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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

Déu sigui amb vós, Maria,
Déu sigui amb vós. (2)

1. Sou espill de fortalesa,
casta Filla de Sió,
branca humil on s’ajocaren
els somriures del Senyor. (2)

2. Sou el nord dels qui caminen
de la fe dins la foscor.
Sou els llavis on rebérem
la besada del Senyor. (2)

3. Sou la Mare de l’Església.
Sou la Mestra de l’Amor.
Tots honrem la reialesa
de l’esclava del Senyor. (2)

4. Vós trobàreu l’alegria
dins el calze del dolor
i tastàreu la pobresa
al costat del Redemptor. (2)

5. Temple august de Déu fet home,
vi del cel premsat al món,
sou honor del nostre poble
i obra mestra del Senyor. (2)

6. La corona de la glòria
brilla ja en el vostre front,
i espereu els qui us estimen
a la dreta del Senyor. (2)

Salmòdia

Antífona 1 Vaig cridar auxili i em vau guarir; Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Salm 29

Amb quin goig us exalço, Senyor!
M’heu tret a flor d’aigua quan m’ofegava,
i no heu permès que se n’alegrin els enemics.

Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili, i em vau guarir.
Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts,
quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat a la vida.



Canteu al Senyor, els qui l’estimeu,
enaltiu la seva santedat.

El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.

Cap al tard tot eren plors,
l’endemà són crits de joia.

Jo pensava, quan em veia segur:
«No cauré mai.»

Senyor, quan m’afavoríeu, m’asseguràveu 
l’honor i el poder;

en amagar-se la vostra mirada,
vaig quedar trasbalsat.

He clamat a vós, Senyor,
he suplicat al meu Déu:

«¿Què hi guanyareu que perdi la vida
i baixi a la fossa?»

¿És la pols que us lloarà,
que proclamarà que sou fidel?

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.

Heu mudat en joia les meves penes, 
m’heu tret el dol i m’heu vestit de festa; 

el meu cor us cantarà, no callaré mai més; 
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Antífona 1 Vaig cridar auxili i em vau guarir; Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Antífona 2 Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa.

Salm 31

Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.

Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l’engany.

Mentre callava la culpa, era esgotador el meu clam,
se’m consumien les forces;

dia i nit la vostra mà pesava damunt meu,
es fonia el meu vigor com en les secades d’estiu.



M’he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.

Tant bon punt m’ho he proposat, Senyor,
m’heu perdonat la culpa comesa.

Que us supliquin els fidels
als moments de desgràcia;
per més que els rius es desbordin,
a ells, ni els tocaran.

En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.

Tothom celebra al voltant meu
el goig de veure’m lliure.

Em dieu: «Jo mateix t’instruiré,
t’ensenyaré el camí que has de seguir,

seré el teu conseller
i els meus ulls vetllaran sobre tu.

No siguis com el cavall o la mula,
que es desbocaria sense brida ni regnes:
No t’hi podries acostar.»

Els injustos sofriran moltes penes;
l’amor del Senyor guarda
tots els qui en ell confien.

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor;
homes rectes, aclameu-lo.

Antífona 2 Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa.

Antífona 3 El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles li
retran homenatge.

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.

Antífona 3 El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles li
retran homenatge.

Lectura bíblica Is 7,10-14;8,10;11-,1-9

Del llibre del profeta Isaïes

L’Emmanuel, rei pacífic

En aquells dies el Senyor digué al rei Acaz:

«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les
profunditats del país dels morts o tan amunt com vulguis, dalt al cel.»

Acaz respongué:

«No en vull demanar cap: no vull temptar el Senyor.»

Aleshores Isaïes digué:

«Escolteu, doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fer-vos pesats als homes, que fins
us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia
tindrà un fill, i li posarà el nom d’Emmanuel, perquè Déu és amb nosaltres.



La soca de Jessè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó de les seves arrels. L’Esperit
del Senyor hi reposarà: esperit de saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de
valentia, esperit de coneixement i de pietat, i l’omplirà de reverència del Senyor
i tindrà les delícies a reverenciar el Senyor.

No judicarà per les aparences ni decidirà pel que senti dir; farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb raó a favor dels pobres del país. Un reny de la seva boca abatrà
el violent, una alenada dels seus llavis matarà l’injust. S’armarà de justícia la
cintura, se cenyirà de lleialtat.

El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran junts el vedell i
el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues l’óssa i la vaca, les seves cries
jauran plegades, i el lleó menjarà farratge com els bous; les criatures jugaran sobre
el cau de l’escurçó, els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú no
serà dolent ni farà mal en tota la meva muntanya sagrada, perquè el coneixement
del Senyor haurà omplert el país com l’aigua que cobreix la conca del mar.

