
Goigs a llaor de la Mare de Déu dels Dolors del Mas Les
Maioles

Puix que la més aspra via
vau seguir amb aflicció.
Siau-nos consol i guia

Mare de Déu dels Dolors.

7. Capella de les Maioles
des dels camps de Torelló:
acolliu a qui s’acosta
tot portant-vos rams d’olor.
Vetlleu per nostra masia
en les hores de negror.
Siau-nos consol i guia
nostra Mare dels Dolors.

Lectura pública i signatura de l’acta de benedicció de la
Capella

BENEDICCIÓ DE LA CAPELLA

DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS

DEL MAS LES MAIOLES DE TORELLÓ

MISSA DE LA BENEDICCIÓ

23 de juny de 2019



Cant d’Entrada

Salutació

Que la gràcia i la pau siguin amb tots vosaltres en la santa
Església de Déu.

[Tots:] I amb el vostre esperit.

Monició de benvinguda

Plens de goigs, germans estimats,
ens hem reunit per dedicar una nova església

amb la celebració del sacrifici del Senyor.
Caldrà que participem religiosament d’aquest ritu sagrat,

i que escoltem amb fe la paraula de Déu,
a fi que la nostra comunitat,
renascuda d’unes mateixes fonts baptismals

Benedicció

Que us beneeixi el Senyor del cel i de la terra
que avui us ha congregat
per a la benedicció d’aquesta casa.

[Tots:] Amén.

Que Déu, que ha volgut reunir els fills dispersos
per mijtà del seu propi Fill,
us concedeixi de ser un temple sant
i una digna mansió de l’Esperit.

[Tots:] Amén.

Que, justificats per la seva gràcia,
tingueu Déu per hoste de la vostra ànima
i posseïu amb tots els sants
l’herència de la felicitat eterna.

Que us beneeixi Déu totpoderós,
Pare a, Fill a i Esperit a Sant.

[Tots:] Amén.



Oració Postcomunió

Senyor,
per aquests sagraments que hem rebut,
arreleu els nostres cors en la veritat,
per tal que, així com us adorem en aquest temple,
ens puguem gloriar a la vostra presència
amb tots el sants i elegits.

Per Crist Senyor nostre.

[Tots:] Amén.

i alimentada de la mateixa taula,
creixi com a temple espiritual

i, reunida al voltant d’un sol altar,
progressi en l’amor de Déu.

Ara, els qui han fet construir l’església expliquen breument el
sentit de l’obra que han fet.

Benedicció de l’aigua i aspersió

Germans estimats:
ara que dedicarem solemnement aquesta casa al nostre Déu,
demanem-li que es digni a beneir aquesta aigua
que serà aspergida damunt nostre
en signe de penitència

i en memòria del baptisme
i amb la qual seran purificades aquestes parets

i aquest nou altar.
Que ell mateix vulgui ajudar-nos amb la seva gràcia

perquè, dòcils a l’esperit que hem rebut,
ens mantinguem fidels en la seva Església.

[Tothom prega uns moments en silenci]

Oh Déu,
per vós tota criatura surt a la llum de la vida
i tant estimeu els homes
que no solament els alimenteu

amb sol∙licitud paternal,
sinó que els purifiqueu dels pecats
amb la rosada de la caritat,
per conduir-los sempre a Crist, el seu cap;
vós heu volgut misericordiosament



que els pecadors,
en submergir-se a les fonts baptismals,
morissin amb Crist, ressuscitessin com a justos,
esdevinguessin els seus membres
i fossin amb ell hereus del premi etern.
Santifiqueu aquesta aigua

amb la vostra a benedicció
perquè aspergida sobre nosaltres
i les parets d’aquesta església
sigui signe del baptisme salvador,
pel qual Crist ens renta

i ens fa temple de l’Esperit Sant;
concediu-nos, Senyor, a nosaltres
i a tots els germans que en aquesta església
celebraran els divins misteris,
d’arribar feliçment a la Jerusalem celestial.

