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Processó d’entrada pel passadís central

Cant d’Entrada

Quan el coratge cedeix i es cansa
i a vós s’eleva el nostre clamor,
a Torelló torneu l’esperança:
Rocaprevera esdevé el Tabor.
Car sou, Maria, la mitjancera
per qui ens arriba tota mercè:

salveu el poble que en vós espera;
vetlleu, oh Mare, la nostra fe.

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.



Postcomunió

Hem rebut, Senyor, els sagraments de la redempció eterna;
us preguem que, venerant els dolors de la Verge Maria,
continuem en nosaltres, en bé de l’Església,
allò que falta als sofriments de Crist.

Que viu i regna pels segles dels segles.

1 En aquest cim abans abrupte
i ara redós de pietat,
no hi cova mai engany ni dubte,
ans hi floreix tota bondat.
L’aire que hi corre és incorrupte
i té regust d’eternitat.

2 Sou l’escollida i l’heretatge
d’un ric reialme que no es pon.
Quina dolçor, la vostra imatge!
Quina llum brolla de la font!
Vostre somrís és prometatge
de bandejar nit i malson.

Salutació

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Que la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el
Senyor,

siguin amb tots vosaltres.

Monició de benvinguda

Germans:

Cada any la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera ens aplega a
l’entorn de l’altar per escoltar la Paraula de Déu, participar de
l’Eucaristia i venerar la nostra patrona.

Aquest any presideix la nostra celebració mossèn Josep Sala i
Subirana, actualment rector de la parròquia de Santa Maria de
Camprodon i d’unes quantes parròquies més d’aquella Vall, ben



conegut i molt estimat entre nosaltres per haver estat durant
uns anys rector de les parròquies veïnes de Sant Pere i de Sant
Vicenç de Torelló.

Mossèn Josep, gràcies per haver acceptat de venir a presidir
aquesta Eucaristia i la nostra festa. Gràcies per aquesta
generositat que fa que estigueu sempre a punt. N’estem molt i
molt contents.

Compartim el neguit per fer present l’Evangeli de Jesucrist en la
gent de casa nostra. Maria, la Mare de Déu, va compartir aquest
goig amb la seva parenta Elisabet.

Ella ens parla sempre del seu Fill, Jesús. Posem-nos tots en
disposició de presentar a Déu, en aquesta celebració, tots els
anhels i esperances, els neguits i angoixes del nostre cor, de les
nostres comunitats parroquials i de tot el nostre poble.

Acte Penitencial

Germans: Comencem la nostra assemblea confessant-nos
pecadors davant Déu i els germans.

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)

Cant després de la Comunió

Ave Maria - G. Caccini



Parenostre (Gmà. Odiló Planàs)

Anyell de Déu

Cant de Comunió

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.



Cant del Glòria Aclamació al Memorial

Doxologia de la Pregària Eucarística



Oració colAlecta

Preguem.
O Déu, vós volguéreu que els dolors del vostre Fill, crucificat,

fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu.
Concediu a la vostra Església

que, associada amb Maria a la passió,
mereixi de ser participant
de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist.

Que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu,
pels segles dels segles.

Primera Lectura Za 2,14-17

Lectura del llibre del profeta Zacaries

Crida de goig i estigues de festa, ciutat de Sió:
que jo vindré per residir dintre teu,

diu l’oracle del Senyor.
Aquell dia moltes nacions s’uniran al Senyor;
formaran part del seu poble i residiran dintre teu;



llavors sabràs que el Senyor de l’univers
m’ha confiat aquest missatge.
El Senyor posseirà Judà per heretat seva a la terra santa,
i encara tindrà Jerusalem per ciutat escollida.

Que tothom calli davant el Senyor,
que ja es desvetlla al lloc sagrat on resideix.

Paraula de Déu

Salm responsorial

En vós, Senyor, m’emparo
que no en tingui un desengany.
Allibereu-me, vós que sou bo;
no trigueu, escolteu i allibereu-me.

Ofertori (Es fa la colAlecta per tot el temple)

Pregària Eucarística

Cant del Sant

Sanctus, Sanctus, Sanctus! Sant és el Senyor.
Sanctus, Sanctus, Sanctus! Sant el seu amor.
El Senyor fou sempre, mai no ha començat;
és etern i vetlla per la humanitat.

Sanctus, Sanctus, Sanctus! Sant és el Senyor.
Sanctus, Sanctus, Sanctus! Sant el seu amor.
És amor i força, seny i resplendor!
Sanctus, Sanctus, Sanctus! Sant és el Senyor.



Per la nostra diòcesi de Vic, per tots els cristians que en formem
part i som cridats a ser testimonis de la nostra fe. Pel nostre
bisbe Romà. Pels responsables de la pastoral diocesana. Per
cada una de les parròquies, dels moviments, de les comunitats
cristianes.

Per l’Església sencera, cridada, com Maria, la Mare de Déu, a portar
Jesús al món, amb senzillesa, amb esperit obert, amb molta
estimació.

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. Pels qui són víctimes de l’egoisme o l’afany de domini
dels altres.

Per nosaltres, que estem aquí celebrant amb goig l’Eucaristia en
aquesta festa, i per les nostres famílies, els nostres amics, els
nostres difunts.

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, us
estimem sempre de tot cor, i estimem també els nostres
germans. Per Crist, Senyor nostre.

Quina felicitat tan gran
reserveu als vostres fidels.
La concediu als qui s’arreceren en vós
per defensar-se dels homes.

Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l’amor que em teniu.
Tingueu coratge, tots els qui espereu en el Senyor.

Segona Lectura He 5,7-9

Lectura de la carta als cristians hebreus

Jesús, durant la seva vida mortal,
s’adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort,

pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes.
Déu l’escoltà per la seva submissió.
Així, tot i que era el Fill,

aprengué en els sofriments què és obeir,
i un cop consagrat sacerdot

es convertí en font de salvació eterna
per a tots els qui se li sotmeten.

Paraula de Déu



Cant de l’AlAleluia

Evangeli Jn 19,25-27

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps,
vora la creu de Jesús hi havia la seva mare
i la germana de la seva mare,
Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena.
Jesús veié la seva mare i, al costat d’ella,
el deixeble que ell estimava, i digué a la mare:

–«Mare, aquí tens el teu fill.»
Després digué al deixeble:
–«Aquí tens la teva mare.»
I d’aleshores ençà el deixeble l’acollí a casa seva.

Paraula del Senyor

Homilia

Credo (resat)

Pregària dels fidels

Presentem al Pare les nostres pregàries. En aquesta festa de la
Mare de Déu de Rocaprevera, presentem-li les nostres
peticions i demanem-li que ens beneeixi amb el seu amor.
Respondrem a cada pregària tot cantant.

Per la nostra vila de Torelló, en aquest dia de festa. Per tots els qui
hi vivim. Pels joves i els grans, pels avis i els nens. Per les
famílies. Per les autoritats, pels diversos grups, entitats i
institucions.

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, dels moviments, de les
associacions cristianes.
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