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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

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!».
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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.
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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.
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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.
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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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