
Parenostre

Oració

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.

Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera
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VETLLA DE PREGÀRIA A LA MARE
DE DÉU

14 de setembre de 2017



In memoriam; als peus de Maria

Bona nit!
Aquest vespre tornem a ser a redós de la imatge de la Mare de Déu

de Rocaprevera per a pregar. Volem preparar bé el nostre cor
per a la celebració de la seva festa. Desitgem que tot ens ajudi
a créixer en la fe i ens ompli d’esperança en el camí de la vida.

Maria, la Mare, sempre ens porta cap a Jesús, el Fill. I Jesús, el Fill
sempre ens porta a Déu, el Pare.

Aquest any volem que ens ajudi en la nostra pregària, el testament
espiritual que va deixar escrit el torellonenc i bisbe de Girona,
Jaume Camprodon Rovira, que ens va deixar a finals de l’any
passat (1926-2016) i a qui tan agradava fer-se present ací, a
Rocaprevera.

Com deia el Suplement especial del Full Parroquial de la diòcesi de
Girona, núm. 4.653, de 8 de gener del 2017: «Entre els papers
personals deixats pel bisbe Jaume Camprodon s’hi ha trobat un
text inèdit escrit ja el 2008 amb voluntat de ser un testament
espiritual. El reproduïm per primera vegada en aquest
suplement del Full Parroquial.»

El llegirem avui. I hi afegirem un text bíblic i un salm que hi són
citats. Ho farem a dos cors, amb moments de silenci i cants.

Que tot plegat ens ajudi a sentir una mica més Maria, la Mare de
Déu, com a “germana, companya en el camí de la fe”.

Salutació a la Mare de Déu

Benaurada sou, Verge Maria, perquè Déu el Pare us ha mirat i us ha
escollit per ser la mare del Salvador.

Tots: Benaurada sou, Verge Maria.
Benaurada sou, Verge Maria, perquè el Senyor ha obrat meravelles

en vós.

Pregària tots alhora

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
Et recordem com una dona amb el cor molt obert, amb l’ànima molt

disposada a escoltar el que Déu et cridava a fer.
Et recordem com una dona decidida, a punt per emprendre camins

difícils.
Et recordem plena de confiança, molt convençuda que l’amor de Déu

és més fort que tot.

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
El teu cor obert, la teva ànima disposada, va deixar penetrar la

força de l’Esperit,
i ens vas donar la millor cosa que la humanitat podia esperar: Déu

mateix fet un dels nostres,
aquell infant petit que allà a Betlem plorava i reia als teus braços.

Maria, germana, companya en el camí de la fe.
Tu vas ser ben a prop del teu fill,
tu vas escoltar la seva Bona Nova i la vas viure,
tu vas ser al peu de la creu, en aquell moment d’entrega definitiva,
tu vas caminar el camí d’aquella primera comunitat de creients.

Maria, ensenya’ns a ser fidels com tu,
prega per nosaltres,
fes-nos de mare en el nostre camí cristià.



Càntic de Maria

A dos cors: 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 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.

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

Silenci

Tots: Benaurada sou, Verge Maria.
Benaurada sou, Verge Maria, per la vostra fe, per la vostra

esperança, pel vostre amor.
Tots: Benaurada sou, Verge Maria.
Benaurada sou, Verge Maria, assumpta al cel, que viviu amb Déu per

sempre.
Tots: Benaurada sou, Verge Maria.

Cant inicial

Quantes coses a la vida
que semblen omplir-ho tot
i no són més que mentides
que s’amaguen dins el cor.
Tu has omplert la meva vida
estimant-me de debò.
Jo voldria, Mare bona,
ser com tu…

En silenci escoltaves
la paraula de Jesús
i la feies pa de vida
amb l’amor teu tan profund:
com llavor que cau a terra
i germina sense por.
Amb el cor ple d’alegria
et vull cantar:

Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.

