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BENEDICCIÓ DE L'AIGUA 

CANT: Llum de l’església, amador de la veritat, / exemple de 
compassió, / Ideal de castedat, Tu, ens vas donar llarga-
ment / l’aigua de la saviesa / predicador de la gràcia, 
ajunta’ns als Sants. 

Senyor, que et complaus en Sant Domènec postrat durant la seva 

vida tantes vegades en vigília nocturna davant del teu altar per ado-

rar amb fe vivíssima el misteri de l’Eucaristia, i al qual has fet Llum 

de l’Església, Doctor de la veritat i Aigua de saviesa. (estenent les 

mans sobre l’aigua) 

Per la seva vida i predicació; Beneeix (+) aquesta aigua perquè, uti-

litzada com a signe de la intercessió del nostre Pare Sant Domènec 

davant teu, rebem les gràcies necessàries per servir-te generosament 

en el ministeri de la Paraula i aconseguir així els béns eterns en 

comunió amb els benaurats al cel. Per Jesucrist nostre Senyor. 

Amén 
 

Benedicció a l’assemblea. 
Et demanem, Senyor, que sant Domènec, el nostre Pare, insigne pre-

dicador de la teva Paraula, ajudi l’Església amb els seus ensenya-

ments i els seus mèrits, i intercedeixi també amb bondat per nosal-

tres. Per nostre Senyor Jesucrist. 

 I que Déu, Pare omnipotent, que va constituir a sant Domènec mi-

nistre de l’Evangeli, ens confirmi en la nostra vocació. 
 

RITU DE PRENDRE EL AIGUA 
 

Cant de l’antífona «O Spem Miram» o los gozos de Santo Domingo 
 

O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus, 
dum post mortem promisisti te profuturum fratribus: 
Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus. 
Qui tot signis claruisti in aegrorum corporibus, 
nobis opem ferens Christi, aegris medere moribus. 
Imple Pater quod dixisti, nos tuis iuvans precibus." 

Gloria Patri et filio  et Spiritu i Sancto. 
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PRIMERES VESPRES I BENEDICCIÓ DEL POU 

Motivació 

Aquesta tarda ens trobem reunides per celebrar amb goig la festa de 

nostre Pare Sant Domènec. Tenim com a símbol el pou que ens fa 

present l’aigua viva que sant Domènec va escampar amb la Paraula  

viva: Paraula d’Evangeli i de vida per la lluminositat d’una vida de 

santedat. Demanen que la seva intercessió per nosaltres ens faci fi-

dels al carisma que hem rebut i sapiguem transmetre’l amb fe i amb 

l'exemple de la nostra vida. 

 

Cant: Predicador de la Gràcia 
 

Predicador de la gràcia 
la gràcia de predicar 
als homes la gran notícia 
que Déu ens ve a salvar. (bis) 

 

Com Maria per la gràcia: 

vas ser llum en aquest món, 

i molts fills que a la fe entraren,  

per a Déu vas engendrar. 

 

Predicador de la gràcia 
la gràcia de predicar 
als homes la gran notícia 
que Déu ens ve a salvar. (bis) 

 

Sant Domènec estava adornat de costums tan netes i dominat per tal 

ímpetu de fervor diví, que es manifestava plenament en ell “el vas 

d’honor i de gràcia”, un vas guarnit amb tota mena de pedres pre-

cioses. (Si 50, 10). La seva equanimitat era inalterable, menys quan 

es torbava per la compassió i la misericòrdia cap al proïsme i, com 

el cor  feliç alegra el rostre, (Pr 15, 13) el seu semblant joiós i la se-

va benignitat transparentaven la placidesa i l’equilibri de l’home 

interior. 

Fou la teva missió: el Verb 

camí, vida i veritat.  

posar llum a les tenebres 

encenent amb caritat. 
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RITU DE BENEDICCIÓ DE L’AIGUA  

Introducció 
 

Una tradició molt arrelada entre els devots de Sant Domènec de Guz-

mán i que ha arribat fins els nostres dies ha consistit en beneir l’aigua 

del pou que es trobava normalment a l’interior dels claustres dels con-

vents dominicans. Al llarg dels segles aquesta celebració ha tingut lloc a 

la vigília, després del cant de les Primeres Vespres. 

