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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

Antífona 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
I

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.

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



Antífona 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.

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

Antífona 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.

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

Lectura bíblica 3, 1-16

De la carta als cristians de Filips

Jo també em podria refiar d’aquests títols, i més que cap altre, perquè vaig ser
circumcidat el dia vuitè, sóc israelita de naixement, de la tribu de Benjamí, hebreu
fill d’hebreus; jo en el compliment de la Llei era fariseu, en el zel per la meva
religió era un perseguidor de l’Església, i en la justícia que pogués venir de la Llei
era irreprensible.

Però, per Jesucrist tinc per desavantatjosos els meus avantatges. Sí, tots els avantatges
que jo pogués tenir, els considero desavantatjosos comparats amb el valor que té
poder conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he avingut a perdre tot



avantatge i a considerar-lo com a escòries a canvi de guanyar Crist i veure’m
incorporat a ell. Ni tan sols sóc just gràcies a una justícia meva guanyada per haver
observat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que prové d’haver cregut en Crist,
vull dir aquella justícia que Déu dóna als creients. El meu desig és conèixer Crist
i experimentar el poder de la seva resurrecció, compartir la seva passió i
configurar-me a la seva mort, per poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els
morts.

No vull pas dir amb això que ja he obtingut aquella plenitud que busco; corro amb
l’esperança d’apoderar-me’n; puc fer-ho, ja que Jesucrist s’apodera de mi.
Germans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; el que faig és oblidar-me dels
avantatges que he deixat enrere i llançar-me tot jo cap allò que tinc al davant;
corro cap a la meta, per guanyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt
en Jesucrist.

Així hem de pensar tots els qui hem arribat a una maduresa, i, si algun punt el vèieu
diferent, Déu ja us ho aclarirà. En tot cas, que la nostra vida s’avingui amb el punt
de vista on hem arribat.

Lectura espiritual

De la carta que sant Francesc d’Assís adreça a tots els fidels 

(Opuscula)

El Pare altíssim anuncia que el seu Verb digníssim, Santíssim i gloriosíssim vindria al
món; ho va anunciar per mitjà de sant Gabriel arcàngel a la santa i gloriosa Verge
Maria, en les entranyes de la qual el Verb va rebre la carn veritable de la nostra
humanitat, de la nostra fragilitat. Ell era riquíssim, ho era per damunt de tot, i
volgué, no obstant això, acompanyat de la seva Mare, escollir la pobresa. I, quan
tenia ja la passió a prop, celebrà la Pasqua amb els seus deixebles. Després pregà
al Pare i digué: Pare, si és possible, que aquest calze s’allunyi de mi.

Però posà la seva voluntat en la voluntat del Pare. I la voluntat del Pare fou que el seu
Fill, beneït i gloriós, que el mateix Pare ens donà i que va néixer per nosaltres,
s’oferís ell mateix per mitjà de la seva sang com a sacrifici i víctima a l’ara de la
creu. I es va oferir no per a ell, per mitjà del qual foren fetes totes les coses, sinó
pels nostres pecats; ens va deixar un exemple perquè nosaltres seguíssim les seves
petjades. I vol que tots ens salvem per ell, i que el rebem en els nostres cors purs
i en els nostres cossos castos.

Oh, que benaurats i beneïts són aquells que estimen el Senyor i fan el que Crist va dir a
l’Evangeli: Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, i els
altres com a tu mateix. Estimem, doncs, Déu i adorem-lo amb cor pur i pensament
net, perquè ell mateix vol això quan diu: Els bons adoradors adoraran el Pare en
esperit i en veritat. Tots els qui l’adoren cal que l’adorin en esperit de veritat.



Adrecem-li oracions i lloances dient-li de dia i de nit: Pare nostre que esteu en el
cel, ja que hem de pregar sempre, sense perdre mai l’esperança.

I, a més d’això, fem fruits dignes de penitència. Estimem el proïsme com a nosaltres
mateixos. Tinguem caritat i humilitat, i fem almoines, ja que l’almoina neteja de
la brutícia dels pecats. Perquè els homes perden tot el que deixen en aquest segle,
però s’emporten la recompensa de la caritat i de les almoines que havien fet, per
les quals rebran del Senyor un premi i una remuneració digna.

No hem de ser savis ni entesos segons la carn, més aviat hem de ser humils, senzills i
purs. Mai no hem de desitjar ocupar llocs per damunt dels altres homes, sinó que,
per amor a Déu, més aviat hem de ser súbdits i servidors de tota criatura humana.
I damunt de tots els qui obren així i perseveren fins al final reposarà l’Esperit del
Senyor i farà d’ells la seva mansió, i seran fills del Pare celestial, ja que fan les
obres del Pare, i són esposos, germans i mares de Jesucrist Senyor nostre.

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).


