







Cant:

Déu és en vós Maria
Déu és amb vós:
Déu és en vós Maria
Déu és amb vós:
Sou mirall de fortalesa, casta Filla de Sió,
branca humil on s’ajocaren els somriures del Senyor,
branca humil on s’ajocaren els somriures del Senyor.

Maria, Mare de l’Església
Pregueu per nosaltres

Exultació a Maria; recitat a cors o diferents veus

Oh, Puríssima!
Riu de Gracia, on en les teves aigües s’hi reflecteixen ocultes, la innocència, el
candor, la bondat i 1’encant.
Tu, ets la Dona Ideal, en qui l’Artista de la Creació es complau en la teva bellesa
incomparable, superior a la de totes les dones d’avui, d’ahir i de sempre.
Formosa com una poncella de rosa. Albada primaveral, impregnada de rou
celestial. Lliri puríssim que en la serralada creix i brilla amb un somrís virginal.
Arpa de deu cordes polsades per 1’Amor, les seves melodies ressonen arreu com
un eco de la Música divinament inconcebible.
Arc aureolat de parpelleig lluminós que desfà el fràgil polsim de les nostres
petiteses corporals.
Si en el Tabor el Fill de les teves entranyes resplendia Transfigurat, Tu, en la falda
de la muntanya natzaretana vares ésser proclamada la “Plena de Gracia”.
Si Judit, Ester i Raquel embadaliren els homes, Tu, la Dona prototípica del Nou
Testament, embadalires el mateix Déu.

Que n’ets de bella, estimada meva, que n’ets d’encisadora! Tu, la més agraciada
entre totes les dones... “Així cantava a la Sulamita l’espòs”. Així també nosaltres,
tots els teus fills i les teves filles, juntament amb el Verb increat -el teu Fill- et
cantem, oh Maria!
Cant:

Temple august de Déu fet home,
vi del cel premsat al món,
sou honor del nostre poble i obra mestra del Senyor;
sou honor del nostre poble i obra mestra del Senyor;
Déu és en vós Maria
Déu és amb vós:
Déu és en vós Maria
Déu és amb vós:
“Tu ets l’exaltació de Jerusalem, Tu el gran orgull d’Israel, Tu la suprema gloria de
la nostra raça”. Si això s’ha dit de Judit, de Tu, Maria, quins elogis no haurem
d’emprar? No hi ha paraules, certament, per a fer-ho.
Atraieu-nos, Verge Immaculada i correrem darrera teu extasiats pels teus perfums,
fins a veure’ns coronats -com Tu- amb “dotze estrelles”.
Cant:
Formosa sou, Maria, i tota pura
i en vostra vestidura s’emmiralla el blau pur del firmament
De cèlica esplendor sou adornada,
i sou, oh Immaculada,
l’obra sublim del Déu omnipotent.
En la Verge Maria heu afavorit, Senyor, la vostra Església i heu renovat el vostre
poble. Escoltem el que diu l'Àngel, de part del Senyor a Maria.
A través d’ella, plena de gràcia, Déu anuncia la pau al seu poble. El Senyor ja és a
prop per salvar els seus fidels: A Natzaret, el Déu tres vegades sant, s’ha fet “Déu amb
nosaltres” perquè l’amor i la misericòrdia de Déu ha trobat acollida en la Verge fidel.
En ella s’han abraçat la bondat i la pau. La fidelitat ha germinat de la terra perquè
Déu ha mirat des del cel la petitesa de la seva serventa. Els cels han vessat la rosada i la
terra ha fet germinar la justícia. Déu ha habitat entre nosaltres, i nosaltres hem
contemplat la seva glòria, glòria que ve del Pare com a Fill únic, ple de gràcia i veritat.
Perquè la llei ens fou donada per Moisès, però la misericòrdia i la veritat per Jesucrist.



Al sisè mes, l’àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble de la Galilea,
anomenat Natzarè, a una noia verge, promesa amb un home que es deia Josep,
de la casa de David, i la Verge es deia Maria. Va entrar, doncs, a casa d’ella i li
digué: “Déu te guard, plena de gracia, el Senyor és amb tu”. Ella es va torbar
d’aquestes paraules, i pensava què podia significar aquesta salutació.

