
 

 

 



INTRODUCCIÓ 
  

Ens trobem aquí, a la casa Mare per celebrar la festa  

de les nostres Germanes Beates Màrtirs. 

Aquest 6 de novembre, és un diumenge d’espera i 

d’anunci. Ens convida a portar la llàntia encesa per 

preparar-nos per l'arribada del Senyor.   

La paràbola de les donzelles ens recorda les nos-

tres Germanes Beates Màrtirs: Ramona Fossas, 

Adelfa Soro, Teresa Prat, Otilia Alonso, Ramona M. Perramón, Re-

ginalda Picas i Rosa Jutglar. Elles, com a verges prudents, van es-

tar a punt per entrar a les noces eternes. 

Les seves vides ens parlen d’un amor fidel viscut amb perseveran-

ça; d’un amor que és més fort que la mort. 

Demanem al Senyor en aquesta Eucaristia, que el seu exemple ens  

esperoni a viure amb entusiasme el carisma de l’Anunciata, a ser 

fidels cada dia a les coses petites i ser testimonis coherents dels 

valors del Regne de Déu en el nostre món. 

  

 ♪  CANT D’ENTRADA (MD 40.II) 

  

   “Victòria és la nostra fe, 
           la fe d’un poble de batejats” 
 

          
1.  Déu que creà la llum del sol i les estrelles del firmament,           

per Crist el cor dels seus fidels ara il·lumina amb llum resplendent. 

Crist és la llum que el món fa clar.   

La llum que el món ha de salvar. 

  2. En Vós trobem la pau i el goig, en Vós la força per estimar. 

 Fidelitat us prometem a tot allò que ens vàreu manar. 

 Vostres paraules són, Senyor, de vida eterna i de perdó. 

 



        3.  La nostra vida és viure en Crist,  

        en Crist Jesús que ha ressuscitat. 

 Ell de la mort vencé el poder i ja no som esclaus del pecat. 

 Morts al pecat, en Crist vivim i el Déu i Pare beneïm. 

  

 

PRIMERA LECTURA  
         Sv 6, 12-16 

 La Saviesa brilla i mai no es marceix, es deixa veure fàcilment del 

qui l'estima, es deixa trobar del qui la cerca. Aviat es fa conèixer 

al qui la desitja. Qui matina per trobar-la no s'haurà de cansar gai-

re: la trobarà asseguda a la seva porta.  És prudència consumada 

sentir passió per ella, i el qui es desviu per tenir-la, viu aviat sense 

neguits, perquè la Saviesa ronda buscant els qui són dignes d’ella, 

se'ls apareix amablement pel camí, els surt al pas en cada pensa-

ment.  
 

 

 

 SALM RESPONSORIAL    Salm 63, 2-8 

 

  ♪   “Tota la vida vull lloar el Senyor” 

 

“Tu ets el meu Déu, Senyor; a l'alba et cerco. 

Tot jo tinc set de tu, 

per tu es desviu el meu cor 

en terra eixuta, assedegada, sense aigua. 

 

Jo et contemplava al santuari 

quan et veia gloriós i poderós. 

L'amor que em tens és millor que la vida; 

per això els meus llavis et lloaran. 
 



  
Que tota la vida et pugui beneir 
i alçar les mans lloant el teu nom. 

Saciat del bo i millor, 
et lloaré amb el goig als llavis. 

 
Quan des del llit et recordo, 
passo les nits pensant en tu, 

perquè tu m'has ajudat, 

i sóc feliç sota les teves ales. 

 

 

SEGONA LECTURA  
         1Te 4, 13-18 

Germans, volem que sapigueu què serà dels qui han mort, perquè no 

us entristiu com fan els altres, els qui no tenen esperança. Tal com 

creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que Déu s'endu-

rà amb Jesús els qui han mort en ell. D'acord amb l'ensenyament 

del Senyor, us diem que nosaltres, si encara quedàvem amb vida 

quan ell vindrà, no passarem pas al davant dels qui hauran 

mort; perquè a un senyal de comandament, al crit d'un arcàngel i al 

so de la trompeta de Déu, el Senyor mateix baixarà del cel, i els 

qui han mort en Crist ressuscitaran primer. Llavors els qui de nos-

altres quedem amb vida serem enduts juntament amb ells en els 

núvols, i pels aires anirem a l'encontre del Senyor. I així estarem 

amb ell per sempre. Consoleu-vos, doncs, els uns als altres amb 

aquests ensenyaments.   

 

♪  AL·LELUIA 

 
 Vetlleu, estigueu a punt que el Fill de l’home  

 vindrà a l’hora menys 

 pensada. 

  



EVANGELI       Mt 25, 1-13 

 

 Amb el Regne del cel passarà com amb deu noies que van pren-

dre les seves torxes per sortir a rebre l'espòs. N'hi havia cinc 

que no tenien seny i cinc que eren assenyades. Les que no tenien 

seny van prendre les seves torxes, però no es van endur oli. En 

canvi, les assenyades es van endur ampolles amb oli juntament 

amb les torxes. 

