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

Himne

1. 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.

2. 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.

3. 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.

Salmòdia

Ant. 1 La Verge Maria va néixer del llinatge de Jesè; l’Esperit de Déu Altíssim va
entrar en el seu si virginal.

Salm 121
Pelegrinatge a la ciutat santa

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»

Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;

és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,

a complir l’aliança d’Israel
a lloar el nom del Senyor.

Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.



Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t’estimen,

que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»

Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.

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

Ant. 1 La Verge Maria va néixer del llinatge de Jesè; l’Esperit de Déu Altíssim va
entrar en el seu si virginal.

Ant. 2 Avui és el Naixement de santa Maria Verge; Déu ha mirat la petitesa de la
seva serventa i s’ha complagut en la seva bellesa.

Salm 126

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l’afany dels constructors.

Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,

per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;

els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d’un guerrer;

feliç l’home que se n’omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,

no haurà de retirar-se avergonyit.

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

Ant. 2 Avui és el Naixement de santa Maria Verge; Déu ha mirat la petitesa de la
seva serventa i s’ha complagut en la seva bellesa.



Ant. 3 Santa Maria, Verge i Mare de Déu, beneïda i venerable, intercediu per
nosaltres, que celebrem la vostra Nativitat.

 
Càntic

Ef 1 3-10

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist

amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,

que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit 

tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola 
que havia pres,

per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món, 
tant el del cel com el de la terra.

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

Ant. 3 Santa Maria, Verge i Mare de Déu, beneïda i venerable, intercediu per
nosaltres, que celebrem la vostra Nativitat.

Lectura bíblica Gn 3,9-20

Del llibre del Gènesi
La sentència contra el pecat i promesa de salvació

En aquells dies, després que l’home hagué menjat el fruit de l’arbre, el Senyor-Déu el
cridà i li digué:

«¿On ets?» 



Ell li respongué: 
«He sentit que us passejàveu pel jardí i, com que vaig nu, he tingut por i m’he
amagat.» 

Li digué el Senyor-Déu: 
«¿Qui t’ha fet saber que anaves nu? ¿És que has menjat del fruit de l’arbre que jo
t’havia prohibit de menjar?» 

L’home li digué: 
«La dona que m’heu donat m’ha ofert el fruit d’aquell arbre, i n’he menjat.» 

El Senyor-Déu digué a la dona: 
«¿Per què ho has fet, això?» 

Ella li respongué: 
«És que la serp m’ha enganyat.»

El Senyor-Déu digué a la serp: 
«Ja que has fet això, seràs la més maleïda de totes les bèsties i de tots els animals
feréstecs. T’arrossegaràs sobre el ventre i menjaràs pols tota la vida. Faré que
sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el d’ella. Ell t’atacarà al cap, i tu
l’atacaràs al taló.»

Després digué a la dona: 
«Sovint quedaràs gràvida i sofriràs quan donaràs a llum. El teu desig et farà buscar
el marit, però ell et voldrà sotmetre.»

Després digué a l’home: 
«Ja que has fet cas de la teva dona i has menjat el fruit de l’arbre que jo t’havia
prohibit, per culpa teva la terra serà maleïda; tota la vida passaràs penes per
treure’n l’aliment. Et produirà cards i espines, i t’alimentaràs d’herbes silvestres.
Menjaràs el pa amb la suor del teu front, fins que tornaràs a la terra d’on vas ser
tret, perquè ets pols, i a la pols tornaràs.»

L’home donà a la seva esposa el nom d’Eva, perquè ella ha estat la mare de tots els qui
viuen.

