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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.
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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.
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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,
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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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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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