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V /. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R /. Senyor, veniu a ajudar-nos.
Glòria al Pare, i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre

i pels segles dels segles.
Amén. Al·leluia

Himne

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.



Salmòdia

Ant. 1 T’he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d’un cap
a l’altre de la terra.

Salm 71

Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.

Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.

Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres;
que desfaci els opressors.

Que duri com el sol i com la lluna,
segles i més segles.

Que faci el bé com la pluja a l’herbei,
com els ruixats assaonen la terra.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys i abundi la pau.

Que domini des d’un mar a l’altre,
des del Gran Riu fins a l’extrem del país.

Els adversaris li faran homenatge,
els enemics s’abaixaran fins a la pols.

Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d’Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.

Li faran homenatge tots els reis
se li sotmetran tots els pobles.

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 T’he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d’un cap
a l’altre de la terra.



Ant. 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels
violents.

II

Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.

S’apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;

els rescatarà del poder dels violents,
estimant com un tresor la seva vida.

Que visqui i li donin l’or d’Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir-lo.

Que els blats abundin al seu país,
i onegin per les muntanyes;

que floreixin i granin com al Líban,
i en cullin com l’herba del camp.

Que es perpetuï el seu nom
i duri com el sol.

Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;

que se’n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat.

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
l’únic que fa meravelles;

sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
Amén, amén.

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 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels
violents.

Ant. 3 Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu, és l’hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a



Gràcies, Senyor, Déu de l’univers,
que sou i éreu, 
perquè ja heu pres el vostre gran poder 
i heu instaurat el vostre regne. 

Les nacions estaven furioses, 
però ara ha arribat el vostre dia, 
l’hora de judicar els morts: 

l’hora de recompensar els vostres servents
els profetes 

el poble sant 
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,

grans o petits, 
l’hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu,
l’hora del seu poder i del seu regne, 
i el seu Messies ja governa, 

perquè l’acusador dels nostres germans, 
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu, 
ha estat expulsat. 

Ells l’han vençut per la sang de l’Anyell 
i pel testimoniatge del seu martiri, 

ja que no van estimar tant la vida 
que els fes por la mort. 

Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

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 Ara és l’hora de la victòria del nostre Déu, és l’hora del seu Regne.

Lectura bíblica Ec 5, 9-6, 8

Del llibre de l’Eclesiastès

La vanitat de les riqueses

El cobejós de diner, no en té mai prou, i qui cobeja l’abundància, no en treu profit.
Una altra vanitat! Quan abunden les riqueses, abunden els qui en mengen. ¿I quina és la



utilitat del seu propietari? Contemplar-s’ho! És dolç el son del treballador, tant si menja
poc com molt; però el ric, de tant tip no pot dormir.

Hi ha un mal dolorós, l’he vist sota el sol: la riquesa conservada pel seu amo en
detriment seu. Ve que perd la riquesa en un mal negoci, i el fill que li va néixer es queda
amb les mans buides.

Perquè va sortir bo i nu de l’entranya materna, així se’n tornarà, com va venir; del
que ha guanyat, no li queda res que pugui endur-se. És un altre mal dolorós, que tal com
va venir, així se’n torni. ¿Quin profit li fa, d’haver treballat inútilment? Més encara: ha
d’empassar-se tots els seus dies en la fosca i la gran agror, en la sofrença i la ràbia.

Vet aquí el que jo he trobat bé: que és bo de menjar i beure i de fruir de tot el
treball en què hom malda sota el sol al llarg dels dies de la vida que Déu li ha donat, que
és la seva part. I tothom a qui Déu ha donat béns i riqueses, i li permet de fruir-ne i
prendre’n la seva part i fruir del seu treball, això és un do de Déu. Ben cert que no el
preocuparan gaire els dies de la seva vida, si Déu li concedeix la joia en el seu cor.

Existeix un mal que jo he vist sota el sol i que plana damunt l’home. A un, a qui
Déu ha donat béns i riqueses i honor, no li queda res més a desitjar. Però Déu no li dóna
de poder-ne fruir, perquè en frueix un estrany. És un desastre i una mala pena!

Ni que un home engendri cent fills i una colla de filles, i per nombrosos que siguin
els dies dels seus anys, si no arriba a satisfer-se el seu desig i acaba per no tenir una
sepultura, jo dic: «És millor l’avortó que no pas ell. Perquè és en va que ha vingut i a les
fosques se n’ha anat, i el seu nom es cobreix de tenebra. A més, no ha vist el sol ni en té
coneixença. Aquest és més afortunat que no pas l’altre. Encara que visqués dues vegades
mil anys, però sense fruir de benestar, ¿no van tots al mateix lloc?»

Tothom treballa per a la boca, però la gola no acaba mai d’omplir-se. ¿Quin és
l’avantatge del savi sobre l’ignorant? ¿Quin el del pobre que sap fer front a la vida?

Lectura espiritual

De les homilies de sant Amadeu de Lausana, bisbe

(Homilia 7)

Reina del món i de la pau

Considera amb quanta raó l’admirable nom de Maria, ja abans de l’assumpció al
cel, ha brillat per tota la terra, i la seva conegudíssima fama s’ha difós per tot el món
abans que la seva magnificència s’aixequés per damunt dels cels. Perquè era adient que
la Mare Verge, en honor del seu Fill, primer regnés a la terra per acabar, així, tot rebent
la glòria del cel; calia que Déu l’enriquís de gràcies en aquest món perquè ella penetrés
al cel amb plenitud de santedat, i tal com havia progressat de virtut en virtut, progressés
de glòria en glòria per l’Esperit del Senyor.



Així doncs, present encara en el seu cos, pregustava ja les primícies del regne
futur, pujava fins a Déu per una sublimitat inefable i baixava envers el proïsme per una
caritat inenarrable. En el cel li retien homenatge els ordes angèlics, a la terra era venerada
pels seus servidors, els homes. L’assistia Gabriel amb els seus àngels; i Joan, el virginal,
juntament amb els altres Apòstols, s’alegrà de servir la Verge Mare que Crist li encomanà
en la creu. Uns s’alegraven de veure en ella la seva reina, els altres la seva senyora; uns
i altres l’estimaven amb afecte i devoció.

I ella, que residia en el sublim castell de les virtuts, que vivia immergida en el mar
dels carismes divins, vessava amb una generositat amplíssima damunt del poble creient
i assedegat un abisme de gràcies que ella posseïa més que tothom. Perquè donava uns
remeis saludables als cossos i a les ànimes i podia ressuscitar de la mort corporal i
espiritual. ¿Hi ha algú que mai hagi sortit de la seva presència malalt, trist o tot ignorant
els misteris del cel? ¿Qui no ha tornat a casa seva content i ple, per haver aconseguit de
Maria, la Mare del Senyor, el que desitjava?

Ella, esposa exuberant de tants béns, mare de l’Espòs únic, feliç i plena de delícies,
com font d’uns jardins espirituals, com pou d’aigües vives i vivificants que brollés
impetuosament del Líban diví, feia baixar per una efusió celestial des de la muntanya de
Sió fins a les nacions estrangeres del voltant rius de pau i torrents de gràcia. Quan la
Verge de les verges fou acompanyada per Déu, el seu Fill, rei de reis, entre l’exultació
dels àngels, l’alegria dels arcàngels i les lloances del cel que l’aclamava, les va complir
la profecia del salmista que deia al Senyor: La princesa et ve a la dreta, vestida amb or
d’Ofir.

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

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).