Lectura espiritual

Dels sermons de sant Andreu de Creta, bisbe 
(Sermó 1 )

Tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou

El fi de la Llei és Crist, que tant ens sostreu a la Llei com ens empeny vers
l’Esperit. Perquè en Crist hi ha posada tota consumació, per tal com el legislador mateix,
culminat i acabat tot, transforma la lletra en esperit i ho recapitula tot en ell mateix; la Llei
és vivificada per la gràcia, a la qual és subjectada en una unió harmònica i fecunda; el que
és propi d’una de les dues coses no es barreja ni es confon amb el que és propi de l’altra,
però hi ha sens dubte una commutació divina; allò que era pesat, esclavitzat i captiu
esdevé lleu i alliberat, de manera que ja no estem sotmesos com esclaus als poders que
dominen aquest món, com declara l’Apòstol, i ja no estem sotmesos al jou de l’esclavitud
de la lletra de la Llei.



Aquí hi ha el cim més alt dels beneficis que ens fa Crist, aquí hi ha la manifestació
del misteri, l’anihilament de la naturalesa; aquí hi ha Déu i l’home i la deïficació de
l’home assumit. Però tanmateix calgué que hi hagués una certa introducció, per on arribés
a nosaltres el gran do de la salvació: una introducció de l’adveniment esplèndid i claríssim
de Déu a nosaltres. I això és la celebració d’avui, exordi de la qual és el naixement de la
Mare de Déu, i la conclusió i el terme són la unió providencial del Verb amb la carn.
Perquè ara la Verge neix, és alletada, és configurada i convertida en Mare de Déu, rei de
tots els segles.

D’això, a nosaltres ens en ve un profit doble: Maria ens porta a la veritat, Maria,
també, ens retreu d’una vida esclavitzada a la Llei. ¿I com ho fa? ¿Per què ho fa? No ho
fa pas d’una manera estranya: l’ombra es retira davant de l’adveniment de la llum, la
gràcia introdueix la llibertat allà on hi havia la lletra. La solemnitat d’avui és com un
terme d’aquestes coses: ajunta als símbols, a les figures, la veritat que els succeeix; treu
el que és antic per posar-hi el que és nou.

Aleshores cal que totes les coses creades cantin i exultin i que alegrin aquest dia.
Que sigui la mateixa la celebració al cel i a la terra, i que facin festa alhora el que hi ha
al món i el que hi ha damunt del món. Perquè avui ha estat edificat el temple creat del
Creador de totes les coses, i la criatura prepara de manera nova i digna una estada nova
al seu Autor.

Responsori breu

V. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós. 
R. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós. 

V. Beneïda sou vós i beneït és el fruit del vostre ventre. 
R. El Senyor és amb vós. 

V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. 
R. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia; el Senyor és amb vós. 

Càntic de Maria

Ant. Fem memòria del noble naixement de la Verge Maria. El Senyor ha mirat la
petitesa de la seva serventa, i ella, després de l’anunci de l’àngel, va concebre
el Redemptor del món. 

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. Fem memòria del noble naixement de la Verge Maria. El Senyor ha mirat la
petitesa de la seva serventa, i ella, després de l’anunci de l’àngel, va concebre
el Redemptor del món.

Pregàries

Déu Pare totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin benaurada a la Mare
del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la força de l’ànima i demanem-li:

Que la Plena de Gràcia pregui per nosaltres.

Vós que ens donàreu en Maria una mare de misericòrdia,
feu que sentin el seu amor de mare tots els qui es troben en perills.

Vós, que en la casa de Jesús i de Josep vau posar Maria per mestressa,
feu que, com ella, totes les mares fomentin en les famílies l’amor i la santedat.

Vós, que mantinguéreu ferma Maria al peu de la creu i que l’omplíreu d’alegria en la
resurrecció del vostre Fill,
ajudeu els qui sofreixen i refermeu-los en l’esperança.

Vós, que féreu Maria atenta a la vostra paraula i serventa fidel, per la seva intercessió,
torneu-nos servents i deixebles del vostre Fill. 

Vós, que coronàreu Maria Reina del cel,
doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre Regne.

D’acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament:

Pare nostre, 



Oració

Concediu, Senyor, als vostres servents el do de la gràcia divina; i, ja que la maternitat de la
Verge Maria fou per a nosaltres l’inici de la salvació, que la festa de la seva Nativitat ens
porti un augment de pau. Per nostre Senyor Jesucrist. 

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).




