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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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