
dons del cel en abundor:
Verge de Rocaprevera

deu-nos vostre sant amor.

Oh Rosella tota encesa,
de florida virginal
que sou plena de bellesa
en els ulls de l’Eternal,
i sou sempre en primavera,
i no minva vostra olor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

Sia aquest bell santuari
llar pairal de Torelló,
on sovint vinga a portar-hi
el tribut de l’oració.
Al devot que s’hi arrecera
eixugueu-li l’amarg plor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.
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Introducció

Himne

Oració

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

Cant de la Salve

Salve, Regína, mater misericórdiæ:
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.

Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos
misericórdes óculos ad nos converte.

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.

O clémens. O pía. O dúlcis Vírgo María.



Parenostre La llum del Crist ens ilAlumina.
El seu esclat desfà la nit,
el seu fulgor dissipa els odis,
l’amor reviu, floreix la pau.

Que el nostre prec empleni
els aires;

serà perfum d’encens plaent.
Alcem les mans aquest

capvespre
com a present d’honor sagrat.

Portem ací les esperances,
l’anhel i el goig de tot el món.
La nostra fe de nou reclama
de consagrar delits i plors.

Així reneix una lloança
de llavis purs, de cors sincers,
al Pare excels que ens

ressuscita
junt amb el Crist en l’Esperit.
Amén.

Salm Sl 45

Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res quan se somou la terra,
quan les muntanyes s’enfonsen dins el mar.

Ja poden bramular i escumejar les onades,
i, al seu embat, estremir-se les muntanyes.

EL SENYOR DE L’UNIVERS ÉS AMB NOSALTRES.
LA NOSTRA MURALLA ÉS EL DÉU DE JACOB.



Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim,
Déu hi és al mig, es manté ferma,
Déu la defensa abans que apunti el dia.

Si s’amotinen les nacions i es revolten els reis,
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà.

EL SENYOR DE L’UNIVERS ÉS AMB NOSALTRES,
LA NOSTRA MURALLA ÉS EL DÉU DE JACOB.

Veniu, mireu els gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats,
ha trencat els arcs i trossejat les llances,
ha tirat al foc els escuts.

Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu;
jo domino els pobles, domino el món.

EL SENYOR DE L’UNIVERS ÉS AMB NOSALTRES,
LA NOSTRA MURALLA ÉS EL DÉU DE JACOB.

GLÒRIA AL PARE I AL FILL I A L'ESPERIT SANT.
COM ERA AL PRINCIPI, ARA I SEMPRE,
I PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN.

Pregàries
Déu totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin

benaurada la Mare del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la
força de l’ànima.

Oh Déu, que féreu meravelles en la Immaculada Verge Maria i
l’associàreu al Crist gloriós en cos i ànima,

S 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,

S concediu a tots la salut i la pau per la intercessió de Maria.

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

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

mare de Jesús.

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

Regne.



Lectura
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 2,33-35

En aquell temps, el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats
d’això que es deia d’ell.

Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
«Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts altres

s’alcin;
serà una senyera combatuda,
i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima;
així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts.»

Paraula del Senyor

Comentari



Càntic de Maria
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