Com que l'espòs tardava, els vingué son a totes i es van ador-

mir. A mitjanit es va sentir un clam: 

»  L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l! 

Llavors totes aquelles noies es van despertar i començaren a 

preparar les seves torxes.  Les noies sense seny van dir a les as-

senyades: 

»  Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes s'apaguen. 

    Les assenyades respongueren: 

»  Potser no n'hi hauria prou per a nosaltres i per a vosaltres; val   

més que aneu als qui en venen i us en compreu. 

    Mentre anaven a comprar-ne, va arribar l'espòs, i les qui esta-

ven a punt entraren amb ell a les noces. I la porta quedà tancada. 

Finalment arribaren també les altres noies i deien: 

»  Senyor, Senyor, obre'ns! 

     Però ell va respondre: 

»  Us asseguro que no us conec. 

PREGÀRIES DELS FIDELS 
  

En la celebració  de  la  festa  de  les  nostres  Germanes  Màrtirs,  

confiats en la seva intercessió, demanem a Déu Pare que escolti les 

nostres pregàries:   

                                   ♪  “Us ho demanem Senyor”   



     

 Per l’Església, per cada un dels cristians; perquè visquem cada dia 

més fermament la fe i l’amor que els màrtirs ens han trans-

mès.  

 PREGUEM. 

 

 Per aquells que són perseguits a causa de la seva fe o a causa de 

la seva lluita per la justícia; que sentin sempre amb ells la 

força de Déu que els acompanya.   

 PREGUEM. 

 

 Per la pau del món i per la reconciliació entre totes les nacions 

de la terra.  

 PREGUEM. 

 

Per la nostra Congregació de Germanes Dominiques de l’A-

nciata, perquè imitant l’exemple de les nostres Germanes 

Màrtirs, oferim a l’Església i al món un testimoni de vida 

evangèlica.   

 PREGUEM. 

  

 Per a tots els qui ens hem reunit avui per celebrar l’Eucaristia de 

Jesús; perquè ens alegrem de compartir la seva passió per 

arribar a la vida nova de la resurrecció.  

        PREGUEM. 

   

Pare Sant, escolta, en la teva bondat, les nostres súpliques i per la 

intercessió de les nostres Germanes Beates Màrtirs que van con-

fessar la fe vessant la seva sang per fidelitat al teu amor, feu 

que imitem els seus exemples i servim als nostres germans en la 

veritat, l'amor i el compliment de la teva voluntat. 

Per Crist nostre Senyor. Amén. 



 

♪  CANT DE LA PAU     

  

 Que la Pau ens acompanyi,  

 per camins de veritat 

 tots els jorns de nostra vida, 

 Pau en Crist ressuscitat.        

                          Cors oberts a l’esperança, 

d’una nova creació, 

oferim la Pau als homes 

com a signe de l’amor. 

♪  COMUNIÓN  (MD 355) 

  

   1. Si creiem que és vivent tant com dura la vida, 

    no esperem més la fi del temps perquè el vegem. 

    Badem els ulls; cerquem arreu la seva imatge, 

    el seu batec al més pregon, com un foc nou al cor del món. (2) 

    2. Si creiem que és vivent en la nit més  obscura, 

    preguem amb fe que el primer dia es féu la llum. 

    No tinguem por, si som moguts per la tempesta 

    que ens arrossega mar endins, que Ell en la mar obre camins. (2)  

    3. Si creiem que és vivent en el clam d’aquest poble, 

    parem oïda i escoltem la seva veu. 

    Obrim el cor, al cor de qui sofreix i pena, 

    al cor de l’home de dolors,  

    ofert en creu als pecadors.  (2) 

    4. Si creiem que és vivent com a l’alba de Pasqua,  

    no hem de faltar si ell ens convida al seu sopar. 

    Prenem el pa, bevem la copa i l’Aliança, 

    i el recordem transfigurat en el moment del comiat. (2) 

  



 

COMIAT 
  

 ♪  HIMNE DEL PARE COLL 

  

 Pare Coll ets l’apòstol i el profeta 

 i ets la llum en aquest món ple de foscor; 

 vares fer el camí per la drecera 

 amb l’afany de trobar el gran Amor. 

  

 Seguirem, Pare Coll, la teva ruta 

 perquè és clara com l’estrella del matí; 

 té petjades de pau, i alguna espurna 

 que s’escapa de l’ardor del teu esperit. 
 

 Té l’anhel del qui camina 

 cercant llum d’eternitat, 

 té un neguit que crema  l’aire 

 de justícia i veritat. 
 

 Pare Coll ets l’apòstol i el profeta 

 i ets la llum en aquest món ple de foscor, 

 seguirem el camí per la drecera, 

 tal com tu el seguires Pare Coll. 
 

 Fa molts anys d’aquí t’acomiadaves, 

 per unir-te fortament al gran amor, 

 però el record queda viu entre nosaltres, 

 i el teu crit no ha perdut el seu ressò. 
 

 

     DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA  
      Províncies: Sant Ramon de Penyafort 

                      i Mare de Déu del Roser 


