
Trobada de pregària 4.04.2019 Vespres Dijous dia 4 d’abril

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.

Himne

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.

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.

Salmòdia

Antífona 1 Amor i muralla que em salva, el Senyor és l’escut que m’empara.

Salm 143
I



Beneït sigui el Senyor, la meva roca,
que m’ensinistra els braços a la lluita
i les mans per al combat;

és l’amor i la muralla
que em deslliura i em salva,
és l’escut que m’empara.

Ell sotmet el poble al meu govern.

Senyor, ¿què són els homes, per fixar-vos-hi?
¿Què són els mortals per ocupar-vos-en?

L’home s’esvaeix com el fum,
els seus dies es fonen com una ombra.

Senyor, esberleu la volta del cel, i baixeu;
toqueu les muntanyes, i que treguin glops de fum;

desconcerteu-los fulminant els vostres llamps,
disperseu-los tirant les vostres fletxes.

Allargueu la mà des de dalt i salveu-me,
allibereu-me de l’aiguat

i de les mans dels estrangers,
que parlen de divinitats que no existeixen
i alcen la dreta jurant per déus falsos.

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 Amor i muralla que em salva, el Senyor és l’escut que m’empara.

Antífona 2 Feliç l’home que té el Senyor per Déu.

II

Déu meu, us dedicaré un càntic nou,
acompanyaré amb les arpes el meu cant:

vós doneu als reis la victòria,
i salveu David, el vostre servent.

Salveu-me de l’espasa maligna,
allibereu-me de les mans dels estrangers,

que parlen de divinitats que no existeixen
i alcen la dreta jurant per déus falsos.

Feu pujar els nostres fills
com plançons que es fan grans amb vigor jove;



les nostres filles, com pilastres ben tallades,
com pilastres d’un palau.

Que les nostres sitges siguin plenes
i puguin proveir de tot;

que es propaguin a milers les ramades
als afores de les nostres viles

i els nostres bous arribin carregats.

Que no ens rendim a l’enemic
ni vegem obertes les muralles,

ni sentim a les places el crit d’alarma.

Feliç el poble que frueix de tot això.
Feliç el poble que té el Senyor per Déu.

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 Feliç l’home que té el Senyor per Déu.

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
El judici de Déu

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 12, 16; 13, 1-3. 17-33

Del llibre dels Nombres

Moisès envia exploradors a Canaan

En aquells dies, el poble se’n va anar d’Haserot i acampà al desert de Faran. El Senyor
digué a Moisès:

«Envia uns quants homes a explorar el país de Canaan que jo dono als israelites. Escolliu
per cada tribu un d’entre els principals.»

Moisès els envià perquè exploressin el país de Canaan i els digué:

«Pugeu pel Nègueb cap a la muntanya. Observeu com és el país i el poble que hi viu, si
és fort o feble, petit o gran, i si la terra habitada és bona o dolenta, si les ciutats són
obertes són llocs fortificats, si els camps són fèrtils o de secà, si hi ha arbres o no.
Au, coratge, i porteu-nos fruita del país.»

Era el temps dels primers raïms. Ells pujaren a explorar el país, des del desert de Sin fins
a Rohob, a Lebò d’Hemat. Pujaren pel Négueb i arribaren a Hebron, on residien
Ahiman, Sisai i Tolmai fills d’Enac. Hebron havia estat fundada set anys abans
que Tanis d’Egipte. Quan arribaren a la vall d’Escol, van tallar una sarment amb
raïms, que portaren penjada d’una barra entre dos, i van collir també magranes i
figues. Per aquest raïm que hi van collir, els israelites posaren a aquest lloc el nom
de torrent d’Escol.

Al cap de quaranta dies aquells homes tornaren d’explorar el país, i anaren a Cadés, al
desert de Faran, a trobar Moisès i Aaron i tota la comunitat del poble d’Israel per
donar-los la seva informació i mostrar-los els fruits de la terra. Contaren a Moisès
com havien anat al país on els havia enviat, i de fet havien trobat una terra que
regalima llet i mel, com podia veure pels fruits que n’havien portat; però que els



habitants del país eren molt robustos, les ciutats fortificades molt grans, i entre la
gent havien vist fins i tot gegants de la raça d’Enac. Que els amalequites vivien a
la regió del Négueb, els hitites, els jebuseus i els amorreus a la muntanya, i els
cananeus a la costa i vora el Jordà. Aleshores Caleb va demanar al poble la paraula
i digué davant Moisès:

«Pugem-hi i apoderem-nos-en. Segur que els vencerem.»

Però els homes que havien anat amb ell deien:

«Són més forts que nosaltres: no els podrem pas vèncer.»

I en presència del poble d’Israel desacreditaven el país que havien explorat dient-los:

«Es un país que devorarà com si res tothom qui es proposi d’anar-hi a viure. La gent que
hi hem vist era d’una alçada enorme. Hi hem trobat gegants, de la raça d’Enac: al
seu costat, nosaltres semblàvem llagostes, i a ells els fèiem el mateix efecte.»

