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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Cant responsorial

Veniu, adorem, prosternem-nos
davant del Senyor, la nostra llum.

Veniu, adorem, prosternem-nos
davant del Senyor, el nostre mestre.

Veniu, adorem, prosternem-nos
davant del Senyor, el nostre pastor.

Pregària de la Vigília
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Perquè ell ens allibera de les tenebres
i ve a mostrar-nos el camí,
Crist, Senyor, mestre i pastor,
ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

En voler veure, Senyor, la tomba de Llàtzer,
tu que et preparaves per restar a la tomba, 
has preguntat «on l’han posat?»,
i t’assabentes del que ja sabies;
dius cridant a aquell que estimes:
«Llàtzer, surt a fora!»

El qui no tenia alè et va obeir, Senyor, 
tu que dónes l’alè a tothom.
Era mort, Senyor, des de feia quatre dies
i tu has vingut a la seva tomba tancada,
s’han escolat les teves llàgrimes per Llàtzer,  
perquè el teu amic malalt havia mort.

Sigues beneït, Senyor,
amic dels homes, 
tingues pietat de nosaltres.

Amb la teva veu la mort quedà lligada,
i Llàtzer fou deslligat de les seves benes de mort.
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Els teus deixebles, en veure-ho, se n’alegren, 
la seva boca s’omple d’un cant de festa.
Sigues beneït, Senyor, amic dels homes,
tingues pietat de nosaltres.

La teva veu, Senyor,
ha destruït la mort, 
el teu poder guareix el qui està malalt,
la teva Paraula fa ressuscitar d’entre els morts,
i Llàtzer anticipa
la nostra salvació.

Sigues beneït, Senyor,
amic dels homes, 
tingues pietat de nosaltres.

Per a tu, Senyor, tot és possible,
tu que ets un amic bo,
dóna als teus servents el perdó del pecat, 
escampa damunt nostre la teva misericòrdia, 
cura amb el teu amor
tots els qui estan malalts.

Has pres amb tu els deixebles, Senyor,
t’has acostat a la tomba de Llàtzer que era mort,
i l’has cridat pel nom a la vida,
l’has desvetllat d’un son feixuc;
ell ha sortit del sepulcre gràcies a la teva Paraula, 
duia les benes de mort des de feia quatre dies i cridava:

Pregària de la Vigília
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Sigues beneït, Senyor,
amic dels homes, 
tingues pietat de nosaltres.

Alegra’t, ciutat de Betània,
terra de Llàtzer,
alegreu-vos, Marta i Maria, germanes seves,
demà vindrà el Crist a donar la vida;
ell deslliga cada home de les seves benes
de mort i de pecat.

Sigues beneït, Senyor,
amic dels homes, 
tingues pietat de nosaltres.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Tot aquell qui viu i creu en mi
no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Si creus, veuràs la glòria de Déu,
diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Invocacions

Amb la certesa de la misericòrdia de Déu,
preguem al Senyor.

Senyor, tingues pietat. Senyor, tingues pietat. Senyor,
tingues pietat.

Perquè ens deslligui de les benes del nostre pecat
i ens cridi a la vida veritable.

Senyor, tingues pietat. Senyor, tingues pietat. Senyor,
tingues pietat.

Perquè alliberi cada home del pes que l’oprimeix
i el faci renéixer a una vida nova.

Senyor, tingues pietat. Senyor, tingues pietat. Senyor,
tingues pietat.

Perquè vingui aviat a salvar-nos
i salvi cada home de la nostra ciutat.

Senyor, tingues pietat. Senyor, tingues pietat. Senyor,
tingues pietat.

Certs de la misericòrdia del Senyor, 
obrim el nostre cor davant d’ell.

Senyor, tingues pietat. Senyor, tingues pietat. Senyor,
tingues pietat.

Pregària de la Vigília
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Trisàguion

El qui presideix:
Acull, Senyor,
la pregària d’aquest capvespre,
al final del dia,
davant les tenebres del pecat,
davant la nit d’aquest món;
queda’t amb nosaltres
perquè es fa tard,
i el dia comença a declinar,
tu que ets llum santa, 
joiosa, sense fi.

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres.

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres. 

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres. 

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

Trinitat tota santa, tingues pietat de nosaltres, 
Senyor, accepta l’expiació del nostre pecat, 
Mestre, perdona les nostres faltes. 
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Sant, protegeix-nos, 
guareix les nostres malalties.

Senyor, tingues pietat. 
Senyor, tingues pietat. 
Senyor, tingues pietat.

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

Càntic a Maria (opcional)

Alegra’t, Verge, Mare de Déu,
Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.

Tu ets beneïda entre les dones
i beneït és el fruit del teu ventre.

Perquè has engendrat el Salvador.

O bé:

No ploris més, Mare de Déu,
vora la creu del Senyor,

i alegra’t perquè ell ha ressuscitat,
en el seu cos amaga 
tot el rescat
i la salvació
de tothom.

Pregària de la Vigília
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Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Càntic de Simeó (opcional)

Ara, Senyor, deixa que el teu servent
se’n vagi en pau, com li havies promès.

Els meus ulls han vist el Salvador,
que preparaves per presentar-lo a tots els pobles.

Ara, Senyor, deixa que el teu servent
se’n vagi en pau, com li havies promès.
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Llum que es reveli a les nacions,
glòria d’Israel, el teu poble.

Ara, Senyor, deixa que el teu servent
se’n vagi en pau, com li  havies promès.

Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.

Pregària de la Vigília
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne de resurrecció

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Tot i la gran pedra del sepulcre,
el trist pecat d’aquest món,
i els soldats que guardaven el teu cos, 
has ressuscitat, Senyor, Déu nostre. 

Pregària del Dia del Senyor
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

A les dones que han vingut al sepulcre,
de la teva resurrecció els ha parlat un àngel,
t’has fet company dels deixebles,
i a Emmaús has sopat amb ells.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Tot i les portes tancades i la por,
t’has aparegut als deixebles reunits,
els has donat poder de perdonar,
i els has ofert la teva pau.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Avui et celebrem ressuscitat, 
amb fe i arreu del món,
del fons del cor confessem 
que ets el Senyor i Déu nostre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Cant de la llum

Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba. 
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

La teva resurrecció ha il·luminat el món.
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

Fugen les tenebres i la mort.
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

El teu dia no coneix la nit. 
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

La teva llum il·lumina els teus servents. 
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

El teu amor preserva els teus deixebles. 
Veniu i preneu la llum de la llum que mai no s’acaba.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Ahir vaig ser sepultat amb Crist,
avui ressuscito amb tu que has ressuscitat,
amb tu vaig ser crucificat:
recorda’t de mi, Senyor, en el teu Regne.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària del Dia del Senyor
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Cant responsorial

Que la nostra pregària pugi a tu, Senyor, com l’encens,
que s’alcin aquestes mans com l’ofrena del capvespre.

A tu, Senyor, alço els meus ulls,
avui jo crec, ajuda la meva poca fe. 

Aquell home que es diu Jesús m’ha curat, 
era cec i ara hi veig. 

A tu, Senyor, alço els meus ulls,
avui jo crec, ajuda la meva poca fe. 

Que la nostra pregària pugi a tu, Senyor, com l’encens,
que s’alcin aquestes mans com l’ofrena del capvespre.

Invocacions

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Intercessió dominical

Preguem al Senyor en la llum 
de la seva resurrecció, amb tots els sants, 
que avui i sempre l’han confessat ressuscitat.

Que la nostra pregària pugi a tu, Senyor, com l’encens,
que s’alcin aquestes mans com l’ofrena del capvespre. 
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Preguem al Senyor en la comunió 
del seu Esperit, amb tots els seus servents, 
que arreu han celebrat l’acció de gràcies.

