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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

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 Is 51, 17-52,2.7-10

Del llibre del profeta Isaïes

La Bona Nova sobre Jerusalem

Desvetlla’t, desvetlla’t i alça’t, Jerusalem, tu que has tastat la copa de la ira del
Senyor, que has begut fins l’última gota del calze que fa rodar el cap. Dels teus fills no
n’hi havia cap per a guiar-te, cap que et donés la mà.

¿Qui es condolia de la doble desgràcia que t’aclaparava? Devastació i ruïna, guerra
i fam, sense engruna d’alleujament. Els teus fills, extenuats, s’ajeien per les cantonades,
com cérvols atuïts a la xarxa, sota la ira del Senyor, sota l’amenaça del teu Déu.

Escolta, infeliç, embriagada i no pas de vi. Això diu el Senyor, el teu Déu, Senyor
de l’univers, defensor del seu poble: «Jo et prenc dels dits el calze que fa rodar el cap,
perquè no beguis més del vi del meu rigor. El passaré als teus botxins, que et manaven
que t’ajupissis per trepitjar-te. Tu paraves l’esquena com la terra, com un carrer sota els
peus de la gent.»

Desvetlla’t, desvetlla’t, Sió, sigues forta. Posa’t una roba esplèndida, ciutat santa
de Jerusalem, que mai més els pagans ni els estrangers no entraran dintre teu. Jerusalem
endogalada, treu-te la pols, aixeca’t i desfés-te la soga del coll, Sió, ciutat captiva.

Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau
i porta la Bona Nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: «El teu Déu és rei.»
Escolta els crits dels teus sentinelles, escolta quins esclats de goig: veuen cara a cara com
el Senyor torna a Sió.

Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu, totes, el crit d’alegria: el Senyor ha consolat
el seu poble, ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els pobles el Senyor ha estès el seu
braç sant, i d’un cap a l’altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu.

Lectura espiritual

Dels sermons de sant Agustí, bisbe (Sermó 185)

La fidelitat germinarà de la terra i la justícia mirarà des del cel

Desvetlla’t, home: Déu per tu s’ha fet home. Desvetlla’t, tu que dorms, ressuscita
d’entre els morts i el Crist t’il∙luminarà.

Tu estaries mort per sempre més, si ell no hagués nascut en el temps. Mai no
t’hauries deslliurat de la carn de pecat, si ell no hagués pres una carn com la nostra,
pecadora. T’hauria posseït una misèria perpètua, si no s’hagués esdevingut aquesta
misericòrdia. No hauries reviscut, si ell no s’hagués reunit amb la mort. Hauries estat
perdut, si ell no hagués acudit.

Celebrem contents l’adveniment de la nostra salvació, de la nostra redempció.
Celebrem el jorn de festa en què un dia gran i etern, procedent del dia gran i etern, arriba
fins a aquest dia nostre, temporal i tan breu.

Crist s’ha fet per nosaltres justícia, santificació i redempció, perquè, tal com està
escrit: Si algú es gloria, s’haurà de gloriar en el Senyor.



La fidelitat, doncs, germinarà de la terra; Crist, que va dir: Jo sóc la veritat, ha
nascut de la Verge. I la justícia mirarà des del cel, perquè l’home que creu en aquell que
ha nascut no es crea ell mateix la justícia, sinó que la rep de Déu. La fidelitat germinarà
de la terra, perquè la Paraula es va fer home. I la justícia mirarà des del cel, perquè
l’home no pot rebre res, si no li és donat des del cel.

La fidelitat germinarà de la terra; l’home, de Maria. I la justícia mirarà des del
cel, perquè l’home tot ho rep com un do del cel.

Justificats per la fe, fem les paus amb Déu, perquè la justícia i la pau s’abraçaran
per nostre Senyor Jesucrist, perquè la fidelitat germinarà de la terra. Per ell tenim accés
a la gràcia en la qual estem i ens gloriem en l’esperança de la glòria de Déu. No diu de
la «glòria nostra», sinó de la «glòria de Déu», per tal com la justícia no va procedir de
nosaltres, sinó que va mirar des del cel. Per consegüent, si algú es gloria, que no es
fonamenti en ell mateix: s’haurà de gloriar en el Senyor.

Perquè, havent nascut de la Verge el Senyor, se sentí l’anunci angèlic que deia:
Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes que estima el Senyor.

I, a la terra, ¿d’on ve la pau, sinó del fet que la fidelitat germinarà de la terra, això
és, que Crist ha nascut de la carn? I ell es la nostra pau, ell que de dos pobles n’ha fet un
de sol: perquè fóssim homes que estimen el Senyor; lligats suaument pel vincle de la
unitat.

Gaudim, doncs, d’aquesta gràcia, perquè la glòria nostra sigui testimoni de la
nostra consciència allà on ens gloriem no de nosaltres, sinó de Déu. Per això s’ha dit: Als
ulls de tots vós sou la meva glòria. Perquè, ¿quina gràcia de Déu més gran va poder
brillar per a nosaltres que el fet que, tenint el Fill unigènit, el convertís en fill d’home, i
així, a la bestreta, transformés el fill de l’home en Fill de Déu?

Tu, cerca’n el mèrit, cerca’n la causa, cerca’n la justícia: a veure si trobes quelcom
que no sigui gràcia.

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).




