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Introducció

Himne

No us en aneu, Senyor, que mor el dia
i dels perills de la nit tenim por.
Us demanem la vostra companyia.
No us en aneu, no us en aneu, Senyor.

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.



Oració

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.

Cant de la Salve

Salve, Regína, mater misericórdiæ:
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.

Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos
misericórdes óculos ad nos converte.

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.

O clémens. O pía. O dúlcis Vírgo María.

Del món la joia subtilment amaga,
records de pena, deixes d’amargor,
volem les vostres que la set apaguen.
No us en aneu, no us en aneu, Senyor.

En els combats, si Vós no ens ajudéssiu,
ai, que el diable fóra vencedor;
amb vostre braç voldríem que ens arméssiu.
No us en aneu, no us en aneu, Senyor.

I quan el fi d’aquest pelegrinatge
té de cegar-nos vostre resplendor,
ens guiarem en el darrer viatge.
No us en aneu, no us en aneu, Senyor.

Salm Sl 114

Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte
quan se n’anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d’Israel la seva possessió.

El mar en veure’ls va fugir,
i el Jordà se’n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.



Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s’estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d’aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén

Lectura
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc Lc 2,33-35

En aquell temps, el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats
d’això que es deia d’ell.

Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
«Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts altres

s’alcin;
serà una senyera combatuda,
i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima;
així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts.»

Paraula del Senyor

Comentari

Parenostre



Pregàries
Déu totpoderós ha volgut que totes les generacions diguessin

benaurada la Mare del seu Fill, Maria. Lloem-lo amb tota la
força de l’ànima.

Oh Déu, que féreu meravelles en la Immaculada Verge Maria i
l’associàreu al Crist gloriós en cos i ànima,

S dirigiu el cor dels vostres fidels perquè busquin la glòria de
Crist.

Vós, que ens donàreu Maria per mare, alleugeu els malalts, consoleu
els tristos, perdoneu els pecadors,

S concediu a tots la salut i la pau per la intercessió de Maria.

Vós, que omplíreu de gràcia Maria,
S concediu a tothom l’abundor de la vostra gràcia.

Que l’Església sigui un sol cor i una sola ànima en la caritat,
S i que els fidels perseverin units en la pregària amb Maria, la

mare de Jesús.

Vós, que coronàreu Maria reina del cel,
S doneu als difunts el goig etern amb els sants en el vostre

Regne.

Càntic de Maria
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