Lectura espiritual

Dels sermons de sant Lleó el Gran, papa

(Sermó 15 de passione Domini, 3-4)

Contemplem la Passió del Senyor

El qui venera com cal la passió de Jesús, el Senyor crucificat, que el contempli amb els
ulls del cor per adonar-se que la carn de Crist és també carn seva.

Que els homes fets de terra s’esgarrifin en el suplici de llur Redemptor, que es trenquin
les lloses dels cors infidels i que els que es veien afeixugats pels temors de la
mortalitat saltin de joia, perquè els ha estat treta la pedra del sepulcre. Que surtin
ara àdhuc en la ciutat santa, és a dir, en l’Església de Déu, els signes de la
resurrecció futura; que ocorri ja en els cors el que posteriorment succeirà en els
cossos.

A cap home, encara que sigui dèbil, no li ha estat negada la victòria de la creu, i no hi ha
ningú a qui no ajudi la pregària de Crist. Perquè si fou profitosa fins i tot per a la
turba que s’encruelí contra ell, ¿com no ajudarà a aquells que se li converteixen?

S’ha tret la ignorància, ha minvat la dificultat i la sang sagrada de Crist ha extingit
aquella espasa de foc que barrava el pas a la regió de la vida. La negror de la nit
antiga ha cedit el pas a la llum veritable.

El poble cristià és convidat a participar de les riqueses del paradís; a tots els regenerats
els ha estat oberta la tornada a la pàtria perduda; cal només que l’home no es
tanqui el camí, que la fe del bon lladre aconseguí d’obrir.

Procurem que les activitats humanes no creïn en nosaltres o massa angoixa o massa
vanitat, fins al punt d’impedir-nos la nostra configuració a Crist en la imitació dels



seus exemples. Ell ho va fer i ho va patir tot, per tal que la virtut que ell, el nostre
cap tenia, la tingues també tot el cos.

Aquell mateix acolliment de la nostra substància per part de la deïtat, quan el qui és la
Paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle ¿ha deixat algú
privat de la seva misericòrdia, que no sigui un infidel? ¿Qui no té una naturalesa
comuna amb Crist, si ha acceptat Crist, que la va assumir, i ha estat regenerat pel
mateix Esperit pel qual Crist va néixer? ¿Qui no veurà en el mateix Crist la pròpia
debilitat? ¿Qui no comprèn que Crist té la condició humana, quan el veu que
menja, que dorm, que reposa, que les inquietuds l’entristeixen, que plora de pietat?

I perquè a aquesta condició humana calia curar-li les ferides antigues, calia netejar-li la
turbulència del pecat, l’Unigènit de Déu va convertir-se també en fill del nostre
llinatge humà; així no li mancarien ni la veritat total de la humanitat ni la plenitud
de la divinitat.

Es cosa ben nostra que Crist passés tres dies en el sepulcre, que al tercer dia ressuscités,
i que pugés, per damunt de totes les altures del cel, fins a la dreta de la majestat del
Pare; de manera que si caminem per la senda dels seus manaments i no ens
avergonyim de confessar el que ell va fer, en la humilitat del nostre cos, per a la
nostra salvació, també nosaltres serem els seus companys en la glòria, ja que és
ben clar que Crist complirà el que va prometre: A tothom que em reconegui davant
els homes, també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel, però a tothom que
em negui davant els homes, també jo el negaré davant el Pare del cel.

Responsori breu

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida. 
R. Senyor, compadiu-vos de mi. 

V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. 
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi. 

Càntic de Maria

Antífona Les obres que jo faig demostren que el Pare m’ha enviat, diu el Senyor. 

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.

Antífona Les obres que jo faig demostren que el Pare m’ha enviat, diu el Senyor. 

Pregàries

Celebrem la misericòrdia de Déu, que ens il∙lumina amb la gràcia de l’Esperit Sant
perquè resplendim per la nostra fe i les obres bones. Preguem el Senyor tot dient:

Vivifiqueu, Senyor, el poble que Crist ha redimit.

Senyor, font i origen de tota santedat, per mitjà del misteri eucarístic uniu més íntimament
a Crist els bisbes, preveres i diaques, perquè vegin renovada la gràcia que els fou
conferida per la imposició de les mans en la seva ordenació.

Ensenyeu els vostres fidels a participar digna i fructuosament en la taula de la Paraula i
del Cos de Crist, perquè realitzin en la seva vida el que han rebut en el sagrament.

Concediu-nos la gràcia de reconèixer en cada home la dignitat d’un fill vostre, redimit per
la sang de Crist, a fi de respectar la llibertat i la consciència dels nostres germans.

Que tots els homes sàpiguen moderar l’afany de posseir béns terrenals, i atenguin a les
necessitats dels altres.

Apiadeu-vos dels fidels que avui heu cridat d’aquest món, i doneu-los l’eterna
benaurança.



Invoquem Déu Pare amb la pregària que Jesús ens ensenyà:

Pare nostre.

Oració

Per la vostra clemència, Senyor, feu que els vostres servents, purificats per la penitència
i practicant les bones obres, obeïm sempre i en tot els vostres manaments i arribem
ben disposats a les festes pasquals. 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).


