
Trobada de pregària mariana 2.12.2016 Vespres (Divendres I Advent)

V /. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R /. Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare, i al Fill…
Al·leluia

Himne

De vós naixerà, oh Maria,
el Fill etern de Déu.

1. Déu ha beneït la terra santa,
deslliura el seu poble d’Israel.

2. Per treure’ns de mort i de tenebres,
com llum ens visita des del cel.

3. Sou vós beneïda entre los dones,
pel fruit beneït que ens donareu.

4. Exalta el Senyor l’ànima meva,
i el meu esperit gaudeix en Déu.

Salmòdia

Ant. 1 He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.
 

Salm 40
Pregària d’un malalt

Feliç el qui s’interessa pel desvalgut;
en temps difícils, el Senyor el salvarà;

el guardarà i el farà viure feliç a la terra,
no el deixarà a mercè dels enemics.

El Senyor el sostindrà en el dolor,
fins a treure’l del llit on jeia malalt.

Jo clamo: «Senyor, compadeix-te de mi.
He pecat contra vós, salveu-me la vida.»

Parlen de mi els meus enemics i em volen mal:
«Quan es morirà! Que s’esborri el seu nom!»



Si algun en ve per visitar-me, fingeix,
ve a buscar males notícies
per divulgar-les a fora.

Els qui m’odien murmuren entre ells,
fan sobre meu presagis dolents:

«El seu mal no té remei;
ja és al llit, i no se n’alçarà.»

Fins l’amic millor en qui jo confiava,
que menjava amb mi compartint el meu pa, 
m’ha traït el primer.

Però vós, Senyor, compadiu-vos de mi,
restabliu-me i jo faré justícia.

En això he conegut que m’estimàveu:
que el meu enemic no pot cantar victòria.

Però a mi, em conserveu sense culpa
i em mantindreu per sempre davant vostre.

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.
 
Ant. 2 El Senyor de l’univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Salm 45
Déu, refugi i fortalesa del seu poble

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 les 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…

Ant. El Senyor de l’univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Ant. 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

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 et us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!

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

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.. 



Lectura bíblica Rm 5,12-21

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans, per obra d’un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà
també la mort, que s’estengué a tots els homes, donat que tots van pecar. Abans que la
Llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta
quina és la pena dels pecats. Així i tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va
d’Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte,
com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l’home que havia de venir més tard.

Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si tants han mort per haver
fallat aquell tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s’ha estès
a tants per la gràcia d’un sol home, Jesucrist. És veritat: el do de Déu no es pot ni
comparar amb tot allò que va venir per haver pecat un sol home: el judici d’un de sol
tingué per desenllaç una condemna, mentre que el do de la gràcia fa justos els homes
després de moltes caigudes.

Així, doncs, si per haver fallat aquell tot sol va imperar la mort per culpa d’ell, amb
molt més motiu els qui reben aquesta sobreabundància de gràcia i el do generós que els
fa justos viuran i regnaran gràcies a un de sol, que és Jesucrist. Per tant, així com per
haver fallat un sol home es va estendre a tots la condemna, també per haver estat just un
de sol tots els homes són absolts i obtenen la vida; així com, per haver desobeït aquell
home sol, els altres van esdevenir pecadors, també per haver obeït un de sol, esdevindran
justos els altres.

La introducció de la Llei va fer que encara es multipliquessin les caigudes, però
allà on s’ha multiplicat el pecat la gràcia de Déu ha estat encara més abundant, tant que,
així com el pecat imperava amb la mort, ara impera la gràcia que ens fa justos i ens duu
a la vida eterna, per Jesucrist, el nostre Senyor.

Lectura espiritual

Dels sermons de sant Anselm, bisbe (Sermó 52)

Oh Verge! La vostra benedicció beneeix tota la natura

El cel, les estrelles, la terra, els rius, el dia, la nit i tot el que està sotmès a la
potestat o a la utilitat humana es congratula, Senyora, que per vós hagin tornat de mort
a vida, i també que els hagi estat donada una gràcia en certa manera inefable. Era com si
tot hagués mort, perquè les coses havien perdut la seva dignitat congènita a la que estaven
destinades. Llur fi era ser útils al domini dels homes o al servei dels qui lloen Déu; ara,
en canvi, se sentien aclaparades per una opressió, o per l’abús dels idòlatres, per als quals
no havien estat creades. Però ara aquestes mateixes coses s’alegren com a ressuscitades,
perquè són regides pel domini d’uns homes que confessen Déu, els quals fan d’elles un
ús decorós.