Que la nostra pregària pugi a tu, Senyor, com l’encens,
que s’alcin aquestes mans com l’ofrena del capvespre. 

Càntic a Maria (opcional)

Alegra’t, Verge, Mare de Déu,
Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.

Tu ets beneïda entre les dones
i beneït és el fruit del teu ventre.

Perquè has engendrat el Salvador.

O bé:

No ploris més, Mare de Déu,
vora la creu del Senyor,

i alegra’t perquè ell ha ressuscitat,
en el seu cos amaga 
tot el rescat
i la salvació
de tothom.

Pregària del Dia del Senyor
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Trisàguion

El qui presideix:
Acull, Senyor,
la pregària d’aquest capvespre,
al final del dia,
davant les tenebres del pecat,
davant la nit d’aquest món;
queda’t amb nosaltres
perquè es fa tard,
i el dia comença a declinar,
tu que ets llum santa, 
joiosa, sense fi.

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres.

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres. 

Déu és sant, sant i fort,
sant i immortal: tingues pietat de nosaltres. 

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

Trinitat tota santa, tingues pietat de nosaltres, 
Senyor, accepta l’expiació del nostre pecat, 
Mestre,  perdona les nostres faltes. 
Sant, protegeix-nos, 
guareix les nostres malalties.
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Senyor, tingues pietat. 
Senyor, tingues pietat. 
Senyor, tingues pietat.

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

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

Pregària del Dia del Senyor
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En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Cant dels salms

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària pels pobres
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

El Fill de l’home ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer, 
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària d’intercessió

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Has escoltat, Senyor, 
el plany del teu poble a Egipte.

Acull el plany dels oprimits i dels exiliats.

Vine aviat a ajudar-los i seran salvats.

Has guarit, Senyor, 
els leprosos que et presentaven.

Guareix els malalts, 
fes costat a qui està necessitat.

Vine aviat a ajudar-los i seran salvats.

Has alliberat els endimoniats, 
allibera qui no és amo d’ell mateix.

Vine aviat a ajudar-los i seran salvats.
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Has tornat la vista als cecs, 
has tornat la força als paralítics.

Fes que tothom sigui capaç de veure-hi i comunicar.

Vine aviat a ajudar-los i seran salvats.

Has cridat a la vida els morts, 
els has retornat a la llum.

No permetis que regni la mort,
torna la vida als teus servents.

Vine aviat a ajudar-los i seran salvats.

Has menjat amb els  pecadors,
has perdonat tot pecat.

Mira la nostra feblesa i la nostra pena,
perdona tots els nostres pecats.

Vine aviat a ajudar-nos i serem salvats.

Perquè ets un Déu bo i amic dels homes.

Pregària pels pobres
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Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final
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En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.

Pregària pels pobres
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PREGÀRIA AMB MARIA,

MARE DEL SENYOR
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

«Com és possible tenir un fill,
si jo no conec home?»,
es demana la dona torbada
per l’anunci de l’àngel de Déu.

«Com és possible per a un home
tornar a néixer quan ja és vell?», 
pregunta Nicodem a Jesús:
«Pot tornar a les entranyes de la mare?».

Pregària amb Maria, mare del Senyor
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«Sobre teu vindrà l’Esperit
i et cobrirà amb la seva ombra,
donaràs a llum un fill,
el nom de Jesús li posaràs».

«Qui no reneix de l’Esperit,
no podrà entrar al meu Regne;
tal com sents el vent que bufa,
així escoltes l’Esperit del Pare».

«Com és possible tot això?»
«Tot és possible a qui té fe».
La mare de Déu, beneïda:
«Que es compleixi en mi la Paraula».

Cant dels salms

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria) 

L’Esperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant. 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària de la protecció de Maria 
(opcional)

Sota la protecció de la teva misericòrdia
ens refugiem, Mare de Déu. 

No desoeixis, en les dificultats,
les nostres súpliques.

Ans allibera’ns de tots els perills,
tu que ets santa i beneïda.

Càntic a Maria

Alegra’t, Verge, Mare de Déu,
Maria, plena de gràcia, 
el Senyor és amb tu.

Tu ets beneïda entre les dones
i beneït és el fruit del teu ventre.

Perquè has engendrat el Salvador.

Pregària amb Maria, mare del Senyor
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O bé:

No ploris més, Mare de Déu,
vora la creu del Senyor,

i alegra’t perquè ell ha ressuscitat,
en el seu cos amaga 
tot el rescat
i la salvació
de tothom.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
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Magníficat (opcional)

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva.

Perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions 
em diran benaurada.

El Totpoderós obra em 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 exalta els humils.

Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel, el seu servent,
com havia promès als nostres pares.

S’ha recordat del seu amor a Abraham 
i a la seva descendència per sempre.

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva.

Pregària amb Maria, mare del Senyor
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Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

AMB ELS SANTS
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

Les pregàries dels sants de la terra
pugen a tu, oh Senyor bo,
i canten un càntic nou
junts davant del teu tron.

Ningú no pot comprendre el cant,
només els redimits de la terra,
que segueixen arreu l’Anyell,
primícia de Déu sense taca.

Pregària amb els Sants

40

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 40



Tu ets digne de prendre el llibre
i d’obrir-ne els segells,
perquè has estat immolat
i ens has rescatat amb la teva sang.

Has rescatat gent de tota llengua,
de tot poble, tribu, nació,
i has fet de nosaltres un poble
de sacerdots i de reis.

Sant, Sant, Sant
és el Senyor omnipotent,
el qui era, el qui és i el qui ve, 
digne de rebre tota glòria.

Cant responsorial

La salvació ve del nostre Déu!

Amén. Lloança, glòria, saviesa,
acció de gràcies, honor, poder
i força al nostre Déu pels segles dels segles. 
Amén.

Sigui beneït el Senyor, 
els seus sants no tindran mai més fam.

Beneït el Senyor.
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Els seus sants no tindran mai més set.

Beneït el Senyor.

Els seus sants ja no seran colpits pel sol.

Beneït el Senyor.

El Senyor serà el seu pastor.

I els guiarà a la font de la vida.

Eixugarà totes les seves llàgrimes.

I no existirà més la mort.

Ni dol, ni crits, ni sofriment.

Perquè les coses d’abans han passat.
Sigui beneït el Senyor. Amén.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Vosaltres sou llinatge escollit,
sacerdoci reial, nació santa,
poble que Déu s’ha reservat
per a proclamar les seves meravelles.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària amb els Sants
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Vosaltres sereu sants, 
perquè jo sóc sant, diu el Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lletania dels sants

Senyor, tingues pietat de nosaltres.
Senyor, tingues pietat de nosaltres.

Crist, tingues pietat de nosaltres.
Crist, tingues pietat de nosaltres.

Senyor, tingues pietat de nosaltres.
Senyor, tingues pietat de nosaltres.

Santa Maria, Mare de Déu,
prega amb nosaltres.

Santa Maria de la clemència,
prega amb nosaltres.

Sants Profetes,
pregueu amb nosaltres.

Sant Joan Baptista,
prega amb nosaltres.
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Sants apòstols i evangelistes,
pregueu amb nosaltres.

Sants i santes deixebles del Senyor, 
pregueu amb nosaltres.

Sant Pere i Sant Pau,
pregueu amb nosaltres.

Sant Andreu,
prega amb nosaltres.

Sant Jaume,
prega amb nosaltres.

Sant Bartomeu,
prega amb nosaltres.

Santa Maria Magdalena,
prega amb nosaltres.

Sant Calixt,
prega amb nosaltres.

Santa Cecília,
prega amb nosaltres.

Sant Antoni,
prega amb nosaltres.

Pregària amb els Sants
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Sant Cosme i Sant Damià,
pregueu amb nosaltres.

Sant Basili,
prega amb nosaltres.

