Sou feliç,Verge Maria

Que la nostra mirada, il·luminada per la seva Paraula,
sigui sempre neta i clara.
Que els nostres llavis, amb el vostre somriure,
Cantin la lloança de Déu.

Pregària de comiat

Que el nostre caminar, guiat per les seves petjades,
sigui ferm, i la nostra actitud valenta.
Que el nostre cor, recolzat en el seu,
estigui sempre obert per estimar sense excloure ningú.

Que la nostra vida sigui radiant i generosa,
com la vostra, Verge Santa de les benaurances,
Mare beneïda i venerada per tots nosaltres
sota l’advocació estimada de Montserrat
a la qual ens adrecem amb paraules
de l’Evangeli d’Església i de País, dient:
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i a l’hora de la nostra mort. Amén
Verge poderosa,
més forta que un exercit en ordre de batalla,
defenseu d’enemics espirituals i temporals
tota la terra catalana que teniu encomanada.
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Que els nostres passos ens dirigeixin
cap allà on podem ser útils.
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Introducció

Salm 111

El lema d’enguany, Sou feliç Verge Maria, vós que heu acollit la paraula
que és llum per al món, ha volgut ajudar-nos a pregar valorant
més la Paraula de Déu com a llum en el nostre camí, com a
claror de la seva mirada en el nostre interior per discernir sobre
les realitats humanes i descobrir les infinites possibilitats de
l’esperit.

Feliç l’home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.

Maria ha estat l’exemple immaculat d’aquesta actitud. Lloant-la,
encomanant-nos a la seva intercessió meditant sobre la seva
vida a la Llum de la Paraula de Déu, hem pogut fer més nostra
aquesta actitud fonamental de la fe.

L’home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.

En aquesta breu pregària de comiat, Ella ens retorna la frase del
lema amb què nosaltres hem reflexionat tot lloant-la tal com
ens diu el salmista: Feliç l’home que creu en el Senyor i estima de cor els
seus preceptes. (Sl 111)

El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable.

Creure, fer cas, confiar en Déu, refiar-se que la seva voluntat
sempre serà més bona que la nostra. I estimar, valorar, afermarse i sentir-se fort, desarmat de tota violència, vivint el dia a dia
en aquella bondat que, com diu el mateix salm 111, dura per
sempre.

La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.
A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.

Sortós l’home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.

Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem,
i a la fi veurà vençuts els enemics.
Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar al front amb dignitat.
L’injust, quan ho veu, es consumeix,
i estreny les dents d’indignació.
S’esvaeixen les ambicions de l’injust.
Es repeteix l’antífona

Oració
Us demanem,
Santa Maria, Verge Morena,
Mare nostra estimada i beneïda
que sentim sempre la pau del Senyor
que la vostra santa muntanya respira.
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