Es més: van com exultar d’una nova i inestimable gràcia quan experimentaren no
solament que el mateix Déu, que les havia creades, les governava invisiblement per
damunt d’elles, sinó que també, dintre d’elles, les feia servir i amb aquest ús les



santificava. Aquests beneficis immensos ens han vingut pel fruit beneït del ventre de la
beneïda Verge Maria.

Per la plenitud de la vostra gràcia, oh Verge, fins i tot els qui eren ja a l’altre món
s’alegren del seu alliberament; les coses de sobre el món es gaudeixen de veure’s
restaurades. Sí: pel Fill gloriós de la vostra virginitat tots els justos que havien mort abans
que Crist morís ja s’alegraven que llur captivitat fos trencada; els àngels es complauen en
la reedificació de llur ciutat mig destruïda.

Oh dona plena a vessar de gràcia! Totes les criatures reverdeixen pel desbordament
de la vostra plenitud! Oh Verge beneïda i més que beneïda! Per la vostra benedicció és
beneïda tota la naturalesa, no només la creada pel Creador, sinó que també el Creador és
beneït per la seva criatura.

Déu Pare va donar a Maria el seu Fill, nascut del seu cor i igual a ell, estimat per
ell tal com s’estima a si mateix, i també per Maria va fer-lo fill d’ell. No, no li fou un fill
distint, sinó el mateix, perquè per naturalesa fos un fill únic tingut per Déu i per Maria.
Tota la naturalesa ha estat creada per Déu, i Déu ha nascut de Maria. Déu va crear-ho tot,
i Maria donà a llum Déu. Déu, que ho havia fet tot, va fer-se a si mateix en carn de Maria,
i així va refer tot el que ja havia fet. El qui havia tingut el poder de crear-ho tot del no-res
va negar-se a refer el que havia estat profanat si no hi concorria Maria.

Per tant, Déu és pare de les coses creades; i Maria és mare de les coses recreades.
Déu és pare de la constitució de tot; i Maria és mare de la restitució de tot. Perquè Déu
va engendrar aquell per mitjà del qual tot ha estat creat; i Maria va donar a llum aquell per
mitjà del qual tot ha estat salvat. Déu va engendrar aquell sense el qual no existiria res;
i Maria va tenir aquell sense el qual res no gaudiria de felicitat.

Oh sí, veritablement el Senyor és amb vós, el Senyor que us ha donat que tota la
naturalesa us hagués d’estar agraïda juntament amb ell.

Responsori breu

R / Veniu a alliberar-nos * Senyor, Déu de l’univers.
V/ Veniu a alliberar-nos * Senyor, Déu de l’univers.
R / Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.
V/ Senyor, Déu de l’univers.
R / Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
V / Veniu a alliberar-nos * Senyor, Déu de l’univers.

Càntic de Maria

Ant. He cridat d’Egipte el meu fill: vindrà a salvar el seu poble.

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. He cridat d’Egipte el meu fill: vindrà a salvar el seu poble.

Pregàries

Invoquem amb confiança Crist, pastor i guardià de les nostres ànimes, i diguem-li:

Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.

Bon Pastor del ramat de Déu,
veniu, congregueu tots els homes en la vostra Església.

Ajudeu, Senyor, els pastors del vostre poble que peregrina,
perquè pasturin amb sol·licitud el ramat fins que vós tornareu.

Escolliu d’entre nosaltres els predicadors de la vostra paraula,
que anunciïn l’Evangeli fins a l’extrem de la terra.

Apiadeu-vos dels qui sofreixen i es desanimen,
doneu-los un bon amic que els encoratgi.

Mostreu la vostra glòria en les estances celestials
als qui en aquest món van escoltar la vostra veu.

Diguem, ara, amb Jesús, l’oració dels fills de Déu:

Pare nostre, 



Oració

Desvetlleu, Senyor, el vostre poder i veniu: allibereu-nos i salveu-nos dels perills que ens
amenacen per culpa dels nostres pecats. Vós que viviu i regneu.

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).