Per Crist Senyor nostre.

[Tots:] Amén.

Cant durant l’aspersió

Doxologia de la Pregària Eucarística

Parenostre

Anyell de Déu

Cant de Comunió



Que brilli en l’Església la llum de Crist,
perquè tots els pobles arribin a la plenitud de la veritat.

Ofertori

Oració sobre els ofrenes

Rebeu, Senyor, els dons de la vostra Església plena d’alegria,
a fi que el poble reunit en aquest lloc sant,
en participar dels vostres misteris,
aconsegueixi la salvació eterna.

Per Crist Senyor nostre.

[Tots:] Amén.

Pregària Eucarística

Cant del Sant

Aclamació al Memorial

[En acabar l’aspersió]

Que Déu, Pare misericordiós,
sigui present en aquesta casa d’oració:
i que per la gràcia de l’Esperit Sant
purifiqui aquest temple, on ell farà estada,
temple que som nosaltres.

[Tots] Amén.

Cant del Glòria

Oració colAlecta

Déu omnipotent i etern,
vesseu sobre aquest lloc la vostra gràcia
i auxilieu tots els qui us hi invoquin;
perquè la vostra paraula
i els sagraments que s’hi celebrin
enforteixin el cor dels vostres fidels.

Per nostre Senyor Jesucrist.

[Tots:] Amén.

El president dóna el leccionari al primer lector i diu:

Que sempre ressoni en aquesta nau
la paraula de Déu,

perquè us vagi revelant el misteri de Crist
i dugui a terme en l’Església la vostra salvació.

[Tots:] Amén.



Primera Lectura Ne 8,1-4a.5-6,8-10

Lectura del llibre de Nehemies

En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei en
presència del poble reunit a la plaça de davant la porta de les
Aigües, i des del matí fins al migdia el llegí davant de tothom:
homes, dones i criatures capaces d’entendre-la. Tot el poble
escoltava atentament la lectura del llibre de la Llei.

Esdres, mestre de la Llei, estava dret dalt una tarima de fusta
preparada expressament. Obrí el llibre a la vista de tot el
poble, ja que des del lloc on era dominava tothom, i així que
l’obrí, tot el poble es posà dret. Esdres beneí el Senyor, Déu
gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: «Amén, amén.»

Després es prosternaren amb el front a terra, i adoraren el Senyor.

Ell llegia ben clar el llibre de la Llei de Déu, i alguns levites
n’exposaven el sentit perquè la lectura fos entenedora.

El governador Nehemies, el sacerdot Esdres, mestre de la Llei, i els
levites que exposaven al poble el sentit de la Llei, digueren a
tota la gent: «La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor, el
nostre Déu: no us entristiu ni ploreu», perquè tota la gent
plorava mentre escoltava les paraules de la Llei.

Els digué, doncs: «Aneu-vos-en ara. Mengeu i beveu de gust i
repartiu-ne als qui no s’havien portat res, que la diada d’avui es
santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el
goig del Senyor serà la vostra força.»

Paraula de Déu

el sacrifici del vostre Ungit, ofert en l’ara de la creu,
i que reuniu amb amor de pare
el vostre poble al voltant de la taula
de Crist, el vostre Fill,
per celebrar el seu memorial.

Mireu, Senyor, aquest altar
que hem preparat per celebrar-hi els vostres misteris:
que sigui el centre de la nostra lloança

i l’acció de gràcies;
que sigui l’ara on oferim el misteri

del sacrifici de Crist;
que sigui la taula on partirem el pa de vida

i beurem el calze de la unitat;
que sigui la fon d’on brolli

el doll inestroncable de la salvació;
així, acostumant-nos a Crist, pedra viva,
creixerem com a temple sant
i podrem oferir en l’altar del nostre cor
el sacrifici plaent i acceptable d’una vida santa,
per a lloança de la vostra glòria.

[Tots:] Que Déu sigui beneït per sempre.