Sant Joan Crisòstom,
prega amb nosaltres.

Sant Agustí,
prega amb nosaltres.

Sant Benet,
prega amb nosaltres.

Santa Escolàstica,
prega amb nosaltres.

Sant Gregori,
prega amb nosaltres.

Sant Egidi,
prega amb nosaltres.

Sant Ciril i Sant Metodi,
pregueu amb nosaltres.

Sant Adalbert,
prega amb nosaltres.
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Sant Francesc,
prega amb nosaltres.

Santa Clara,
prega amb nosaltres.

Santa Francesca Romana,
prega amb nosaltres.

Sant Felip Neri,
prega amb nosaltres.

Beat Joan XXIII,
prega amb nosaltres.

Beat Joan Pau II,
prega amb nosaltres.

Sant  ...
prega amb nosaltres.

Sants bisbes i pastors,
pregueu amb nosaltres.

Sants monjos i eremites,
pregueu amb nosaltres.

Sants màrtirs,
pregueu amb nosaltres.

Pregària amb els Sants
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Santes verges i viudes,
pregueu amb nosaltres.

Tots vosaltres, pobres en l’esperit,
pregueu amb nosaltres.

Tots vosaltres, oprimits i afeixugats,
pregueu amb nosaltres.

Tots vosaltres, que teniu set de justícia,
pregueu amb nosaltres.

Tots vosaltres, homes de bona voluntat,
pregueu amb nosaltres.

Tots vosaltres, sants d’aquesta ciutat,
pregueu amb nosaltres.

Germans i germanes dispersos pertot arreu,
pregueu amb nosaltres.

Allibera’ns de la mort i del pecat,
t’ho preguem: escolta’ns.

Allibera’ns de la violència i de la injustícia,
t’ho preguem: escolta’ns.

Allibera’ns de la solitud i del plor,
t’ho preguem: escolta’ns.
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Allibera’ns de tota angoixa,
t’ho preguem: escolta’ns.

Allibera’ns de tot mal,
t’ho preguem: escolta’ns.

Dóna’ns la vida plena,
t’ho preguem: escolta’ns.

Dóna l’alliberament als presoners,
t’ho preguem: escolta’ns.

Dóna la guarició als malalts,
t’ho preguem: escolta’ns.

Dóna la pau a qui ens posa obstacles,
t’ho preguem: escolta’ns.

Mostra’ns el teu rostre,
i serem salvats.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,

Pregària amb els Sants
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vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

PER L’ESGLÉSIA
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

El guarda obre al pastor,
les ovelles escolten la seva veu,
perquè les crida una per una
i les mena fora de la pleta.

El pastor expert les guia,
i totes les ovelles el segueixen;
reconeixen la seva veu,
les ha convocades plegades.

Van esgarriades les meves ovelles,
com ovelles sense pastor;
ningú no va a buscar-les,
no hi ha qui se n’ocupi.

Pregària per l’Església
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El meu ramat han fet captiu,
han trepitjat la seva pastura,
han enterbolit les seves aigües,
han arribat mercenaris.

Jesús diu a la gent aplegada:
«Jo sóc el bon pastor,
vinc a buscar el meu ramat
i tots els qui escolten la meva veu.

Dono la vida per les ovelles,
estan dèbils, malaltes, perdudes;
aplegades en una sola pleta,
seran ramat d’un sol pastor».

Cant dels salms

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Jo sóc el bon pastor,
les meves ovelles escolten la meva veu,
i hi haurà un sol ramat i un sol pastor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària d’intercessió

Treu de la presó la meva ànima,
perquè pugui donar gràcies al teu nom.

Senyor, acull les nostres pregàries del capvespre,
concedeix-nos el perdó dels pecats,
perquè has manifestat al món
la teva gloriosa resurrecció.

Els justos esperen 
que tu els omplis dels teus béns.

Veniu, pobles, cantem,
prosternem-nos davant del Senyor,
glorifiquem, plens d’alegria,
la seva gloriosa resurrecció d’entre els morts.

Des de l’abisme clamo a tu, Senyor, 
escolta, misericordiós, la nostra pregària.

Pregària per l’Església
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Veniu, pobles, cantem,
prosternem-nos davant del Senyor,
glorifiquem, plens d’alegria,
la seva gloriosa resurrecció d’entre els morts,
perquè ell és el nostre Déu 
que allibera el món
de la solitud i del plor, 
de la mentida de l’enemic.

Càntic de Zacaries (opcional)

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
ha visitat i redimit el seu poble.

Fa que s’aixequi un salvador poderós
a la casa de David, servent seu,
com havia anunciat, de temps antic,
per boca dels seus sants profetes.

Ens salva dels nostres enemics,
de les mans dels qui ens volen mal,
mogut pel seu amor als nostres pares
i pel record de l’aliança santa.

Promesa que jurà
al nostre pare Abraham
de concedir-nos que, sense por,
li donem culte amb santedat i justícia.
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I a tu, infant, et diran
profeta de l’Altíssim,
perquè aniràs al davant del Senyor
a preparar els seus camins.

Faràs saber al poble que li ve la salvació,
el perdó dels seus pecats;
per l’amor entranyable del nostre Déu
ens visitarà un sol que ve del cel.

Per il·luminar els qui viuen a la fosca,
a les ombres de la mort,
i guiar els nostres passos 
per camins de pau.

Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel,
ha visitat i redimit el seu poble.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,

Pregària per l’Església
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així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

DE LA SANTA CREU

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 59



El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

S’estaven vora la creu del Senyor,
Maria, la seva mare, i la germana,
Maria de Cleofàs i Maria Magdalena,
Jesús les veié amb el deixeble que estimava.

Digué a la seva mare:
«Dona, aquí tens el teu fill!».
Després digué al deixeble:
«Aquí tens la teva mare!».

Pregària de la Santa Creu
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Beneït és el Senyor, sol a la creu,
que no s’oblida dels homes
i ens fa trobar una mare i una casa
en el seu amor i la seva misericòrdia.

Himne de les Benaurances

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliços els pobres en l’esperit, 
d’ells és el Regne del cel.
Feliços els qui ploren, 
ells seran consolats.
Feliços els humils, 
ells posseiran la terra.

Per l’arbre Adam fou exiliat,
però per l’arbre de la creu 
el lladre va anar al paradís.
Adam va desobeir la teva voluntat,
el lladre clavat en creu
en tu confessà el Déu vivent.

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliços els qui tenen fam 
i set de justícia,
en el Regne que ve 
seran saciats.
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Per un deixeble els transgressors de la Llei
compraren el creador de la Llei,
i el portaren davant de Pilat
com un criminal i cridaven:
«Que el crucifiquin, que el crucifiquin,
perquè s’ha fet Fill de Déu!».

El Senyor els havia nodrit amb mannà,
mentre caminaven pel desert.
Però nosaltres imitem
el lladre crucificat 
i amb la seva pobra fe cridem:

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliços els misericordiosos,
ells trobaran
misericòrdia.

La gent deia cridant: 
«Que crucifiquin Jesús de Natzaret!».
I demanaven que Barrabàs quedés lliure,
embogits amb els seus dirigents.
Nosaltres alcem la nostra veu,
amb el lladre crucificat diem:

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliços els nets de cor,
ells veuran Déu.

Pregària de la Santa Creu
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Com un anyell ets menat,
portat a l’escorxador pels esquiladors,
en el teu cor no hi ha odi, 
sinó amor i perdó per a tothom.
No has demanat legions d’àngels,
sinó que t’has confiat al Pare.

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliç el qui és home de pau,
serà anomenat fill de Déu.

Has estat crucificat, oh Senyor,
perquè portaves la veritable pau 
que el món no coneix.
Beneïts els peus del qui porta la pau,
tot i estar clavats i traspassats,
oh Crist, Fill del Déu vivent.

