
Trobada de pregària 7.06.2018 Vespres de la Mare de Déu

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 Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l’univers, Al·leluia.
 

Salm 112

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.

Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.

Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s’eleva més enllà del cel.

¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d’allí s’inclina
per veure el cel i la terra.



Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,

per asseure’l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.

La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 1 Sortosa vós, Verge Maria, que portàreu el Creador de l’univers, Al·leluia.
 

Ant. 2 Heu infantat el vostre Creador i sou sempre verge, Al·leluia.

Salm 147

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,

que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,

manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.

Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,

dóna una ordre, i les fon tot seguit, 
fa bufar els seus vents, i l’aigua s’escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d’Israel, els seus decrets i decisions.

No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare, i al Fill…

Ant. 2 Heu infantat el vostre Creador i sou sempre verge, Al·leluia.

Ant. 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida, Al·leluia.
 

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…

Ant. 3 El Senyor us ha beneït, per vós hem rebut el fruit de la vida, Al·leluia.

Lectura bíblica Mc 3,20-35

Lectura de l’evangeli segons sant Marc

En aquell temps, Jesús entrà a casa amb els deixebles, i tornà a reunir-s’hi tanta gent que
no els quedava temps ni de menjar.

Quan els seus sentiren dir el que feia hi anaren per endur-se’l, perquè deien que havia
perdut el seny.

Per altra banda, els mestres de la Llei que havien vingut de Jerusalem deien que estava
posseït per Beelzebul, i que treia els dimonis pel poder del rei dels dimonis.



Jesús els cridà i els rebatia valent-se de paràboles. Els deia: «Com pot ser que Satanàs
vulgui treure fora Satanàs? Si un reialme es divideix en faccions que lluiten les
unes contra les altres no pot durar gaire temps.

I si dins d’una família hi ha divisions, tampoc no pot durar. Igualment, si el regne
de Satanàs s’ha dividit en faccions que lluiten entre elles ja no se sosté: no
pot pas durar. A casa d’un guerrer valent ningú no pot penetrar-hi per
prendre-li el que té sense encadenar-lo abans; només així li podrà saquejar
la casa.

Us ho dic amb tota veritat: Per més pecats que un home cometés i per més
blasfèmies que proferís, Déu està disposat a perdonar-lo, però el qui injuria
l’Esperit Sant, Déu no el perdonarà mai i sempre serà reu del seu pecat.»

Jesús va fer aquesta afirmació perquè deien que tenia un esperit maligne.

Després arribà la seva mare amb els seus familiars, i de fora estant el fan cridar.

La gent que seia al voltant d’ell li diu: «La vostra mare i els vostres parents són aquí fora,
que us volen veure.»

Ell els respon: «Qui són la meva mare i els meus parents?» Llavors mirant els que seien
tot al voltant, diu: «Aquests són la meva mare i els meus familiars: tothom qui
compleix la voluntat de Déu és el meu parent, la meva parenta, la meva mare.»

Lectura espiritual

Dels Exercicis de santa Gertrudis, verge

(Exercitium VII: SC 127,227-233)

Vós celebreu un dissabte etern juntament amb Maria

El meu cor i la meva ànima es desviuen per Vós, Déu meu, possessió meva per sempre! En Vós
exulta el meu esperit, oh Déu salvador meu!

Si pogués, convocaria totes les criatures a la lloança de la vostra glòria, totes les obres de les
vostres mans. Només amb el pensament de la vostra lloança la meva ànima s’estremeix.

Si disposés de les forces de tots els àngels i els homes, les esmerçaria íntegrament en honor
vostre, perquè em fos concedit de contemplar el goig festiu i el cant que us glorifica
davant del vostre tron, allà on Vós celebreu un dissabte etern juntament amb Maria,
l’arca de la vostra santedat, en un repòs benauradíssim, circumdat de milers de miríades,
que dia i nit aclamen sense parar: Sant, sant, sant!

Ara, quan l’esperit i l’ànima es lliuren a la lloança de Déu, i no troben paraules que escaiguin
a la seva dignitat, prega al Senyor Jesús, que t’estima, que es glorifiqui Ell mateix en
nom teu amb una lloança adient, grata, que li pugui plaure. Digues, doncs, amb llavis
purs i cor devot:



Déu meu, delícia meva, que us beneeixi la santa glòria de la vostra mateixa divinitat, que s’ha
dignat a omplir i habitar durant nou mesos les castes entranyes de la Verge Maria.

Que us beneeixi aquell altíssim poder diví que s’ha inclinat fins al fons humil de la vall
de la virginitat.

Que us beneeixi l’omnipotència delicadíssima, amb què heu infós en la rosa virginal tota
la virtut, la bellesa i l’encís que Vós podríeu desitjar.

Que us beneeixi la meravellosa saviesa que amb un devessall de gràcia ha fet dignes de
Vós la vida, el cos i l’ànima de Maria.

Que us beneeixi l’ abaixament de la vostra majestat, que ha guanyat per a mi els tresors
de l’heretatge etern.

Que us beneeixi l’assumpció de la nostra humanitat, que em crida a participar de la
vostra divinitat.

Que exultin en Vós, en nom meu, el cor i l’ànima de la gloriosíssima Mare i Verge Maria,
escollida per Vós com a mare a causa de la meva salvació i perquè sempre pugui confiar
en la seva clemència maternal.

Que exulti en Vós aquella cura fidelíssima que teniu de mi, per la qual m’heu donat una
advocada i protectora tan excelsa, en qui puc obtenir facilíssimament la vostra
gràcia, refiat de la vostra permanent misericòrdia en favor meu.

Que exulti en Vós Maria, aquest admirable tabernacle de la vostra glòria, l’únic digne
d’oferir-vos un sant habitatge; gràcies a ella podeu rebre en nom meu la lloança
i la glorificació perfectes, que us hauria de donar jo.

Responsori breu
 
R / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
V/ Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.
R / Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
V/ Al·leluia, al·leluia.
R / Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
V / Ens vau donar un fill i sou sempre verge, Mare de Déu, * Al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Ant. El Senyor ha mirat la meva petitesa i el Totpoderós obra en mi meravelles,
Al·leluia.

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. El Senyor ha mirat la meva petitesa i el Totpoderós obra en mi meravelles,
Al·leluia.

Pregàries

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

Mireu la plena de gràcia i escolteu-nos.

O Déu, que féreu meravelles en la immaculada Verge Maria i l’associàreu al Crist gloriós
en cos i ànima,
dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la glòria de Crist.

Vós, que ens donàreu Maria per Mare, alleugeu els malalts, consoleu els tristos, perdoneu
els pecadors,
concediu a tots la salut i la pau per intercessió de Maria.

Vós que omplíreu de gràcia Maria,
concediu a tothom l’abundor de la vostra gràcia.

Que l’Església sigui un sol cor i una sola ànima en la caritat,
i que els fidels perseverin units en la pregària amb Maria, la mare de Jesús.

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

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l’esperit; i,
per la gloriosa intercessió de la sempre Verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida
present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. 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).




