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Cant d’Entrada

Salutació

2. 0 Lourdes, sortosa,
flor del Pirineu,
que t’ha fet formosa
la Mare de Déu!

3. Ací Bernadeta
la Verge veié
a dins de la Gruta
damunt d’un roser.

4. Vestit el que duia
més blanc que la neu,
cenyit amb la faixa
de color blau cel.

15. Venturoses aigües
que curen tot mal:
l’esperit que té tares
i el cos del malalt.

16. Ací els que pateixen
troben la salut,
ací llum i vida
troba el pecador.

17. Cantem-li a la Verge
amb gran devoció,
cantem-li tots l’Ave
a sa Concepció.



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.

Monició de benvinguda

Germans:
Ahir celebràvem la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera. Avui

ens tornem a aplegar en aquest santuari, al voltant de l’altar,
per celebrar de nou l’Eucaristia.

Com cada any tindrem una atenció especial pels malalts que han
pogut venir als peus de la Mare de Déu, i pregarem per tots
aquells que no hi han pogut ser. Que Maria, que tanta cura
tingué del seu Fill, els ajudi i acompanyi tots amb el seu amor
maternal, i que ens mogui a tots nosaltres a estar al seu costat
de manera ben eficaç.

Gràcies als preveres, fills de Torelló o veïns de les nostres
parròquies, que ens heu pogut acompanyar.

Posem-nos ara tots a la presència de Déu, per fer ben profitosa
aquesta celebració.

Acte Penitencial

Germans: Comencem la nostra assemblea confessant-nos
pecadors davant Déu i els germans.

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.



Cant del Glòria

1. Sou mirall de fortalesa,
casta Filla de Sió,
branca humil on s'ajocaren
els somriures del Senyor. (2)

2. Sou el nord dels qui
caminen

de la fe dins la foscor.
Sou els llavis on rebérem
la besada del Senyor. (2)

3. Sou la Mare de l'Església.
Sou la mestra de l'Amor.
Tots honrem la reialesa
de l'esclava del Senyor. (2)

4. Vós trobàreu l'alegria
dins el calze del dolor
i tastàreu la pobresa
al costat del Redemptor. (2)

5. Temple august de Déu fet
home,

vi del cel premsat al món,
sou honor del nostre poble
i obra mestra del Senyor. (2)

6. La corona de la glòria
brilla ja en el vostre front,
i espereu els qui us estimen
a la dreta del Senyor. (2)

Postcomunió
Hem rebut, Senyor, els sagraments de la redempció eterna;

us preguem que, venerant els dolors de la Verge Maria,
continuem en nosaltres, en bé de l’Església,
allò que falta als sofriments de Crist.

Que viu i regna pels segles dels segles.



Anyell de Déu

Cant de Comunió

ColAlecta

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.



Primera Lectura Ac 1,12-14

Lectura dels Fets dels Apòstols

Després de veure com Jesús era endut al cel, els apòstols se’n
tornaren a Jerusalem des de la Muntanya de les Oliveres, que
és vora mateix de Jerusalem, a la distància que era permès de
recórrer durant el repòs del dissabte.

Entraren a la ciutat i pujaren a la sala on s’allotjaven. Eren Pere,
Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume,
fill d’Alfeu, Simó, el Zelador, i Judes, fill de Jaume.

Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària,
amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els parents d’ell.

Paraula de Déu

Salm responsorial Sl 29

Amb quin goig us exalço, Senyor!
M’heu tret a flor d’aigua quan m’ofegava,

i no heu permès que se n’alegrin els enemics.
Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts,

quan ja m’hi enfonsava,
m’heu tornat la vida. R.

Canteu al Senyor els qui l’estimeu,
enaltiu la seva santedat!

El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.

Aclamació al Memorial

Doxologia de la Pregària Eucarística

Parenostre (resat)



2. Prop la creu estàveu dreta
i sabeu què és sofrir.
Compartíeu per nosaltres
els dolors del vostre Fill. (bis)

3. Per amor vau entregar-vos
i amb Jesús heu triomfat.
Sou feliç i benaurada
a la Pàtria celestial. (bis)

4. Oh Maria, mare nostre,
en el cel Vós resplendiu.
Beneïda entre les dones,
per al món intercediu. (bis)

5. Ajudeu-nos, Vós, Maria
i obtindrem la salvació.
Dirigiu els nostres passos
a Jesús, el Redemptor. (bis)

Cant del Sant

Cap al tard tot eren plors,
l’endemà són crits de joia. R.

Escolteu, Senyor,
compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.

Heu mudat en joia les meves penes.
Senyor, Déu meu,
us lloaré per sempre. R.

Cant de l’AlAleluia

Evangeli Mt 12,46-50

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, mentre Jesús parlava a la gent, la seva mare i els
seus familiars, que eren fora de la casa, volien parlar amb ell.

Algú li digué: «La vostra mare i els vostres parents són aquí fora,
que us volen parlar.»



Jesús li respongué: «¿Qui és la meva mare? ¿Qui són els meus
parents?»

Llavors estengué la mà assenyalant els seus deixebles i digué:
«Aquests són la meva mare i els meus familiars;
tothom qui compleix la voluntat del meu Pare del cel és el meu

parent, la meva parenta, la meva mare.»
Paraula del Senyor

Homilia

Credo (De Mn. Romeu)

Pregària dels fidels
Units amb Maria, plens de confiança en l’amor de Déu,

presentem les nostres pregàries. Unim-nos-hi tot cantant.

Per l’Església sencera, cridada a ser, com Maria, portadora de l’amor
i la vida de Jesucrist per al món.

Per tots els pobles de la terra; per la pau i la justícia; pel
creixement de l’esperit generós i solidari.

Per tots els qui pateixen, entre nosaltres i a qualsevol lloc del món;
pels pobres i els malalts, pels qui viuen en la soledat, pels qui
són víctimes de l’afany de domini d’altres homes.

Pels nostres familiars i amics difunts, i per tots els qui han mort.

Per nosaltres, per les nostres famílies, per les nostres parròquies,
per tota la gent que estimem.

Déu, Pare nostre, vós ens heu donat en Maria un model de
fidelitat a l’Evangeli i una llum d’esperança en el camí cap a
vós. Escolteu les nostres pregàries i feu que, com ella, us
estimem sempre de tot cor, i estimem també molt de
veritat els nostres germans. Per Crist, Senyor nostre.

Ofertori
(Es fa la colAlecta per tot el temple)
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