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Cant d’Entrada

Sempre que m’invoqui l’escoltaré,
el salvaré i l’ompliré de glòria,

saciaré el seu desig de llarga vida,
li mostraré la meva salvació.

Tu que vius a recer de l’Altíssim
digues al Senyor:

Sou el meu Déu en qui confio!

Acte Penitencial

Primera Lectura Gn 15,5-12.17-18

Lectura del llibre del Gènesi

En aquells dies, Déu va fer sortir fora Abram i li digué:
«Mira el cel i posa’t a comptar les estrelles, a veure si les pots

comptar; doncs així serà la teva
descendència.»
Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho

tingué en compte per donar-li una justa
recompensa.

Després li digué:
«Jo sóc el Senyor, que t’he fet sortit

d’Ur dels caldeus per donar-te
aquest país; serà el teu heretatge.»

Abram preguntà:
«Quina garantia me’n doneu, Senyor?»

Ell respongué:

GRÀCIES!!!



Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

Puix teniu per qui us venera
dons del cel en abundor:
Verge de Rocaprevera

deu-nos vostre sant amor.

Oh Rosella tota encesa,
de florida virginal
que sou plena de bellesa
en els ulls de l’Eternal,
i sou sempre en primavera,
i no minva vostra olor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

Sia aquest bell santuari
llar pairal de Torelló,
on sovint vinga a portar-hi
el tribut de l’oració.
Al devot que s’hi arrecera
eixugueu-li l’amarg plor:
Verge de Rocaprevera
deu-nos vostre sant amor.

«Porta’m una vaca, una cabra i un moltó de tres anys, una
tórtora i un colomí.»

Li portà tots aquests animals, els partí per la meitat i posà cada
meitat enfront de l’altra, però no va partir els ocells. Uns
ocellots de presa volien abatre’s sobre els cossos morts, però
Abram els allunyava.

Quan el sol s’anava a pondre, Abram caigué en un son profund i
s’apoderà d’ell un gran terror, com una foscor. Després de la
posta, quan ja s’havia fet fosc, veié un forn fumejant, una torxa
encesa, que passava enmig dels animals partits.

Aquell dia el Senyor va fer amb Abram una aliança i es comprometé
en aquests termes:
«Dono aquest país a la teva descendència, des del torrent

d’Egipte fins al gran riu, el riu Eufrat.»

Paraula de Déu

Salm responsorial

El Senyor m’il∙lumina i em salva.

Segona Lectura Fl 3,17-4,1

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips

Germans, seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els qui viuen segons
el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo
amb llàgrimes als ulls: N’hi ha molts que, pel seu estil de viure,
són contraris a la creu del Crist. El terme on s’encaminen és de
perdició, el déu que adoren és el ventre, i la seva glòria, la posen
en les parts vergonyoses; tot el que aprecien són valors
terrenals.



Però nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d’allà esperem un
Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre
pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella
acció poderosa que li ha de sotmetre tot l’univers.

Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el
meu goig i la meva corona, manteniu-vos així, en el Senyor,
estimats meus.

Paraula de Déu

Aclamació abans de l’Evangeli

Glòria i lloança a vós, oh Crist,
Senyor nostre.



Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d’enyorar...
Car seguir l’Esperit, vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa, el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes treuran brots.

I Jesús ens dirà: “convé que sigui”,
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari
i la vida de tots tindrà aquest preu.

Evangeli Lc 9,28b-36

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la
muntanya a pregar.

Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu
vestit es tornà blanc i espurnejant.

Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i
Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell,
que s’havia d’acomplir a Jerusalem.

Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan
es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que
eren amb ell.

Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué:
«Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una

per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.»
Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol

i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol.
Llavors del núvol estant una veu digué:

«Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.»
Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells

guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del
que havien vist.

Paraula del Senyor

Homilia

Credo



Pregària dels fidels

Presentem al Pare les nostres pregàries, i demanem-li que ens
beneeixi amb el seu amor.

Preguem tot dient:

Escolteu-nos, Pare

Pel nostre poble de Torelló. Per tots els qui hi vivim. Pels joves i els
grans, pels avis i els nens.

Pels cristians del nostre poble, cridats a ser testimonis de la nostra
fe. Per les nostres parròquies, pels preveres, per les religioses,
pels laics. Per cada un dels grups cristians.

Per l’Església sencera. Pel papa Francesc, pel bisbe Romà. Per tots
aquells que viuen i comparteixen l’alegria de la fe de Jesucrist.

Per tots els qui pateixen, aquí entre nosaltres i a qualsevol lloc del
món. Pels pobres i pels malalts. Pels qui viuen en la soledat i la
tristesa.

Per la Comunitat de Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, que
avui s’acomiaden després de molts anys d’estada entre
nosaltres. Per cadascuna d’elles, per totes les germanes que
n’han format part. Perquè Déu els premiï tot el bé que han fet
a les nostres comunitats, a tanta gent del nostre poble, també
als qui ja no hi són, i a tots i cadascun de nosaltres.

Per nosaltres, que estem aquí celebrant l’Eucaristia, i per les
nostres famílies, els nostres amics, els nostres difunts,
particularment per les germanes que ja han mort.

Déu, Pare nostre, escolteu les nostres pregàries i ompliu el món
sencer del vostre amor.

Per Crist, Senyor nostre.

Ofertori

Cant del Sant

Parenostre

Anyell de Déu

Cant de Comunió

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l’Egipte enrera,
fent camí, l’horitzó verge al davant:
llibertat, que és tot festa en l’assemblea,
terra nova, que el poble va creant.


	Missa Comiat 2019-02-1
	Missa Comiat 2019-02-2
	Missa Comiat 2019-02-3
	Missa Comiat 2019-02-4