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Feliços els perseguits 
per causa de la justícia.
Feliços vosaltres quan us insultaran, 
us perseguiran i calumniaran.
Alegreu-vos-en i celebreu-ho:
la vostra recompensa és gran en el cel.
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A la creu has lligat el tirà,
l’enemic que persegueix tothom,
ens has salvat de les cadenes, 
de la mort i del mal,
alliberant-nos per a la vida,
oh Senyor, amic dels homes.

Al teu Regne recorda’t de nosaltres, oh Senyor.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Aquest és l’Evangeli dels pobres, 
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs, 
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

El Fill de l’home 
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària de la Santa Creu
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Pregària d’invocació

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Càntic a Maria

No ploris més, Mare de Déu,
vora la creu del Senyor,

i alegra’t perquè ell ha ressuscitat,
en el seu cos amaga 
tot el rescat
i la salvació
de tothom. 

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
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no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final 

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.

Pregària de la Santa Creu
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PREGÀRIA 

DE L’ESPERIT SANT
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

Toqueu el corn a Sió,
aplegueu el poble d’arreu,
crideu els vells, reuniu els infants, 
que és el dia del Senyor.

Sortiu tots plegats de les vostres cases,
reuniu-vos, que és el dia del Senyor;
units invoqueu el nom del Senyor,
l’Esperit la vida us donarà.

Pregària de l’Esperit Sant
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Els vostres vells tindran molts somnis,
i els joves veuran grans visions;
fins sobre els afligits i els presoners
vessaré el meu Esperit.

Oh terra, no temis, alegra’t i exulta, 
que el Senyor obra meravelles;
no temeu, animals de boscos i de camps,
que el desert ara és bo per pasturar.

I que els fills de Sió celebrin el Senyor, 
que fa baixar la pluja al seu temps;
us envia les aigües, s’acaba la secada, 
menjareu i en sereu sadollats.

De les vostres aixades, feu-vos-en espases,
i llances, de les vostres falçs;
que fins el dèbil digui: «Jo sóc un valent»,
i el més feble sigui fort en el Senyor.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Si no reneixes de l’aigua i de l’Esperit,
no pots entrar al Regne de Déu.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

69

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 69



Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
m’ha enviat a portar la bona nova als pobres.

O bé:

Abocaré el meu Esperit sobre tothom, 
faré que s’aixequin profetes enmig vostre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària de l’Esperit Sant

Pare,
envia en el teu nom l’Esperit Sant,
que ens ensenyarà totes les coses,
que ens recordarà la paraula de Jesús,
que restarà amb nosaltres per sempre.
L’Esperit ens consolarà,
l’Esperit ens sostindrà en els camins difícils del món,
l’Esperit ens conduirà a la veritat
per tal que el nostre amor sigui veritable.
L’Esperit ens obrirà a les coses futures,
l’Esperit ens donarà allò que és del Pare i del Fill.

Pregària de l’Esperit Sant
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Pare,
que el teu Esperit ompli la vida 
de cadascú de nosaltres,
que ompli els nostres cors,
que la nostra comunitat sobreïxi d’amor,
que hi neixin profetes, que hi creixin els somnis, 
que hi brolli amb força la misericòrdia.
Que el teu Esperit s’escampi arreu del món,
que bufi allà on ell vulgui, 
sobretot on hi ha dolor, solitud, fredor;
que renovi el rostre de tots els homes,
que renovi el cor dels pobles
i canviï la terra. 
Amb fe, amb un sol cor,
Pare, t’invoquem.

Himne

Vine, Esperit Sant,
i envia’ns des del cel 
un raig de la teva llum.

Vine, Pare dels pobres,
vine, font de tot do,
vine, llum dels cors.

Tu que consoles els tristos,
ets hoste de l’ànima,
alleuges tota fatiga.
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Ets repòs dels cansats,
bon recer en el desert,
dolç consol en el plor.

Oh llum de pau,
omple en el més pregon
el cor dels teus fidels.

Sense la teva força
l’home no pot fer res,
res de digne i de just.

Renova tot el que és vell,
rega tot el que és sec,
guareix allò malalt.

Vincla tot el que és rígid,
escalfa el que està fred,
guia tot el que és dispers.

Dóna als teus fidels,
que en tu tan sols confien,
els teus sants dons. 
Amén.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pregària de l’Esperit Sant
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Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

DELS APÒSTOLS
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne

Jesús recorria totes les viles i pobles,
anunciant l’Evangeli del regne
i guarint malalties de tota mena,
i el seguien grans multituds.

Veient-les com ovelles
abandonades, sense pastor,
va dir: «La collita és abundant,
però els segadors són pocs».

Pregària dels Apòstols
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I havent cridat els dotze,
els va donar poder 
de treure els esperits malignes
i guarir malalties de tota mena.

Els dotze són Pere i Andreu,
Jaume, Joan, Felip,
Bartomeu, Tadeu, Tomàs, Mateu,
Jaume, Simó i Judes, el qui el va trair.

Feliç Pere que el va reconèixer;
ni la carn ni la sang
li van revelar que Jesús
és realment el Fill de Déu.

Feliços Pere, Jaume i Joan,
que eren a la muntanya amb el Senyor
quan el seu rostre es va transfigurar,
i van escoltar la veu del Pare.

Ells ho han deixat tot
i l’han seguit arreu;
quan vingui la fi, s’asseuran amb ell 
i rebran la vida eterna.

Els governants dominen les nacions,
però no ha de ser pas així entre els deixebles:
qui vulgui ser el primer,
que es faci servent de tots.
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Feliç Pere que ha plorat,
perquè ha tingut por de confessar-lo;
malaurat Judes que, per por,
l’ha venut per trenta monedes.

Feliç Pau que, en el camí de Damasc,
ha trobat el Senyor;
estava aferrat a la tradició,
però després l’ha anunciat al món.

Unànimes en la pregària, els apòstols,
juntament amb la Mare de Déu,
van quedar plens de l’Esperit Sant
i començaren a parlar al poble.

Cant dels salms

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Si morim amb ell també viurem amb ell,
si som constants amb ell, amb ell regnarem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària dels Apòstols
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Cant responsorial

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Ens veiem oprimits pertot arreu,
però no som esclafats.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Sense camins a seguir,
però no sense sortida.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Som perseguits,
però no quedem atrapats.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Ens tiren per terra,
però no som abatuts.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

A fi que tots visquem
el poder sense fi de Déu.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.
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Invocacions

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

Pregària dels Apòstols
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En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

DELS MÀRTIRS

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 83



El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Himne dels màrtirs

Exulten en el cel els sants màrtirs, 
que han seguit les petjades de Crist; 
pel seu amor han vessat la sang 
i s’alegren per sempre en el Senyor. 

Són moltes les proves dels justos, 
però de totes els salva el Senyor; 
ell guarda tots els seus ossos, 
no se’n trencarà ni un de sol. 

Pregària dels Màrtirs
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La salvació dels justos ve del Senyor, 
ell els defensa en el temps de la prova. 
Els humils posseiran la terra 
i fruiran d’una gran pau. 

El Senyor coneix la vida dels bons, 
la seva heretat durarà per sempre. 
El Senyor vetlla pels justos, 
els escolta quan criden auxili. 

Els justos alcen el seu crit, 
i el Senyor els salva de totes les angoixes. 
Els màrtirs vessaren la sang per Crist a la terra; 
en el cel recullen el premi etern. 

Ells han vençut per la sang de l’Anyell 
i pel testimoniatge del seu martiri. 
Exulteu, doncs, oh cels, 
alegreu-vos-en i celebreu-ho, vosaltres que hi habiteu.

