
 

Trobada de pregària          Vespres    –    dijous I     19/11/2020 

 

V /. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre. 

R /. Senyor, veniu  a ajudar-nos. 

Glòria al Pare, i al Fill ...  

Alꞏleluia 

 
Himne – 
 
Déu creador del nostre món 
que, fent escórrer cap al mar 
l'aigua que llisca terra enllà, 
vàreu fer néixer els continents: 
 

Terra fecunda per fruitar 
amb tota mena de llavors, 
a punt d'omplir-se de prats verds 
i de guarnir-se amb flors brillants. 
 
Guariu el cor ferit i eixut 
amb vostra gràcia abundant. 
Amb nostres plors, renteu els crims 
i feu-nos fondre el mal desig. 
 
Feu que se sotmeti a vostra llei, 
que no s'atansi a res de mal, 
que trobi el goig a obrar bé, 
que no el fereixi mal de mort. 
 
Pietós Pare, us ho preguem, 
i a vós, oh Fill, al Pare igual, 
que amb l'Esperit consolador 
regneu pels segles sempiterns. 
 
Salmòdia 
 
Antífona 1: El Senyor ha donat la victòria al seu Ungit. 

Salm 19 (Súplica per demanar la victòria del rei). 

Tothom que invocarà el nom del Senyor, se salvarà (Fets 2, 21) 
 
Que el Senyor t'escolti el dia del perill, 
que t'empari el nom del Déu de Jacob,  
que t'ajudi des del santuari  
i et sostingui des de Sió.  
 
Que tingui presents les teves ofrenes  
i es complagui en els teus sacrificis.  
Que et concedeixi el que desitja el teu cor  
i dugui a terme tot el que et proposes.  
 



 

Que puguem celebrar la teva victòria  
i alçar els estendards al nom del nostre Déu.  
Que el Senyor faci tot el que demanes.  
 
Ara sé del cert que el Senyor  
dóna al seu Ungit la victòria.  
Des del cel, on té el santuari, li respon  
amb prodigis del seu braç victoriós.  
 
Uns es fien dels carros, altres dels cavalls;  
nosaltres invoquem el nom del Senyor, el nostre Déu.  
Ells no s'aguanten i cauen,  
nosaltres resistim a peu dret.  
 
Senyor, doneu al rei la victòria,  
escolteu-nos avui que us invoquem. 
 
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: El Senyor ha donat la victòria al seu Ungit. 
 
Antífona 2: Cantarem celebrant la vostra gesta. 

Salm 20, 2-8. 14 (Acció de gràcies per la victòria del rei) 

Rebé la vida per ressuscitar; i li heu fet la gràcia d'allargar els seus anys per sempre, sense fi (S. Ireneu) 
 
El rei celebra el vostre triomf, Senyor. 
Com se sent feliç per la vostra victòria. 
Li heu concedit el que el seu cor volia, 
no heu refusat el que us demanava. 
 
Sortiu a rebre'l augurant-li felicitat, 
li poseu al front una corona d'or. 
Us demanava la vida, i li heu fet la gràcia 
d'allargar els seus anys per sempre, sense fi. 
 
L'ha fet cèlebre la vostra victòria, 
l'heu cobert d'honor i majestat, 
sempre es valdran del seu nom per beneir, 
l'ompliu de goig amb la vostra mirada. 
El rei confia en el Senyor; 
l'Altíssim se l'estima, i no té por de caure. 
 
Alceu-vos, Senyor, amb el vostre poder; 
cantarem celebrant la vostra gesta. 
 
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: Cantarem celebrant la vostra gesta. 
 

Antífona 3: Heu fet de nosaltres, Senyor, una casa reial i uns sacerdots dedicats al nostre Déu. 



 

Càntic Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 (Himne dels redimits) 

Senyor, Déu nostre,  
sou digne de rebre la glòria, l'honor i el poder,  
perquè vós heu creat tot l'univers.  
Quan res no existia, vós vau voler que tot fos creat.  
 
Senyor, sou digne de prendre el document  
i d'obrir-ne els segells,  
perquè heu estat degollat  
i heu comprat per a Déu, amb la vostra sang  
gent de tota tribu, llengua, poble i nació, 
i n'heu fet una casa reial  
i uns sacerdots dedicats al nostre Déu,  
que regnaran a la terra. 
 
L'Anyell que ha estat degollat 
és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, 
honor, glòria i lloança. 
 
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: Heu fet de nosaltres, Senyor, una casa reial i uns sacerdots dedicats al nostre Déu. 
 

Lectura breu          1JO 3, 1a.2 

 
Mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare: Déu ens anomena fills seus, i ho som! Però el 
món no ens reconeix, perquè no l'ha reconegut a ell. Estimats, ara som fills de Déu, però 
encara no s'ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants 
a ell, perquè el veurem tal com és. 

 

Responsori breu 
 
V. La vostra paraula, Senyor, és eterna, persistirà com el cel.  
R. La vostra paraula, Senyor, és eterna, persistirà com el cel.  
 
V. La vostra fidelitat es manté pels segles.  
R. Persistirà com el cel.  
 
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.  
R. La vostra paraula, Senyor, és eterna, persistirà com el cel. 
 
Càntic de Maria 

 
Ant.  La meva ànima celebra el meu Déu. 

 

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 ...  
 
Ant.  La meva ànima celebra el meu Déu. 
 
Pregàries 
 
Units amb Maria, plens de confiança en l’amor de Déu, presentem les nostres pregàries tot 
dient: ESCOLTEU-NOS, PARE. 
 
1. Senyor, omple’ns de la teva pau en moments de conflicte! Mira’ns amb la justa tendresa amb 
què sempre tractes els qui t’envolten! PREGUEM 

 
2. Déu de bondat, que els nostres errors i les nostres faltes siguin preludi d’alliberament, de perdó 
i sobretot d’amor! PREGUEM 

 
3. Que la presència del teu Esperit, Senyor, sigui la nostra força avui i en tots els moments de la 
vida! PREGUEM 

 
4. Senyor, ajuda’ns en l’acompanyament als malalts i en la caritat amb els més necessitats! 
PREGUEM 

 
5. Demanem la protecció de la Mare de Déu, Mare nostra, plena de gràcia, la dona que plora 
davant la creu i ens demana que no patim. PREGUEM 

 
6. Maria, protegeix la nostra hospitalitat amb la teva tendresa, la mateixa amb què abraces Jesús 
i mires al món amb ell. PREGUEM 

 
Cloguem ara la nostra pregària demanant a Déu que perdoni les nostres culpes i ens ajudi a 
perdonar els nostres deutors: 
 
Pare nostre, 
 



 

Oració 
 
Concediu, Senyor, als vostres servents que instruïts amb els exemples de la passió estiguem 
sempre a punt per portar el jou suavíssim del vostre fill. Ell, que amb vós viu i regna. 
 
El Senyor sigui amb vosaltres. 

R /. I amb el vostre esperit. 

R /. Amén. 

 
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) 
 