L’origen es podria trobar en el costum que va arrelar en l’època prime-

renca a Caleruega, al lloc mateix del naixement, on el Beat Manés pro-

mogué la construcció d'una petita església en honor del seu germà, poc 

temps abans que el Papa Gregori IX l’inscrivís en el Catàleg dels Sants.  

Fidels de tot el món volien tenir un record d’aquell lloc, i aviat es va 

formar una espècie de pou a la zona propera a l’altar; d’aquell pou n’e-

xtreien terra barrejada amb aigua, terra que, d’altra banda, i per les ca-

racterístiques del terreny, es renovava amb rapidesa. Aquesta terra ana-

va a parar a convents d’arreu, però també a les famílies i a particulars, 

que la utilitzaven com a signe visible de la intercessió davant el Senyor 

que suplicaven a Sant Domènec. D’aquella terra es confeccionaven ar-
reu Rosaris. 
 

La terra extreta del pou de Caleruega, per raons òbvies, va anar 
donant pas a l'aigua treta del «pou de Sant Domènec» en els diver-
sos convents, aigua que es beneeix per portar-la a les llars, i tenir-la 
com un signe per demanar l’ajuda de Sant Domènec valent-se nor-
malment de la recitació del Rosari. 
 

Breu reflexió si s’escau o petita introducció: 

Ara, també nosaltres, no solament com un record, sinó en plena comu-

nió d’intercessió a Sant Domènec i fent present a les nostres germanes 

de les comunitats i de la Congregació i les famílies..., així com també a 

l’Orde dominicana..., beneirem aquesta aigua en senyal de fe i amor a 

la Paraula de Déu. Demanem la intercessió del nostre Pare Sant Domè-

nec perquè ens faci fidels al seguiment de Jesús, vivint amb plenitud, el 

Carisma i demanant la pau del món i la salut del cos i de l’esperit.  

(fem uns moments de silenci) 
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Perquè vindrà un temps que alguns no suportaran la sana doctrina. 

Seguint els propis capricis i buscant qui els afalagui les orelles, s’-

envoltaran d’un munt de mestres, no voldran escoltar la veritat i es 

desviaran cap a les faules. Tu, però, sigues sobri en tot, suporta els 

sofriments, fes obra d’evangelitzador, compleix bé el teu ministeri». 

Resposta a la Paraula de Déu  
 

Tu m'has seduït Senyor, amb la mirada; 
m'has parlat a dins el cor i ara et sento. 
És impossible no estimar-te, ja em coneixes, 
és impossible estimar-te i no seguir-te. 
M'has seduït, Tu, Senyor. 

 

Antífona del Magníficat  
 

El benaurat Domènec, elevant els ulls al cel va dir: “Pare 
Sant, tu saps que he perseverat amb gust en la teva voluntat i he 
vetllat i guardat als qui m’has confiat, també ara, jo els confio a 
tu, guarda'ls en el teu nom. 

1. La meva ànima canta al Senyor, 
el meu esperit celebra Déu, Salvador, 
perquè ha mirat / la petitesa de la seva serventa. 
 

EL SEU NOM ÉS SANT / I L´AMOR QUE TÉ S´ESTÉN 
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ  
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 
 

2 Les obres del seu braç / són potents i grans. 
Dispersa els homes de cor altiu, / Derroca els poderosos 
i exalça els humils, / omple de béns els pobres. 
 

3. Al seu servent ha protegit el Senyor, / com ho havia promès 
als nostres pares fa temps, / I s’ha recordat del seu amor 
a Abraham per sempre. 
 

EL SEU NOM ÉS SANT / I L´AMOR QUE TÉ S´ESTÉN 
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ  
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 
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Tu parlaves sempre amb Déu  

i només de Déu als homes 

en aurores els teus dies 

de les nits d’intimitat. 
 

