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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

68

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 68



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.
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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

70

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 70



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.
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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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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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