
Pels malalts. Perquè recobrin la salut i puguin tornar a la vida
normal. PREGUEM.

Per la gent gran. Perquè hi hagi qui els cuidi i els estimi. PREGUEM.

Per nosaltres, els que aquest any hem anat a la Catequesi. Perquè
aprenguem a conèixer i seguir més a Jesús. PREGUEM.

Pels nostres pares, els nostres germans, la nostra família. Perquè
cada dia els puguem estimar més. PREGUEM.

Per les nostres catequistes. Perquè ens ensenyin a conèixer i a
estimar més a Jesús. PREGUEM.

Pels nostres mestres, per les nostres escoles. Perquè ens eduquin
per a ser bones persones. PREGUEM.

Pels nostres pobles. Perquè cada dia siguem més germans.
PREGUEM.

! Resem el Parenostre

! I l’Avemaria
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia:
el Senyor és amb vós;
beneïda sou vós entre totes les dones;
i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.

PARRÒQUIES DE LA VALL DEL GES

Final de curs de la CATEQUESI

Sant Vicenç de Torelló, 27 de maig de 2017

! Cantem un cant a la Mare de Déu

Rosa d’Abril, Morena de la Serra,
de Montserrat estel,

ilAlumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.

Amb serra d’or els angelets serraren,
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina dels cels que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.



! Demanem perdó

Perquè no sempre hem perdonat els altres,
SENYOR, TINGUEU PIETAT

Perquè no sempre hem posat pau a tot arreu,
CRIST TINGUEU PIETAT

Perquè no sempre hem estimat prou,
SENYOR, TINGUEU PIETAT

! Llegim un text de l’Evangeli

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble

de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet.
Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va

saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de
l’Esperit Sant.

Llavors cridà amb totes les 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
em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació,
l’infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu
que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà!

Maria digué: 

! Ara, el cantem i llegim tots junts

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,
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.

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 va quedar uns tres mesos amb ella, i després se’n tornà a
casa seva.

Paraula del Senyor. Lloança a vós, oh Crist.

! I fem les pregàries

Per l’Església, pel sant Pare, pel bisbe, pels mossens, per tots els
cristians. Perquè cada dia seguim més l’Evangeli. PREGUEM.

Per la pau del món, perquè s’acabin les guerres i la fam, i tothom
pugui viure en pau. PREGUEM.
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