
 

 

 
 



TESTIMONIS DE L’AMOR 

  

  Parlar de màrtirs és parlar de testimonis. Testimonis d’Algú per qui 

van donar la vida. Per això no es pot parlar de martiri sense parlar d’amor, 

d’un amor Fidel, viscut durant tota la vida. D’un amor portat fins a les últi-

mes conseqüències. 

 

CANT:  

 
Oh màrtirs del Crist,  
sou foc i embranzida, 

no hi ha amor més gran  

que donar la vida. 

  

 Ara, en aquesta celebració de la tarda volem tornar a recordar  les 

nostres 7 Germanes Beates Màrtirs que tenen inscrits els  seus noms en el 

Llibre de la Vida perquè van ser fidels en el seguiment de 

Crist i dignes d'oferir-se a Ell en un acte d’amor sense  límits.  

         CANT:  

 
             Lloem Crist Senyor 
            que venç amb la creu; 

            els qui heu mort per Ell, 

            d’Ell, amb goig viureu. 

    

                                     Oh, màrtirs del Crist... 

 

 Van donar testimoni davant Déu i davant els homes de la seva fe i 

entrega a Jesucrist a qui havien consagrat la vida. Res no les va fer enrere. 

En els moments difícils de la prova final es mantingueren fermes en la seva 

essència i condició de religioses, es van donar suport les unes a les altres   

per no defallir i juntes, com havien viscut sempre, cinc a Barcelona i dues a 

Manresa oferiren a Déu el sacrifici de la seva vida.  

 



CANT:  

Semillas de paz, de paz,  

mártires de Cristo,  

signos del amor, 

ardientes testigos,  

antorchas de fe en nuestro camino, 

en nuestro camino. 

 

 

PREGÀRIA:  

Senyor, et donem gràcies per les nostres Germanes Beates Màrtirs: Ra-

mona Fossas, Adelfa Soro, Teresa Prat, Otilia Alonso, Ramona M. 

Perramón, Reginalda Picas i Rosa Jutglar.  

Elles van mantenir la seva adhesió a Tu de manera radical i plena.   

Tu,  vas permetre que vessessin  la seva sang per fidelitat al teu amor. 

Dóna'ns  a nosaltres la gràcia i l'alegria de la conversió 

per assumir les exigències de la fe. 

Ajuda'ns, per la seva intercessió, i per la de Maria, Reina dels màrtirs, 

a ser sempre artífexs de reconciliació en la societat 

i a promoure una viva comunió 

entre els membres de la teva Església. 

Ensenya'ns a comprometre'ns, en la nova evangelització 

del nostre món, i a manifestar el teu amor a tothom. 

T’ho demanem a Tu, Jesús,  testimoni fidel i veraç, 

que vius i regnes pels segles dels segles. Amén.  

 

Veneració de les RELÍQUIES:  (Música de fons) 

 



            

             HIMNE A LES NOSTRES GNES. MÀRTIRS         

    DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA  

     Províncies: Sant Ramon de Penyafort 

                       i Mare de Déu del Roser 

I 
 

Entonemos hoy un canto,  
no a la muerte, sí a la vida, 
la vida de nuestras Hermanas, 
que con amor y alegría  
enfrentaron el martirio 
con heroica valentía.  

II 
 

Siete palmas de martirio, 
siete lirios de pureza 
brillan hoy en la Anunciata, 
páginas de gran belleza  
escritas en nuestra Historia 
páginas de vida eterna. 

III 
 

Con su sangre derramada 
que fecunda nuestro suelo,  
va brotando en cada surco,  
la semilla de Evangelio,  
que creciendo se hace árbol 
y abraza el mundo entero. (bis 
        

 Repetición      I   y  II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV 
 

Mártires de la Anunciata 
que estáis gozando en el Cielo, 

de la vida que no acaba  
atended hoy nuestro ruego. 

Infundidnos energía, 
que la pasión por el Reino, 
transforme en llama viva,  

nuestra vida, nuestro tiempo.  


