
Moment de silenci 
 
Pregària 
 
Els màrtirs han donat glòria a Déu amb la seva vida i amb la seva mort i es con-

verteixen per a totes nosaltres en signes d’amor, de perdó i de pau. Els màrtirs, a 

l’unir la seva sang a la de Crist, són profecia de redempció i d’un futur diví, veri-

tablement millor, per a cada persona i per la humanitat. Que el testimoni de les 

nostres Germanes Màrtirs ens ajudi a revisar la qualitat amb la qual vivim els nos-

tres compromisos religiosos. 

 

ORACIÓORACIÓORACIÓORACIÓ    

(Resada juntes) 

 
Déu totpoderós i etern, 
que vas concedir a les nostres Beates 
Ramona Fossas, Adelfa Soro, Teresa Prat, 
Ramona M. Perramón, Otilia Alonso, 
Reginalda Picas i Rosa Jutglar, 
la gràcia de morir per Crist i l'honor dels Altars, 
ajuda'ns en la nostra debilitat perquè, 
com elles no van dubtar a morir per Tu, 
així també nosaltres 
ens mantinguem ferms 
en la confessió del teu Nom 
i en la vivència de la Fe. 
Amén. 
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MONICIÓ D’ENTRADA 
 
El martiri és el signe més autèntic de l’Església de Jesucrist: Una Església forma-

da per homes i dones, fràgils i pecadors, però que saben donar testimoni de la se-

va fe vigorosa  i del seu amor incondicional a Jesucrist, preferint-t’ho fins i tot a 

la pròpia vida. Donat que els màrtirs són persones de tots els àmbits socials, que 

han passat la seva existència fent el bé i que han sofert i han mort renunciant a 

salvar la seva vida i perdonant a qui els maltractaven, ens 

situen davant una realitat que supera l’humà i que ens invita 

a reconèixer la força i la gràcia de Déu actuant en la feblesa 

de la història humana. Els màrtirs són signes d’esperança i   

testimonis per excel·lència de la Veritat que ens fa lliures. 

Aquest matí, al voltant del monument de la “casa mare” en 

honor de les nostres 7 Germanes Beates Màrtirs fem memò-

ria de l’entrega generosa de la seva vida: Ramona Fossas, 
Adelfa Soro, Teresa Prats, Otilia Alonso, Ramona Maria Perramón, Reginal-
da Picas i Rosa Jutglar : 

“Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes 

gentes, al·leluia! “ 

 

(Juntes) 

Gràcies Germanes! Que el vostre testimoni i intercessió revifi la nostra espe-
rança i abrandi la nostra caritat. 

 

CANT 
 

Poble de Déu, poble en marxa; junts fem camí. 

Poble de Déu, Església que avança;  

el Regne ja és aquí. (bis) 

 

Arrelats allà on som oberts a tot el món, 

enfront del mal tan impotents;  

el Crist en creu ens fa valents. 

Som lluita, som denúncia, som pau, som amistat. 

Poble mogut per l’Esperit,  

som poble que dóna la vida ! 

 

Poble de Déu, poble en marxa; junts fem camí. 

Poble de Déu, Església que avança;  

el Regne ja és aquí. (bis) 

 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc           9, 23-26 
 
En aquell temps, Jesús deia a tothom: “Si algú vol venir amb mi, que es negui ell 

mateix, que prengui cada dia la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la 

seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi la salvarà. ¿Què en traurà un home 

d’haver guanyat tot el món si es fa mal o es  perd  a  si  mateix?  Quan el Fill de 

l’home vindrà amb la seva glòria, que és la del seu Pare i dels seus àngels, s'aver-

gonyirà de tothom qui s’haurà avergonyit d’ell i de les seves paraules”. 

 

Victòria! Tu regnaràs. Oh creu! Tu ens salvaràs. 
 

Moment de silenci  
 
Pregària 
 
Les nostres Germanes Beates Màrtirs varen ser capaces de negar-se elles matei-

xes, prendre diàriament la seva creu i acompanyar en el seu camí a Jesús. Varen 

salvar la seva vida perquè la varen perdre. Que el seu testimoni davant la societat 

ens esperoni a ser fidels en el nostre seguiment del Crist i a donar un testimoni de 

coherència dia rere dia, fins i tot a desgrat de patiments i de grans sacrificis. 

 

 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan          12, 24-26 
 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Us ho dic amb tota veritat; si el 

gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mort, dóna molt de fruit. 

Els qui estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no l’estimen en aquest món 

la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i 

s’estarà on jo m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus”. 

 

 

Els qui el món injust persegueixi, 

guanyaran el regne del cel. 

Benaurats seran i hereus d’un cel etern. 
Benaurats seran prop de Déu. 

 