Cant de les Benaurances

Feliços els pobres en l’esperit
perquè d’ells és el Regne del cel.
Feliços els qui són humils 
perquè posseiran la terra.
Feliços els qui ploren
perquè seran consolats.
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Feliços els qui tenen fam
i set de ser justos
perquè en el Regne que ve
seran saciats.
Feliç el qui acull el pobre:
viurà a la casa del Pare.

Feliç qui és home de pau:
serà anomenat fill de Déu.
Feliços els perseguits
pel fet de ser justos.
Feliços els nets de cor
perquè veuran Déu.

Feliços sereu vosaltres
quan us insultaran,
quan per causa meva
sereu perseguits;
alegreu-vos-en i celebreu-ho:
la recompensa serà gran en el cel.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més!
Ell ens espera a Galilea!

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària dels Màrtirs
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Jo sóc el camí, la veritat i la vida, 
qui creu en mi no morirà per sempre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Invocacions

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Lectura d’un testimoni (optatiu)

Cant responsorial

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Ens veiem oprimits pertot arreu,
però no som esclafats.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Sense camins a seguir,
però no sense sortida.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.
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Som perseguits,
però no quedem atrapats.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Ens tiren per terra,
però no som abatuts.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

A fi que tots visquem
el poder sense fi de Déu.

Portem aquest tresor en gerres de terrissa.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,

Pregària dels Màrtirs
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no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de cloenda

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

PELS MALALTS
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Salm 40

Compadeix-te de mi, Senyor, i guareix-me.

Feliç el qui s’interessa pel qui és feble: 
en temps difícils, el Senyor el salvarà.

El Senyor li guardarà la vida †
i el farà feliç a la terra; 
no el deixarà a mercè dels enemics.

Pregària pels Malalts
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El Senyor el sostindrà en el llit de dolor, 
se n’ocuparà durant la seva malaltia.

Jo clamo: «Senyor, compadeix-te de mi. 
He pecat contra tu, guareix-me.»

Els meus enemics em maleeixen: 
«¿Quan es morirà i s’esborrarà el seu nom?»

Si algun d’ells ve a veure’m, fingeix, †
recull males notícies, 
i quan surt a fora les escampa.

Els qui m’odien murmuren entre ells, 
fan contra mi presagis dolents:

«El seu mal no té remei; 
ja és al llit i no se n’alçarà.»

Fins l’amic millor, en qui jo confiava, †
el qui compartia el meu pa, 
m’ha traït el primer.

Però tu, Senyor, compadeix-te de mi, 
restableix-me i tindran el que es mereixen. 

En això he conegut que m’estimes: 
que el meu enemic no pot cantar victòria.

I a mi m’has sostingut perquè sóc innocent, 
em mantens per sempre a la teva presència.
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Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel, 
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

Compadeix-te de mi, Senyor, i guareix-me.

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

El Fill de l’home 
ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer, 
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària pels Malalts
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Introducció a la memòria dels noms

El qui presideix:
Al Senyor bo i misericordiós, que tot ho pot, 
presentem en aquesta pregària els noms 
de les nostres germanes i els nostres germans malalts,
i de tots els qui cerquen la guarició 
i la salvació de la seva vida.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pregària de cloenda 

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
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Cant d’Ezequies

Oh Senyor meu, jo avui espero en tu: 
fes-me viure.

Jo pensava: me n’he d’anar
a la meitat de la vida.
Estic destinat a les portes dels inferns,
privat dels anys que em quedaven.

Jo pensava: no veuré més el Senyor
a la terra dels vivents.
Em desfan i s’emporten la meva casa
com una tenda de pastors.

Fas que m’acabi, crido nit i dia,
la son m’ha abandonat.
En va se’m consumeixen els ulls mirant al cel
i puc dir: tu has fet això.

De la fossa m’has salvat la vida,
has llançat rere teu els meus pecats.
La mort no et donaria gràcies:
qui estima la vida espera en tu.

Avui sóc viu i et dono gràcies,
faig conèixer a tots que ets fidel.
El Senyor ens ha salvat i les arpes ressonaran
tots els dies a la casa del Senyor.

Oh Senyor meu, jo avui espero en tu: 
fes-me viure.

Pregària pels Malalts
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Abraçada de pau

El qui presideix:
La pau que el Senyor ens dóna,
ens la donem els uns als altres.

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

PER LA PAU
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 
Quaresma: no es canta l’invitatori sinó l’Himne de Quaresma

Cant dels Salms

Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
(Quaresma: Et lloem, Senyor, rei d’eterna glòria)

Aquest és l’Evangeli dels pobres,
l’alliberament dels presoners,
la vista dels cecs,
la llibertat dels oprimits.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària per la Pau
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Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

El Fill de l’home ha vingut a servir;
qui vulgui ser el primer, 
que es faci servent de tots.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària pels països en guerra

El qui presideix:
Presentem al Senyor 
els països i les regions del món que estan en guerra 
i les terres colpides per la violència. 
Per a ells invoquem el do de la pau.

Es llegeix la llista de països

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pregària de cloenda

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.
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Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.

Pregària de la protecció de Maria 
(opcional)

Sota la protecció de la teva misericòrdia
ens refugiem, Mare de Déu. 

No desoeixis, en les dificultats,
les nostres súpliques.

Ans allibera’ns de tots els perills,
tu que ets santa i beneïda.

Pregària per la Pau
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Abraçada de pau

El qui presideix:
La pau que el Senyor ens dóna,
ens la donem els uns als altres.

Cant final

En temps de Pasqua, abans del cant final

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.
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PREGÀRIA 

DEL TEMPS DE NADAL
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 

Cant dels pastors

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!

No heu vist, pastors, un home fort.
No heu vist exèrcits d’homes;
aquests tenen carros i cavalls,
el qui ha nascut té el Senyor.

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!

Pregària del temps de Nadal
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La dona ha dut al món un infant,
l’han posat en una menjadora,
a la ciutat de Betlem de Judea
no hi havia cap lloc per a ell.

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!

L’infant que ha nascut és un signe,
amb ell s’alça un cel nou,
amb ell despunta una terra nova,
així es proclama el temps del Senyor.

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!

Josep el va portar al país d’Egipte,
però d’Egipte el Fill fou cridat,
i va anar a Natzaret i hi visqué,
i a ell li diran Natzarè.

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!

L’Esperit del Senyor és sobre ell,
l’ha enviat als pobres i als cecs,
als captius i als de cor afligit:
avui la promesa s’ha complert.

Pastors, digueu: A qui heu vist?
Anuncieu qui ha nascut a la terra!
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Càntic d’Isaïes

El poble que caminava en la fosca
ha vist una gran llum,
per a aquells qui vivien al país tenebrós
una llum resplendeix.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Has multiplicat la gràcia i l’alegria,
els has omplert d’un goig immens,
i així com s’alegren quan ve la collita
exulten a la teva  presència.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Perquè el jou dur que afeixugava el poble,
la barra que duien a l’espatlla,  
el garrot a les mans del seu opressor,
tot ha estat trossejat.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Perquè ha nascut un infant per a nosaltres,
ens ha estat donat un fill;
la força i el poder seran la seva insígnia,
és el seu nom Déu de la pau.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Ell ha vingut per establir un regne nou,
a la casa de David, el seu servent, 
per refermar i enfortir la justícia,
tots els pobles el lloen.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària del temps de Nadal
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Himne a Crist Salvador

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Crist, el nostre salvador,
únic Fill, nascut del Pare.
La Paraula s’ha fet carn
en el si de la Verge Maria.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Ets la nostra eterna esperança,
llum i resplendor del Pare,
i escoltes la pregària
dels teus pobres fills que són al món.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquest dia cel, terra i mar
alaben aquell que t’ha enviat,
i tot allò que hi habita
s’ha alegrat en veure que naixies.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Aquest dia també nosaltres
celebrem la teva vinguda.
Amb la teva sang ens rescates,
per això cantem un himne nou.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Glòria a Déu a dalt del cel, 
i a la terra pau als homes que ell estima.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

No tingueu por

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

No temeu ni tingueu por, us porto una bona notícia, 
serà per a tot el poble una gran alegria.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Avui us ha nascut a la ciutat de David
un salvador, que és el Messies, el Senyor. 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

De Betlem Efrata, de Judea,
sortirà el salvador del poble de Déu.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària del temps de Nadal
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Ha nascut a Betlem, ha viscut a Natzaret,
predicà a Galilea i pujà a Jerusalem.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària d’invocació

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
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Pregària de cloenda

Himne

Deixeu, gent i pobles, 
el vostre treball,
veniu, veniu
cap a Betlem.

