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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

Salm 40

Compadeix-te de mi, Senyor, i guareix-me.

Feliç el qui s’interessa pel qui és feble: 
en temps difícils, el Senyor el salvarà.

El Senyor li guardarà la vida †
i el farà feliç a la terra; 
no el deixarà a mercè dels enemics.
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El Senyor el sostindrà en el llit de dolor, 
se n’ocuparà durant la seva malaltia.

Jo clamo: «Senyor, compadeix-te de mi. 
He pecat contra tu, guareix-me.»

Els meus enemics em maleeixen: 
«¿Quan es morirà i s’esborrarà el seu nom?»

Si algun d’ells ve a veure’m, fingeix, †
recull males notícies, 
i quan surt a fora les escampa.

Els qui m’odien murmuren entre ells, 
fan contra mi presagis dolents:

«El seu mal no té remei; 
ja és al llit i no se n’alçarà.»

Fins l’amic millor, en qui jo confiava, †
el qui compartia el meu pa, 
m’ha traït el primer.

Però tu, Senyor, compadeix-te de mi, 
restableix-me i tindran el que es mereixen. 

En això he conegut que m’estimes: 
que el meu enemic no pot cantar victòria.

I a mi m’has sostingut perquè sóc innocent, 
em mantens per sempre a la teva presència.
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Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel, 
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

Compadeix-te de mi, Senyor, i guareix-me.

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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Introducció a la memòria dels noms

El qui presideix:
Al Senyor bo i misericordiós, que tot ho pot, 
presentem en aquesta pregària els noms 
de les nostres germanes i els nostres germans malalts,
i de tots els qui cerquen la guarició 
i la salvació de la seva vida.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Pregària de cloenda 

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.
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Cant d’Ezequies

Oh Senyor meu, jo avui espero en tu: 
fes-me viure.

Jo pensava: me n’he d’anar
a la meitat de la vida.
Estic destinat a les portes dels inferns,
privat dels anys que em quedaven.

Jo pensava: no veuré més el Senyor
a la terra dels vivents.
Em desfan i s’emporten la meva casa
com una tenda de pastors.

Fas que m’acabi, crido nit i dia,
la son m’ha abandonat.
En va se’m consumeixen els ulls mirant al cel
i puc dir: tu has fet això.

De la fossa m’has salvat la vida,
has llançat rere teu els meus pecats.
La mort no et donaria gràcies:
qui estima la vida espera en tu.

Avui sóc viu i et dono gràcies,
faig conèixer a tots que ets fidel.
El Senyor ens ha salvat i les arpes ressonaran
tots els dies a la casa del Senyor.

Oh Senyor meu, jo avui espero en tu: 
fes-me viure.
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Abraçada de pau

El qui presideix:
La pau que el Senyor ens dóna,
ens la donem els uns als altres.

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.

97

CSE LlibPregària 6a r6 film.  15/4/13  22:08  Página 97



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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