Lectura espiritual

Dels sermons de sant Lleó el Gran, papa 

(Sermo I in Nativitate Domini, 2.3)

Maria concebé en la ment abans que en el cos

És triada una verge reial del llinatge de David, la qual, destinada a una gravidesa que
seria d’un fill sagrat, l’havia de concebre diví i humà alhora, abans en la ment que
en el cos. I, per evitar que, desconeixedora dels designis de Déu, s’esgarrifés dels
efectes de l’acció divina, aprèn, per una conversació amb àngel, allò que en ella
havia de fer l’acció de l’Esperit Sant. I creu que la seva virtut no sofrirà cap dany,
ella, que ben aviat seria la Mare de Déu. ¿Com hauria pogut dubtar davant
d’aquella estranya concepció la Verge a la qual és promesa l’eficàcia de la virtut
de l’Altíssim? La fe de la que ja creia és encara confirmada pel testimoni d’un
miracle ja ocorregut: és adduïda la fecunditat inesperada d’Elisabet: el qui havia
fet que una estèril concebés no era dubtós que podia fer el mateix en una verge.

La Paraula de Déu, que és Déu, el Fill de Déu, que al principi era amb Déu, pel qual tot
ha vingut a l’existència i res no hi ha vingut sense ell, per deslliurar l’home de la
mort eterna, es féu home ell, d’una manera tal, que s’inclinà a rebre la nostra
humilitat sense que minvés la seva majestat. Romangué el que era i assumí el que
no era, uní la forma veritable de servidor a aquella forma en la qual és igual a Déu
Pare, i ajuntà amb un lligam tan fort les dues naturaleses que ni la inferior no fou
consumida per la glorificació ni la superior no es veié minvada per la humanitat
assumida.

Aleshores, intacta la propietat de cada substància i unides ambdues en una sola persona,
la humilitat és rebuda per la majestat, la feblesa per la força, la mortalitat per



l’eternitat; i, per abonar el deute de la nostra condició, la naturalesa inviolable és
unida a la naturalesa passible, el Déu veritable i l’home veritable són conjuminats
en la unitat del Senyor, a fi que, per la nostra salvació, fos un i el mateix el
mitjancer entre Déu i els homes i pogués morir, perquè era home, i ressuscitar,
perquè era Déu. Amb tota raó, doncs, quedà intacta la integritat virginal en aquell
part saludable que fou custòdia de la virtut i emergència de la veritat.

Germans estimadíssims, un naixement així fou digne de Crist, que és virtut i saviesa de
Déu: aquest naixement s’adiria a nosaltres per la seva humanitat i excel·liria per
la seva divinitat. Si no era veritablement Déu, no ens portaria remei; si no era
veritablement home, no ens seria exemple.

Aleshores, quan neix el Senyor, el àngels, en llur exultança, canten: Glòria a Déu a dalt
del cel, i a la terra s’anuncia pau als homes que estima el Senyor. És que gent de
tot el món contempla com s’edifica la Jerusalem celestial: ¿fins a quin punt no s’ha
d’alegrar la petitesa del homes davant d’aquesta obra inenarrable de la pietat
divina, quan tant se n’alegra la sublimitat dels àngels.

Responsori breu

V. El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat. 
R. El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat. 

V. I amb la mel abundant de les roques.
R. Amb la flor del blat.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. 
R. El Senyor ens va alimentar amb la flor del blat. 

Càntic de Maria

Antífona El Senyor derroca els poderosos del soli i exalça els humils.

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 El Senyor derroca els poderosos del soli i exalça els humils.

Pregàries

Déu és el nostre auxili, en ell es fonamenta tota nostra esperança. Lloem-lo i diguem-li
amb devoció:

Senyor, mireu els vostres fills.

Senyor Déu nostre, que heu establert una aliança eterna amb el vostre poble,
feu que proclamem sempre les vostres meravelles.

Que tots els sacerdots siguin perfectes en la caritat,
que els fidels es mantinguin sempre en la unitat de l’esperit amb el vincle de la

pau.

Que construïm sempre amb vós en el món la ciutat terrenal,
perquè no treballin en va els que l’edifiquen.

Envieu treballadors als vostres sembrats
perquè sigui santificat el vostre nom a tot el món.

Compteu amb els vostres sants els nostres parents i benefactors difunts
i a nosaltres, un dia, feu-nos també amb ells benaurats.

Amb la mateixa confiança que tenen els fills envers el seu pare, dirigim-nos nosaltres a
Déu, tot dient:

Pare nostre.



Oració

Oh Déu, que il·lumineu la nit i després de les tenebres feu radiar novament la llum,
guardeu-nos aquesta nit dels paranys de l’enemic i concediu-nos que, en clarejar
el nou dia, puguem tornar a donar-vos gràcies, reunits a la vostra presència. 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).