Neix el Senyor,
Déu de l’univers.
Veniu de tot arreu,
els qui cerqueu la pau,
és nat el Salvador,
que és el Senyor.

Pregària del temps de Nadal
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PREGÀRIA 

DEL TEMPS DE QUARESMA
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El qui presideix:

Germans i germanes,
Acollim amb joia 
el diví anunci de la Quaresma.
Així com els habitants de Nínive 
van acollir la predicació de Jonàs, 
així com les prostitutes i els publicans 
escoltaven Joan Baptista quan parlava, 
preparem-nos igualment nosaltres 
per a la comunió amb el Senyor, 
que serà celebrada a Sió.
Rentem-nos amb les llàgrimes i el penediment 
per tal de rebre de Déu un cor pur. 
Preguem amb insistència 
per tal de contemplar 
l’arribada de la Pasqua, 
plenitud de l’amor de Déu. 
Preparem-nos per adorar la creu 
i alegrar-nos de la resurrecció.
No defraudis la nostra esperança, 
amic dels homes. 
I que aquell Esperit que conduí Jesús al desert 
guiï també els nostres passos 
en aquest temps de Quaresma, 
endolceixi el nostre cor, 
ens protegeixi de les temptacions, 
ens obri el sentit de les Escriptures, 
per la paraula de vida eterna.
Amén.

Pregària del temps de Quaresma
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
Amén.

Himne de Quaresma

Aquest és el temps del retorn.
Retorneu a mi amb tot el cor.
Esquinceu-vos el cor i no els vestits.
Retorneu a mi amb tot el cor.

Torna el fill a casa del Pare.
Pare, he pecat contra tu,
ja no mereixo que em diguin fill teu.
El fill troba un Pare compassiu.

Aquest és el temps del retorn.
Ell és compassiu i benigne,
lent per al càstig i ric en l’amor.
Té misericòrdia de vosaltres.

Plora la dona als peus de Jesús,
els hi eixuga amb els cabells,
li són perdonats els seus pecats,
perquè ella ha estimat molt.

No recordeu les coses passades, 
no penseu en les coses antigues.
Ja no em recordo dels teus pecats,
vés-te’n en pau i no pequis més.

Es continua amb la pregària del dia, sense cantar l’invitatori
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DE PASQUA
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El qui presideix:
Sigui beneït el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit
Sant.
Amén.

Invitatori

Oh Déu, vine a salvar-nos.

Senyor, vine aviat a ajudar-nos.

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant.

Ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
Al·leluia. 

Cant de Maria de Magdala

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Plora Maria davant el sepulcre:
«Jo l’he seguit, sempre l’he estimat,
ell m’ha guarit, m’ha donat la vida;
però ja no hi és: l’han crucificat».

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària de Pasqua
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És buit el sepulcre, no hi ha el seu cos;
sent una veu, la crida pel nom,
i amb la cara coberta pel plor
es gira enrere i corre vers ell.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

«Per què entre els morts busques qui és viu?
Alça’t i corre, ja no sóc aquí».
Tu que, pels altres, sempre ets la darrera,
diràs la primera: «Ha ressuscitat!».

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Himne de Resurrecció

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Tot i la gran pedra del sepulcre,
el trist pecat d’aquest món,
i els soldats que guardaven el teu cos, 
has ressuscitat, Senyor, Déu nostre. 

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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A les dones que han vingut al sepulcre,
de la teva resurrecció els ha parlat un àngel,
t’has fet company dels deixebles,
i a Emmaús has sopat amb ells.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Tot i les portes tancades i la por,
t’has aparegut als deixebles reunits,
els has donat poder de perdonar,
i els has ofert la teva pau.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Avui et celebrem ressuscitat, 
amb fe i arreu del món,
del fons del cor confessem 
que ets el Senyor i Déu nostre.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més.
Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Pregària de Pasqua
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Himne de Pasqua

El Senyor ja no és al sepulcre.
Ha ressuscitat.
Aneu, us espera a Galilea!
Al·leluia, al·leluia, al·leluia!

Salvació, glòria i poder
són del nostre Déu: Al·leluia!
Són rectes i justos
tots els seus decrets: Al·leluia!

Lloeu el nostre Déu,
tots els seus servents: Al·leluia!
Tots vosaltres, els qui el venereu,
petits i grans: Al·leluia!

El Senyor de l’univers
pren possessió del regne: Al·leluia!
Alegrem-nos-en, celebrem-ho,
donem-li glòria: Al·leluia!

Han arribat 
les noces de l’Anyell: Al·leluia!
I la seva esposa
s’ha preparat per a rebre’l: Al·leluia!
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Lectura de la Paraula de Déu

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Crist ha ressuscitat d’entre els morts i no mor més!
Ell ens espera a Galilea !

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Cant de la llum

Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba. 

La teva resurrecció ha il·luminat el món.

Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba.

Fugen les tenebres i la mort.

Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba.

El teu dia no coneix la nit. 

Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba.

La teva llum il·lumina els teus servents. 

Pregària de Pasqua
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Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba.

El teu amor preserva els teus deixebles. 

Veniu i preneu la llum 
de la llum que mai no s’acaba.

Pregària d’invocació

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Parenostre

El qui presideix:
Senyor, ensenya’ns a pregar.

Pare nostre
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom,
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci’s la vostra voluntat
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui,
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors,
no permeteu que nosaltres caiguem en temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén.
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Pregària de cloenda

El qui presideix:
Crist ha ressuscitat!

És veritat: ha ressuscitat!

Crist ha ressuscitat

Crist ha ressuscitat! 
És veritat: ha ressuscitat!
Ell ens espera a Galilea.

Pregària de Pasqua
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Cant d’introducció

Si tens alguna cosa contra algú,
abans de venir en aquest lloc sant,
torna enrere per tal de fer les paus
amb aquell que està renyit amb tu.

Si entra algú a la vostra assemblea
amb vestits molt bonics i anell d’or,
no el feu seure per això al primer lloc:
són els pobres els amics de Déu.

Si un pobre es presenta enmig vostre
amb vestit miserable i sense res,
no el deixeu tot sol dret al capdavall
per donar el seu lloc a l’important.

Si algú pensa que és home religiós,
parla sense espera i no calla,
que sàpiga i entengui que tot això és en va,
que s’enganya a ell mateix i al seu cor.

Si arribes del camp o del treball,
para taula a l’àpat del Senyor,
i no reposis fins que tot estigui a punt,
perquè tots només som servents inútils.

Cants
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Cant final

Serà ferma la muntanya de la casa del Senyor,
s’alçarà sobre el cim de les muntanyes,
dominarà per damunt dels turons,
hi afluiran totes les nacions.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

S’hi encaminaran tots els pobles dient:
«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor,
a la casa del Déu de Jacob:
que ens ensenyi els seus camins.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

I nosaltres seguirem les seves rutes,
perquè de Sió en surt l’ensenyament
i la Paraula del Senyor
s’anunciarà des de Jerusalem».