Però l’àngel li digué: "No tinguis por, Maria, que has trobat gracia a la
presencia de Déu; concebràs i tindràs un fill i li posaràs Jesús. Serà gran i serà
anomenat Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu
pare, regnarà per sempre a la casa de Jacob, i el seu regne no tindrà fi". Però
Maria digué a l’àngel:”¿I com és farà això si jo no conec home?”. L’àngel li va
respondre:
L'Esperit Sant vindrà damunt teu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la
seva ombra; per això, el nadó serà sant, serà anomenat Fill de Déu. I mira,
Elisabet, la teva parenta, també ha concebut un fill a les seves velleses, i ja es
troba al sisè mes, ella que era tinguda per estèril; que a Déu res no és
impossible". Maria digué aleshores: "Vet aquí l'esclava del Senyor; que es faci
en mi segons la teva paraula". I l’Àngel es va retirar. "
Moments de silenci i música suau

SÍ
M’encisa com pronuncies la paraula. Em fascina sentir-te dir: Sí!
És música en els teus llavis, és explosió de vida,
és afirmació generosa i alegre de tot el que tu ets
i vols que siguem els altres,
amb aquesta obertura valent i aquesta originalitat espontània
que tu vius i desitges que tots visquem.
És síl·laba ràpida, és nota aguda, és proclama decisiva.
És un acte de fe. Te n’has adonat?
T'has adonat que quan dius Sí! estàs afirmant la teva vida,
estàs confiant en Déu, estàs invocant la Providència
perquè es comprometi a fer realitat la teva confiança
i veritat la teva paraula?
Quan dius “Sí” amb aquesta energia i amb aquesta vibració amb que ho dius,
estàs fent que tothom que et senti cregui en la vida, s’enamori del món, es
confiï a l’eternitat.
Cada Sí teu és un testimoniatge, una empenta de gracia
per a tots els que et sentim.
M’està ressonant en les orelles el Sí dels teus llavis,
tan clar, tan valent, tan teu. M’ajuda el fet d’escoltar-lo.
Tota la vida és un lent aprendre a dir: Sí!
Ens costa. És a dir, no ens costa dir que sí, de qualsevol manera,
en qualsevol moment i per qualsevol motiu.
Són afirmacions de valor passatger.
Hi ha un Sí més seriós, més profund i més compromès,
més vital i més decisiu, que és el que ha de ressonar en la vida
perquè tingui sentit, direcció, valor i finalitat.
Si el Sí que defineix la nostra vida ens surt de dins
i sona en plenitud, tots els altres Sí! rebran d’ell el seu sentit,
i la nostra vida tindrà fonament.

Sense aquest Sí radical d’entrega i compromís,
la vida queda buida de contingut i sense forces.
Tot va començar amb un Sí! El Sí de Maria a la casa de Natzaret.
Res de condicions, res de seguretats, res d’indagacions.
Vingui el que vingui. Obertura total i entrega definitiva.
Serà dolor i serà alegria, serà mort i serà vida, serà espera i serà goig
Tot vindrà al seu temps i a la seva manera,
perquè la porta és oberta, el cor lliurat i el cel espera.
Aquesta és la resposta que li agrada a Déu,
i aquesta és la disposició que espera per a llançar els seus plans.
A Déu no li agraden les condicions, els dubtes, els ajornaments
Espera un Sí! clar, definitiu, permanent.
Aleshores Ell entra en acció amb tot el seu poder,
i, a través nostre, du a terme la redempció.
Carlos G.Vallés, Las siete palabras, PPC, 1995

Comentari espontani a la Paraula i pregàries lliures

Antífona intercalada:
Magnificat, magnificat / Magnificat anima mea, Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

AMB TU, CREIEM, MARIA
Maria, amb tu creiem
que l’actitud més bella del creient
és posar-se a cantar i agrair
el do meravellós del Senyor
que arriba a nosaltres fet tot gracia.
Maria, amb tu creiem
que obrir-se a la Paraula i dir sí
és sortir a l’encontre del Senyor
que ens segueix cridant cada dia
al capvespre i quan surt el sol.
Maria, amb tu creiem
que el Déu dels humils i dels pobres
compromet el seu Fill
amb tots els qui sofreixen en la seva carn
el plor del menyspreu i l’opressió.

Maria, amb tu creiem
que el braç del Senyor acull els senzills
i nega al poderós les raons
per dominar i explotar els altres.
Maria, amb tu creiem
que el sortós i feliç del Nou Regne
fent servei descobreix
el camí que enalteix el pobre i el germà.
Maria, amb tu creiem
que el Déu de la promesa
es va fer en tu realitat i plenitud
i viu des de llavors la nostra historia
agafat de la teva mà i de la nostra.

Magnificat, magnificat / Magnificat anima mea, Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.