Des del temps de la infantesa
has estat al meu costat.
Prop de Déu jo em sentia
de la teva mà agafat.
Pel camí de l’esperança
amb la fe jo m’he trobat
i a la nit sempre has estat
la meva llum.

No em deixis, Mare meva!
Resta sempre així, com cal,
perquè pugui cada dia
compartir amb els germans
tot el que has fet en nosaltres:
un somrís d’eternitat.
La pregària més senzilla
et vull cantar.

Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.



Lectura bíblica

Lectura de l’evangeli segons sant Marc Mc 16,1-8

Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de
Jaume, i Salomé van comprar olis aromàtics per anar a ungir el
cos de Jesús. El primer dia de la setmana —el diumenge—, molt
de matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. Es deien
entre elles: 

—¿Qui ens farà rodolar la pedra de l’entrada del sepulcre? 
Llavors van alçar els ulls i s’adonaren que la pedra ja havia estat

apartada; era una pedra realment molt grossa. Van entrar al
sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove que portava un
vestit blanc, i es van espantar. Ell els diu:

—No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el
crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l’havien
posat. Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va
davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir.”

Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d’esglai i tremoloses.
I no digueren res a ningú, perquè tenien por.

Paraula del Senyor

Text - pregària

COMIAT

Els dies de Setmana Santa conviden a reflexionar sobre el propi
traspàs; ho faig avui amb molta pau perquè tinc plena confiança en
la Pasqua del Senyor Jesús. Per altra banda, als vuitanta anys i
escaig la llum del sol ponent esdevé més plàcida per contemplar la
panoràmica del passat.

Cant

Noia del poble, Maria,
d’un poble de vinya i blat;
si tens morena la cara
és del sol que t’ha colrat.
Déu per vora teu passava,
vora el camí et va trobar.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’Amor més clar.

Era el temps de primavera,
era un temps per estimar:
et va dur vora de l’aigua,
als quatre rius et banyà,
et va cobrir amb lli i amb seda,
d’or i plata et va abillar.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’amor més clar.

Maria de l’esperança,
que vetlles gresol en mà,
la llavor duies colgada
que l’Esperit va covar.
Déu te guard, noia del poble,
que tan blanc llesques el pa.
Noia del poble, Maria,
Mare de l’amor més clar.



Salm: (junts)

CÀNTIC DE LES CRIATURES de sant Francesc d’Assís:

Lloat sigueu, Senyor meu,
amb totes les vostres criatures,
especialment el germà sol,
per qui ens doneu el dia i ens il∙lumineu.

I és bell i radiant amb gran resplendor,
de vós, Altíssim, porta significació.

Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana lluna i les estrelles,
en el cel les formàreu clares i precioses, i belles.

Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent
i per l’aire, i el núvol i el cel serè, i tot temps,
per tots ells a les vostres criatures doneu sosteniment.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua,
la qual és molt humil, i preciosa i casta.

Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc,
pel qual il∙lumineu la nit,
i és bell, i alegre i vigorós, i fort.

Silenci

1. En primer lloc dono gràcies a Déu pel do de la vida i de la
fe.

a) La vida és bella i reca deixar-la, tot i les limitacions dels anys que
l’acompanyen. La natura, amb els seus encants i sorpreses…
Milers de generacions s’han complagut a contemplar-la abans
que nosaltres, i molts altres ulls l’admiraran quan els nostres
seran closos. I a sobre, és meravellós el treball de tants homes
i dones que, amb esperit altruista, malden un dia i un altre per
treure a la llum els secrets que Déu ha dipositat en el seu si. Si
alguna cosa em dol, és no haver-ho valorat com devia. La vida és
un do inestimable, malgrat el dolor que l’acompanya. En aquests
moments no puc deixar de donar gràcies i penso en els versos
del poeta oberts al futur: Un dia seré mort i encara serà tarda,
–en la pau dels camins, en els prats verdíssims, –en el cel i en
l’aire quietament amic, –en el pas d’aquells homes que desconec
i estimo (M. Martí i Pol, «L’Arrel»).

b) La fe, regal de Déu que confio que m’acompanyarà fins al dia que
aquest cos digui prou i em trobi cara a cara amb el Déu amor, en
qui ja ara, si bé en el misteri, vivim, ens movem i som (Ac 17,28).