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

De les seves espases forjaran relles
i falçs de les seves llances.
No hi haurà més divisió:
caminem a la llum del Senyor.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.
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Himne de Quaresma

Aquest és el temps del retorn.
Retorneu a mi amb tot el cor.
Esquinceu-vos el cor i no els vestits.
Retorneu a mi amb tot el cor.

Torna el fill a casa del Pare.
Pare, he pecat contra tu,
ja no mereixo que em diguin fill teu.
El fill troba un Pare compassiu.

Aquest és el temps del retorn.
Ell és compassiu i benigne,
lent per al càstig i ric en l’amor.
Té misericòrdia de vosaltres.

Plora la dona als peus de Jesús,
els hi eixuga amb els cabells,
li són perdonats els seus pecats,
perquè ella ha estimat molt.

No recordeu les coses passades, 
no penseu en les coses antigues.
Ja no em recordo dels teus pecats,
vés-te’n en pau i no pequis més.

Cants
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Francesc d’Assís

Pel do de l’Esperit de Déu,
visc unit al meu Senyor,
i no puc sinó sentir-me
feliç i joiós.

Buscant l’alegria de les coses belles,
ell va trobar la seva malaltia
i tants malalts en el seu camí
que va brollar-li una profunda tristesa.

No en sabia gaire de coses divines,
però va conèixer el Crist crucificat,
va sentir el pes dels béns que tenia
i davant de tots els va rebutjar.

Era feliç amb els primers companys,
però l’Evangeli l’anava empenyent:
va començar per camps i ciutats
a anunciar a tots el seu gran Senyor.

Sense por de distàncies i de la rutina,
va anar per tot arreu per amor de l’Evangeli,
els seus germans anaven creixent
i així començà a trobar-se més sol.

La joia es fa amarga quan et trobes sol,
va veure’s semblant al seu gran Senyor,
ell que havia cridat tants companys,
pobre i sol, retrobà el Crucificat.
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Càntic de les criatures

A tu, Altíssim,
omnipotent i bon Senyor,
et lloem, et donem 
glòria i benedicció.

Sigues lloat, oh Senyor meu,
i amb totes les criatures,
sobretot el nostre germà sol,
que ens il·lumina i és el dia. 
Sigues lloat, oh Senyor meu,
i amb totes les criatures,
per germana lluna, les estrelles,
tu les has formades clares i precioses.

Sigues lloat, oh Senyor meu,
sobretot pel germà vent
per l’aire, els núvols i per tot temps,
per ells a tots dónes el nodriment. 
Sigues lloat, oh Senyor meu,
i amb totes les criatures,
per la nostra humil germana l’aigua,
la qual és tan útil i tan preciosa.

Sigues lloat, oh Senyor meu,
sobretot pel germà foc,
gràcies al qual il·lumines la nit:
el foc és alegre i robust i fort.

Cants
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Sigues lloat, oh Senyor meu,
per la nostra germana terra,
la qual ens alimenta i ens governa,
i ens dóna fruits, flors i herba.

Lloeu-lo, 
beneïu el meu Senyor, 
reverencieu-lo i serviu-lo
amb gran humilitat.
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Exulti i s’alegri la terra

Exulti i s’alegri la terra
amb himnes i cants de joia.
Que el desert torni a resplendir,
que la terra eixuta floreixi.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Veuran la glòria del Senyor,
la majestat del nostre Déu.
Enfortiu les mans dels febles,
afermeu els genolls que vacil·len.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Digueu als cors tímids: «No temeu!
Aquí teniu el vostre Déu.
Serà vençuda tota injustícia,
Ell mateix us ve a salvar.»

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Llavors es desclouran els ulls dels cecs,
les orelles dels sords s’obriran,
el coix saltarà d’alegria,
la llengua del mut exultarà.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Brollarà l’aigua en el desert,
correran torrents en terra eixuta.
Hi haurà un camí planer,
el Senyor hi guiarà el seu poble.

Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Cants
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Cant de Jerusalem

Alça’t i brilla, Jerusalem,
tens a prop la teva llum,
la glòria del Senyor és sobre teu.

I la tenebra cobreix la terra,
la foscor, les nacions,
però sobre teu resplendirà el Senyor. Al·leluia.

Les nacions i pobles nombrosos
s’adreçaran a tu,
s’alegraran amb la teva claror.

Gira el teu rostre: mira els teus fills,
aplegats de tot arreu,
de molts indrets s’acosten a tu. Al·leluia.

Que mai no es tanquin les teves portes
ni de dia ni de nit,
dintre els teus murs dóna’ls acollida.

Entreu de pressa, vosaltres, pobles,
aplaneu els seus carrers,
aparteu les pedres d’ensopec. Al·leluia.

El Senyor Déu us ha fet venir
dels extrems de la terra,
anuncieu-ho dintre la ciutat.

I «poble sant» a tots us diran,
rescatats pel Senyor,
i a tu, «ciutat mai més abandonada». Al·leluia.
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Cantem al Senyor

Al·leluia! Al·leluia!
Cantem al Senyor,

exultem de joia, al·leluia, al·leluia.

Ressuscita enmig nostre,

ell venç la mort, al·leluia, al·leluia.

Esclata de llum,

ell venç la nit, al·leluia, al·leluia.

M’ha enviat a anunciar-ho,

ens omple de joia, al·leluia, al·leluia.

Veniu, tots vosaltres,

anem al Senyor, al·leluia, al·leluia. 

Visquem amb ell.

Crist ha ressuscitat per nosaltres,
ell ens espera a Galilea!
Sortosos sou, viviu ara amb ell,
deixebles seus, plegats amb nosaltres!
El Senyor ressuscitat regna per sempre!

Cantem, exultem,
al·leluia, al·leluia,
al·leluia, al·leluia,
al·leluia, al·leluia,
al·leluia!

Cants
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El sacrifici de l’encens

Que pugi a tu, Senyor, com encens
la nostra pregària,
com les mans alçades, envers teu,
en l’ofrena del capvespre.

Moisès, amb les armes del seu ministeri, †
la pregària i el sacrifici de l’encens,
s’oposà a la ira i a la malvestat.

Que pugi a tu, Senyor, com encens
la nostra pregària,
com les mans alçades, envers teu,
en l’ofrena del capvespre.

D’Orient arribaren uns savis, †
buscaven l’infant de Betlem,
li oferiren or, encens i mirra.

Que pugi a tu, Senyor, com encens
la nostra pregària,
com les mans alçades, envers teu,
en l’ofrena del capvespre.

Les pregàries dels sants a la terra †
cremen amb les aromes de l’encenser,
posat per l’àngel a l’altar de Déu.

Que pugi a tu, Senyor, com encens
la nostra pregària,
com les mans alçades, envers teu,
en l’ofrena del capvespre.
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La pregària del Regne

El Regne del cel és la xarxa
que arreplega els homes.

El Regne del cel és un mercader
que troba una perla de gran valor:
ven tot el que té i la compra.

El Regne del cel és un tresor amagat en un camp: 
qui el troba, ple d’alegria,
ven tot el que té 
i compra aquell camp.

Cants
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Purifica’m, oh Senyor (Salm 50)

Compadeix-te de mi, Déu meu, pel teu amor. 

Compadeix-te de mi, Déu meu, pel teu amor; 
per la teva gran misericòrdia, esborra’m les faltes.

Renta’m ben bé de les culpes, 
purifica’m dels pecats.

Ara reconec les meves faltes, 
tinc sempre present el meu pecat.

Contra tu, contra tu sol he pecat; 
el que és dolent als teus ulls, jo ho he fet.

Per això ets just quan dónes la sentència, 
irreprensible en el teu veredicte.

Tu saps que he nascut en la culpa 
i que la mare m’engendrà pecador.