 

Predicador de la gràcia 
la gràcia de predicar 
als homes la gran notícia 
que Déu ens ve a salvar. (bis) 

 

Durant el dia, ningú més accessible i afable que ell en el seu tracte 

amb els frares i acompanyants. Durant la nit, ningú tan assidu a les 

vigílies i a la pregària. Al vespre el visitava el plor, al matí, el goig. 

(Sl 29, 6) Dedicava el dia al proïsme i la nit a Déu, sabent que, “de 

dia el Senyor em farà misericòrdia, de nit cantaré la seva lloança”. 

(Sl 41, 11) 

 

La teva herència avui viva 

l’ideal  teu, palpitant  

contemplar el Déu vivent 

donar el que hem contemplat. 

 

Predicador de la gràcia 
la gràcia de predicar 
als homes la gran notícia 
que Déu ens ve a salvar. (bis) 

 

Tots els homes cabien en la immensa caritat del cor de Domènec, i, 

estimant a tots, de tots era estimat. Considerava un deure seu, ale-

grar-se amb els qui estant contents, i plorar amb els qui ploren (Rm 

12, 15) I, portat de la seva pietat, es dedicava a la cura dels pobres i 

desgraciats. Una altra cosa el feia també amabilíssim amb tothom: 

que, procedint sempre per la via de la senzillesa, ni en les seves pa-

raules ni en les seves obres s’observava el menor senyal de ficció o 

de falsedat. 

Evangeli fou ta vida 

el carisma: veritat 

ta paraula flama viva 

que cremava il· luminant. 

Som fruit del teu lliurament 

en família i comunió 

i en el temps avui fem viva 

la teva gràcia i missió. 
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SALMS 
 
Ant: Nou herald celestial, enviat a la fi dels temps, brilla Domè-

nec en pobresa, ja prefigurat en el seu zel. 
 

SALM 97  
 

Canteu al Senyor un càntic nou: 
ha fet obres prodigioses, 
la seva dreta i el seu braç sagrat 
han sortit victoriosos 
 

El Senyor ha revelat la seva ajuda, 
i els pobles contemplen la salvació. 
L’ha mogut l’amor que ell guarda fidelment 
a la casa d’Israel.  

 

Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra, 
la salvació del nostre Déu. 
Aclameu el Senyor, arreu de la terra, 
esclateu en cants i en crits d’alegria.  
 

Canteu al Senyor les vostres melodies, 
canteu-les al so de les cítares; 
aclameu el rei, que és el Senyor, 
amb trompetes i tocs de corn.  

 

Bramula el mar amb tot el que s’hi mou, 
el món i tots els qui l’habiten; 
tots els rius aplaudeixen 
i aclamen les muntanyes, 
en veure que ve el Senyor 
a judicar la terra.  

 

Judicarà tot el món amb justícia, 
tots els pobles amb raó 
 

Glòria al Pare i al Fill... 
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Ant: Lliure dels lligams del cos entra al cel, on en plenitud gau-
deix del que estava assedegat. 

 

CÀNTIC al Déu Salvador              (Ef 1, 3-10) 
 

Beneit sigueu, Pare nostre / que ens heu beneit en el Crist. 
Recitat totes juntes:  
 

Beneït sigui el Déu Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha 
beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt 
del cel. 
 

Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, 
irreprensibles als seus ulls. 
 

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva 
benèvola decisió, que dóna lloança a la grandesa dels favors que 
ens ha concedit en el seu Estimat. 
 

En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les 
nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de 
Déu s’ha desbordat en nosaltres. 
 

Ens ha concedit tota aquesta saviesa i comprensió. Ens ha fet 
conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres, per 
realitzar-la quan els temps fossin acomplerts. 
 

Ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la 
terra. 
 

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. Com era al principi, 
ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén 

 
LECTURA BREU 

2Tm 4,1-5 

«Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius i els morts, 

et conjuro, per la seva manifestació i pel seu Regne: proclama la 

paraula de Déu, insisteix quan és oportú i quan no ho és, reprèn, in-

terpel·la, exhorta, com un que té molta paciència i sap ensenyar. 