El sagrament de l’Orde m’ha situat en un estat qualificat del poble
de Déu, però té la seva raó de ser i la seva arrel en el baptisme,
font inestroncable de la fe que em fa viure en comunió amb Déu
i amb aquest poble sagrament de Jesucrist, obert a tots els
homes i dones de bona voluntat. L’afirmació de Sant Pau Scio
cui credidi – Sé de qui m’he fiat (2Tim 1,12) ha estat, des de
molts anys, un punt de referència en el camí. Quan les hores de
foscor han garbellat l’esperança, les paraules de l’Apòstol,
escrites des del captiveri, m’han fet llum, ni que sigui a través
d’una escletxa. Tanmateix, mantinc la confiança d’abeurar-me



un dia en la font de l’Amor: Deixa en mans del Senyor el teu
destí: Ell et mantindrà (Salm 54,23).

2. Després de Déu, dono gràcies als pares que m’engendraren i
que, nascut de pocs dies, demanaren el baptisme a l’Església,
que em va acollir i em garanteix la fe. Dono gràcies als pares i
germans, els quals foren els primers a fer-me palpable l’amor i
amb qui, juntament amb la parla catalana, vaig aprendre a
confegir i a resar el Parenostre, i a estimar la terra. Ells han
donat suport a la meva vida en tots sentits, i estic segur que
des de l’«Avui» de Déu segueixen recolzant-la.

3. En una mirada retrospectiva descobreixo i recordo agraït
tantes persones que, en un o altre aspecte, m’han fet llum en el
camí: els mestres de les escoles que vaig freqüentar, religioses
i laiques, els capellans de la parròquia, els professors del
seminari i companys. Vull posar de relleu tantes persones,
anònimes moltes d’elles, que m’han fet llum en el camí i m’han
confirmat les paraules del Mestre: Jo sóc amb vosaltres dia
rere dia fins a la fi del món (Mt 28,20). Per si fos poc, en el
darrer tram de la vida tinc la sort d’experimentar com es
comparteix la vida, en un clima de fraternitat i senzillesa, a la
residència de les Germanetes dels Pobres que m’acolliren de la
mà de Mn. Josep Padrós, company fidel de l’inici del meu
ministeri a Girona.

Silenci

6. Confesso sense reticències que aquesta fe l’he rebuda i me la
garanteix, tot i les seves deficiències, l’Església de Jesucrist,
una, santa, catòlica i apostòlica. I en aquest moment de reflexió
vers el terme, que no deu ser lluny, tot jo vull confirmar que hi
crec i l’estimo i em penedeixo de no haver-la estimat com devia
i en ella vull acabar els meus dies. Amb goig dono fe que en tot
el camí he tingut la companyia de Maria, la mare de Jesús i
mare nostra, la qual, tot i que més d’una vegada tampoc no
entengué els plans de la Providència, la confessem com «La
Mare fidel».

7. Si a algú li sorprèn la decisió presa sobre el destí de les meves
despulles, sapigueu que ho he decidit com un a aportació a la
societat de la qual he rebut tant, i com un gest de comunió amb
el pa partit i compartit en la taula de l’Eucaristia.

I prou. En aquests moments s’imposa el silenci. Un silenci
contemplatiu de la pròpia vida i de la misericòrdia de Déu que es
va obrint camí en cada un de nosaltres.

Adéu-siau i a reveure.

Setmana Santa de 2008, de retorn de la Vetlla Pasqual

Silenci



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.

Text - pregària

4. Contemplant el meu recorregut, em vénen a la memòria les
paraules de l’àngel a les dones que anaven al sepulcre aquell matí
de Pasqua: Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: no és aquí:
ha ressuscitat (…). Aneu a dir als deixebles i a Pere: Ell va
davant vostre a Galilea: allà el veureu com us va dir (Mc 16,1-8).