Tu que estimes la veritat al fons del cor, 
em fas conèixer dintre meu la saviesa.

Aspergeix-me amb hisop, que quedi pur; 
renta’m, i seré més blanc que la neu.

Fes que torni a sentir els crits de festa, 
que exultin els ossos que havies humiliat.

Aparta la mirada dels meus pecats, 
esborra les meves culpes.
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Déu meu, crea en mi un cor ben pur, 
fes renéixer en mi un esperit ferm.

No em llancis fora de la teva presència, 
no em prenguis el teu esperit sant.

Torna’m el goig de la teva salvació, 
que em sostingui un esperit magnànim.

Ensenyaré els teus camins als pecadors 
i tornaran a tu els qui t’han abandonat.

No em demanis compte de la sang que he vessat, †
Déu meu, Déu que em salves, 
i celebraré que ets just i que ets bo.

Senyor, obre els meus llavis, 
i proclamaré la teva lloança.

Les víctimes no et satisfan; 
si t’oferia un holocaust, no me’l voldries.

La víctima que ofereixo és un esperit que es penedeix; †
un cor penedit i humiliat, 
tu, Déu meu, no el menysprees.

Afavoreix Sió amb la teva benvolença, 
reconstrueix les muralles de Jerusalem.

Llavors acceptaràs els sacrificis, †
l’ofrena sencera i els holocaustos; 
llavors oferiran vedells al teu altar.

Compadeix-te de mi, Déu meu, pel teu amor. 

Cants
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On hi ha caritat i amor

On hi ha caritat i amor, 
allí hi ha Déu.

Érem com ovelles disperses, 
però el Senyor ens ha aplegat:
exultem de joia i alegrem-nos.

Donem gràcies al Senyor Déu nostre,
i estimem-nos els uns als altres
amb afecte sincer.

I si el Senyor ens ha aplegat,
que no siguin les nostres discòrdies
les que ens puguin separar.

Renunciem a les nostres discòrdies,
abandonem tota presumpció
i visquem en pau amb els germans.

Contemplem el rostre del Senyor,
enmig de la seva santa assemblea,
ara i en els dies que vindran.
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Pregària de la protecció de Maria

Sota la protecció de la teva misericòrdia
ens refugiem, Mare de Déu. 

No desoeixis, en les dificultats,
les nostres súpliques.

Ans allibera’ns de tots els perills,
tu que ets santa i beneïda.

Cants
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Himne d’Abraham

Abraham, pare de tots els creients,
que venia d’Ur de Caldea 
i deixà el país d’Haran,
passà l’Eufrates cap al desert.

Li adreçà el Senyor la paraula
i la promesa d’una benedicció:
que esdevindria un poble molt gran, 
benedicció i maledicció per a molts.

De nit arribaren por i temor, 
quan es buscava un hereu que el succeís;
serà tan nombrosa la seva descendència
com les estrelles que brillen en el cel.

Ell és pare d’Ismael, el guerrer,
i d’Isaac, fill de l’estèril,
tres estrangers va hostatjar a Mambré,
intercedí pels qui eren justos de la ciutat.

Abraham no refusà el seu fill únic,
i Déu per sempre el beneí amb la vida, 
morí feliç, carregat d’anys,
i els seus fills en el món el beneeixen.
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Himne de Sant Andreu

Andreu i Simó, els dos germans,
eren de la ciutat de Betsaida,
però tenien casa a Cafarnaüm
a la riba del llac de Galilea.

Primer fou Andreu qui conegué Jesús,
seguint la paraula del Baptista.
Ho digué de seguida a Simó, el seu germà:
«Hem trobat el Messies, el Crist».

Andreu el portà fins al Senyor, 
que fixà en ell la mirada i digué:
«Tu ets Simó, el fill de Joan,
et diràs Cefes, que vol dir Pere».

Andreu i Simó tiraren les xarxes,
eren pescadors al llac de Galilea.
«Seguiu-me: sereu pescadors d’homes».
Ells el seguiren a l’instant.

Andreu, Pere, Jaume i Joan
sovint parlaven amb ell a soles.
Jesús deia: «Que ningú no us enganyi».
Venia a casa dels dos germans.

Andreu, preocupat per la gent,
digué: «Què és tan poca cosa per a tants?»
Els cinc mil que en menjaren quedaren saciats.
Aquest és el profeta que ha de venir.

Cants
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Andreu, amb Felip, anà a trobar Jesús:
«Hi ha uns quants grecs que et volen veure».
Li respongué Jesús: «Si el gra de blat no mor, 
no pot donar cap fruit». 

Pere i Andreu, germans i màrtirs,
han seguit el Senyor fins a la creu.
Han mort separats, però ara els seus deixebles
són ben a prop, al costat dels apòstols.
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Tropari de Sant Egidi

Has vingut d’orient a occident,
t’has fet pobre i silenciós, 
Sant Egidi,
deixant la ciutat rica i confusa.

Pare de monjos i de pobres,
que el teu nom es torni font
d’amor de l’Evangeli i dels humils,
per tots nosaltres que et cantem.

Cants
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No, no tenim gaire riqueses

No, no tenim gaire riqueses,
no tenim ni or ni argent,
tan sols la paraula del Senyor: 
alça’t i camina amb nosaltres.

Hi ha molta gent a la ciutat,
no té carrers per on anar,
s’està asseguda tot esperant
tendresa, amor, amistat.

El Senyor ens ha ensenyat
a fer cas d’aquell que demana
una paraula un gest concret,
i fer-ne, d’ell, un germà.

Avui sabem què hem de respondre
al qui cerca en la vida un sentit,
un espai d’humanitat,
que tots puguem construir.
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Dichoso el hombre

Dichoso el hombre 
que trabaja por la paz:
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios,
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que no usa la violencia,
sus manos limpias mostrarán
el horizonte de la paz,
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
que perdona sin rencor:
será su vida un hogar,
un semillero de amistad,
será llamado Hijo de Dios.

Dichoso el hombre
cuyo corazón de niño
comprende a todos con amor, 
disculpa todo sin temor,
será llamado Hijo de Dios.

Cants
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Himne d’acció de gràcies

Et celebrem, Déu nostre,
et proclamem Senyor,
tota la terra t’adora,
etern Pare.

Tots els esperits celestials,
els àngels i les potències,
els querubins i els serafins
aclamen amb cants sense fi:

Sant,
Sant,
Sant és el Senyor, Déu de l’univers:
el cel i la terra
són plens de la teva glòria.

A tu el gloriós ordre dels apòstols,
l’admirable cor dels profetes,
l’exèrcit esplèndid dels màrtirs
canten la lloança.

De tu, per tota la terra,
l’Església santa proclama:
Pare d’immensa majestat,
únic Fill i Esperit Sant.

Tu, el rei de la glòria, oh Crist,
tu, el Fill etern del Pare,
quan volies alliberar els homes,
no t’has avergonyit del cos de Maria.
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Amb la mort has vençut tota mort,
el teu Regne has obert ressuscitant.
Ara seus a la dreta de Déu, 
en la glòria del Pare.

I vindràs com a jutge
a la fi dels temps.
T’ho demanem, ajuda els teus servents,
que has redimit amb la sang preciosa.

Concedeix-nos la glòria eterna
juntament amb els teus sants.
Salva el teu poble, Senyor,
beneeix la teva heretat.

Guia tots els teus servents
i acull-los al teu Regne.
Cada dia et beneïm
i lloem per sempre el teu nom.

Fes que en aquest sant dia
siguem guardats del pecat,
oh Senyor, que estimes tothom,
tingues pietat de nosaltres.

Que davalli damunt nostre la teva compassió,
en tu hem esperat.
En tu hem posat tota esperança:
no serem confosos mai més.

Cants
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