L'acollí a casa seva
Solemnitat de la Mare de Déu
de Montserrat

de l’Entronització

Basílica de Montserrat, 26 i 27 d’abril de 2022

Primeres Vespres

De la mar estrella, Mare de Déu santa i tothora verge, porta del cel.
Puix en rebre l’Ave que us donava l’àngel, d’Eva el nom mudàveu, pau vulgueu donar-nos.
Reus, torneu-nos lliures; cecs, la llum porteu-nos,; feu que el mal ens deixi, i tot bé ens pervingui.
Mostreu-vos com a Mare; nostres precs feu que rebi, el qui, nat pels homes, volgué ser Fill vostre.
Verge entre les verges, i la més benigna, deslliurats de culpa feu-nos bons i castos.
Doneu-nos vida pura, vers el cel guieu-nos; que Jesús, amb joia, puguem veure sempre.
Sigui lloat Déu, el Pare, i el Crist sigui honorat, amb el Sant Esperit, un sol honor als tres.

Segones Vespres
Himne, com a les primeres vespres, pàgina 3
Salmòdia
Ant1. Feliç vós, Verge Maria, que heu cregut, al·leluia; s'ha complert
allò que el Senyor us ha fet saber, al·leluia.
Salm 121, Pelegrinatge a la ciutat santa
Quina alegria quan em van dir: "Anem a la casa del Senyor". Ja han
arribat els nostres peus al teu llindar, Jerusalem.
Jerusalem, ciutat ben construïda, conjunt harmoniós. És allà que pugen
les tribus, les tribus del Senyor, a complir l'aliança d'Israel, a lloar el nom
del Senyor. Allí hi ha els tribunals de justícia, els tribunals del palau de
David.
Augureu la pau a Jerusalem:
"Que visquin segurs els qui t'estimen, que sigui inviolable la pau dels
teus murs, la quietud dels teus merlets."
Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me-li dir: "Que hi hagi pau
dintre teu". Per la casa del Senyor, el nostre Déu, et desitjo la felicitat.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Es repeteix l’antífona.
Ant 2. Totes les generacions, oh Maria, us diran benaurada, al·leluia,
perquè el Totpoderós ha obrat en vós meravelles, al·leluia.

Salm 126, L'esforç humà és inútil sense Déu
Si el Senyor no construeix la casa, és inútil l'afany dels constructors. Si el
Senyor no guarda la ciutat, és inútil que vigilin els guardes.
És inútil que us lleveu tan de matí i aneu tan tard a reposar, per menjar el
pa que un guanyeu a dures penes. Fins quan dormen Déu els dóna als
seus amics.
La millor herència són els fills, do del Senyor; els descendents són la
millor recompensa; els fills que heu tingut quan éreu joves són com les
fletxes en mans d'un guerrer.
Feliç l'home que se n'omple el buirac: si discuteix amb algú davant la
gent no haurà de retirar-se avergonyit.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.
Es repeteix l’antífona
Ant 3. Per vós, Verge Maria, la riquesa dels favors de Déu, al·leluia, ha
davallat sobre nosaltres, al·leluia.
Càntic, El Déu Salvador (Ef 1, 3-10)
Com a les primeres vespres, pàgina 5
Silenci breu

Lectura breu
Del llibre de l’Apocalipsi

21, 2-4

Vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova
Jerusalem, abillada com una núvia que s’engalana per el seu espòs, vaig
sentir cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el
tabernacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells
seran el seu poble i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells.» Els
eixugarà totes les llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni dol,
ni crits, ni penes. Les coses d’abans han passat.
Responsori breu
V. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.
R. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.
V. I estima més els portals de Sió que totes les viles de Jacob.
R. Al·leluia, al·leluia.
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor té el palau a la muntanya Santa, al·leluia, al·leluia.
Càntic de Maria
Ant. Déu vos salve, gloriosa reina del món, al·leluia; per vós hem
recobrat, al·leluia, la vida que vam perdre; vós ens infantàreu el Salvador,
al·leluia, al·leluia.
El càntic com a les primeres vespres, pàgina 8
Pregàries
Parenostre
Oració

La meva ànima magnifica el Senyor
i el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d'ara totes les generacions
em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant,
i l'amor que té als qui creuen en ell
s'estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.
Omple de béns els pobres,
i els rics s'entornen sense res.
Ha protegit Israel el seu servent,
com ho havia anunciat als nostres pares;
s'ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.
Glòria al Pare, ...
Es repeteix l’antífona
Pregàries, Parenostre i Oració
O Déu,
font i origen de tot bé,
vós que glorifiqueu amb un culte insigne
la muntanya escollida en honor de la Mare del vostre Fill,
feu que, ajudats per la intercessió de la Immaculada Verge Maria,
arribem amb seguretat a aquella muntanya santa que és el Crist.
Ell, que amb vós viu i regna,
en la unitat de l’Esperit Sant,
Déu, pels segles dels segles. Amén.