Amb els anys he anat prenent consciència de l’abast d’aquest anunci.
He anat descobrint «galilea», el poble, on el Senyor es fa
present enmig del dolor i a través de tantes persones que
malden per fer costat i cobrir les necessitats dels altres a
costa d’elles mateixes. Busqueu el crucificat? Baixeu a Galilea
i allà el veureu. Déu és entre els crucificats i entre els
altruistes d’avui. No el busqueu en el cercle dels aposentats i
les parafernàlies, encara que es vesteixin amb orles de
religiositat. També hi és, però amb les mans lligades.

5. En aquesta hora de comiat em dol i em penedeixo de no haver
dedicat el temps degut i més energies a ajudar a descobrir,
amb la paraula i sobretot amb la pròpia vida, «els senyals del
Regne», contribuint a donar una imatge més aviat velada que no
pas reveladora de la faç genuïna de Déu i de la religió (cfr.
Constitució Conciliar «L’Església en el món d’avui», 19). En
demano perdó a Déu i a l’Església, que justament em va ungir
per ser guia. En demano perdó especialment als diocesans de
l’Església que pelegrina a Girona i a les persones dels llocs on he
exercit el ministeri. Senyor, aspergiu-me amb l’hisop, que quedi
pur, renteu-me i seré més blanc que la neu (Salm 51, 9).

Salm 55 (54)

Escolta el meu prec, Déu meu;
quan et suplico, no t’amaguis!
Escolta atentament i respon-me!

Vaig perdut, portant arreu el meu dolor,
empès pels crits dels enemics
i la fúria dels malvats.
Aboquen damunt meu malediccions,
m’odien amb tota la ràbia.

Dintre meu sento el cor adolorit,
s’apodera de mi un pànic de mort,
m’agafa por i tremolo,
m’envaeix l’esgarrifança.

I dic: «Oh si tingués les ales del colom!
D’una volada aniria a aixoplugar-me.
Fugiria errant, ben lluny,
i m’estaria al desert.

De pressa buscaria un recer
contra ventades i huracans.»
Enreda les seves llengües, Senyor,
posa-hi desavinença!

Perquè veig a la ciutat violències i discòrdies,
que ronden la muralla de nit i de dia.
Dintre d’ella hi ha tirania i males arts,
és plena d’intrigues;
en els seus mercats abunden
l’engany i l’avarícia.



No és un enemic el qui m’insulta:
això ho podria suportar.
No em persegueix un que m’odia:
d’aquest, podria amagar-me’n.

Però ets tu, el meu company,
el meu amic i confident.
Una dolça intimitat ens unia,
ens trobàvem plegats a la casa de Déu.

Que els arribi la mort de sorpresa,
que baixin vius al país dels morts!
Hi ha tanta maldat dintre d’ells!

Però jo invoco Déu,
i ell, el Senyor, em salvarà.
Al vespre, al matí, al migdia,
li confio el meu dolor.

Ell ha escoltat el meu clam.
Ha guardat en pau la meva vida
enfront dels qui em combatien,
perquè molts lluitaven contra mi.

Que Déu m’escolti i els humiliï,
ell que regna des de sempre!
Són homes que no volen esmenar-se
ni tenen temor de Déu.

Trenquen els tractes de pau,
violen els pactes.
El seu parlar és melós,
però el seu cor és agressiu;

les seves paraules llisquen com l’oli,
però són punyals desembeinats.

Deixa en mans del Senyor el teu destí:
ell et mantindrà.
No permetrà mai de la vida
que el just sucumbeixi.

Tu, Déu meu, els faràs baixar
a la fossa de la mort.
Els homes traïdors i sanguinaris
no arribaran a la meitat de la vida.
Però jo confio en tu.

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

Silenci

Cant

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.

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.
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