En acabar de preparar l’encens

Que pugi el meu prec, Senyor,
davant vostre com l’encens;
i així com aquesta casa s’omple de perfum agradable,
també la vostra Església exhali la bona olor de Crist.

S’encensa l’altar, el poble i la nau de l’església

En preparar per a encendre els ciris de l’altar es diu:



Per tots els pobles de la terra; per la pau i la justícia; pel
creixement de l’esperit generós i solidari. PREGUEM.

Per tots els qui pateixen, entre nosaltres i a qualsevol lloc del món;
pels pobres i els malalts, pels qui viuen en la soledat, pels qui
són víctimes de l’afany de domini d’altres homes. PREGUEM.

Pels nostres familiars i amics difunts, i per tots els qui han mort.
PREGUEM.

Per nosaltres, per les nostres famílies, per les nostres parròquies,
per tota la gent que estimem. PREGUEM.

Déu, Pare nostre, vós ens heu donat en Maria un model de
fidelitat a l’Evangeli i una llum d’esperança en el camí cap a
vós. Escolteu les nostres pregàries i feu que, com ella,
estimem sempre de tot cor. Per Crist, Senyor nostre.

Benedicció de l’altar

Germans estimats,
la nostra comunitat, plena de goig,
s’ha reunit per a la benedicció d’aquest altar.
Participem atentament en aquesta celebració
i preguem Déu, perquè accepti
els dons que l’Església presentarà en aquest altar
i faci del seu poble una ofrena eterna.

[Tothom prega uns moments en silenci]

Sou beneït, Senyor, Déu nostre,
vós, que acceptàreu per a la redempció de la nissaga
humana

Salm responsorial Sl 18,8.9.10.15 (R.: Jn 6,63b)

És perfecta la llei del Senyor,
i l’ànima hi descansa;

és ferm el que el Senyor disposa,
dóna seny als ignorants.

Els preceptes del Senyor són planers,
omplen el cor de goig;

els manaments del Senyor són transparents,
il∙luminen els ulls. R.

Venerar el Senyor és cosa santa,
es manté per sempre;

els determinis del Senyor són ben presos,
tots són justíssims. R.

Les paraules que em surten dels llavis
i els pensaments que el meu cor medita,

que us siguin agradables, Senyor,
penyal meu, redemptor meu. R.



Segona Lectura 1Co 3,9b-13,16-17

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint

Germans, vosaltres sou un edifici construït per Déu. Jo, com a bon
arquitecte, amb la gràcia que Déu m’ha donat, he posat el
fonament, i d’altres continuen construint.

Que cadascú miri bé com construeix.

De fonament, ningú no en posar cap altre que el que està posat:
Jesucrist.

¿No sabeu que sou un temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en
vosaltres?

Si algú profana el temple de Déu, Déu li’n demanarà compte, perquè
el temple de Déu és sagrat, i aquest temple sou vosaltres.

Paraula de Déu

Cant de l’AlAleluia

Evangeli Lc 19,1-10

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia
Zaqueu, cap de cobradors d’impostos i ric, intentava de veure
qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè era
petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant
i s’enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar.

Quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls i li digué: «Zaqueu,
baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.»

Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content.

Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués
quedat a casa d’un pecador.

Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor: «Senyor, ara mateix
dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els qui he
defraudat els restitueixo quatre vegades més.»

Jesús li digué: «Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que aquest home
també és un fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a
buscar i a salvar allò que s’havia perdut.»

Paraula del Senyor

Homilia

Credo

Pregària dels fidels

Units amb Maria, plens de confiança en l’amor de Déu,
presentem les nostres pregàries. Unim-nos-hi tot dient
Escolteu-nos, Senyor.

Per l’Església sencera, cridada a ser, com Maria, portadora de l’amor
i la vida de Jesucrist per al món. PREGUEM.


	Missa Dedicació Les Maioles 01-1
	Missa Dedicació Les Maioles 01-2
	Missa Dedicació Les Maioles 01-3
	Missa Dedicació Les Maioles 01-4
	Missa Dedicació Les Maioles 01-5

