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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.
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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:
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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.
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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.

13

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



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.
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