
NOIA DEL POBLE MARIA 
 
Noia del poble, Maria, d’un poble de vinya i blat. 
Si tens morena la cara és del sol que t’ha colrat. 
Déu per vora teu passava, vora el camí et va trobar. 
 
Noia del poble, Maria, Mare de l’amor més clar. 
 
Era el temps de primavera, era un temps per estimar; 
et va dur vora de l'aigua, als quatre rius et banyà, 
et va cobrir amb lli i amb seda, d'or i plata et va abi-
llar. 
 
Et donà flor de farina i oli dels oliverars; 
fruit de la terra promesa, mel i mató vas tastar. 
Com un segell va posar-te al seu cor i en el seu braç. 
 
Ets un badiu, una eixida de la masia del pa, 
una font que raja sempre fins que de set no n'hi haurà. 
Brot d'aquella soca antiga d'on la vida va brostar. 
 
Maria de l'esperança, que vetlles gresol en mà, 
la llavor duies colgada que l'Esperit va covar. 
Déu te guard, noia del poble, que tan blanc llesques el pa. 
 
LA LLUM  D’AQUESTA NIT 
 
La llum d’aquesta nit mostra el misteri, del Déu que s’ha encarnat: comença avui, 
Jesús, el vostre imperi d’amor i veritat. 
 
Formós infant, que us té la Verge en braços; sou nostre Redemptor! Per vós el 
món i el cel nuen els llaços de pau i de perdó. 
 
A vós, oh Crist, i al Pare, la lloança i a l’Esperit escau. Per vós al món ja torna la 
bonança. Llaor! I als homes pau. Amén.  
 

 
 
DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA 
Província Sant Ramon de Penyafort 
C/ Elisabets, 19 Barcelona 

 



 
Dissabte, 27 de desembre 2014 

MISTERIS DE GOIG 
 

FRANCESC COLL, L’AMOR A MARIA I EL ROSARI 
 

Dos referents fonamentals en la vida del pare Francesc Coll van fer-ne un home 
amb un profund amor a Maria i al rosari. Un, des del bressol, al si de la família i 
als peus de la Mare de Déu de Montgrony, i l’altre, com a dominic, seguint els 
passos de sant Domènec de Guzmán. 
 

����Primer misteri: L’Anuncicació  
 

INFANCIA 

La seva mare, Magdalena, projectà en el petit Francesc els seus propis senti-

ments piadosos, així com el rés del rosari. En aquell temps era corrent que les 

famílies cristianes el resessin cap al vespre, en acabar la jornada de treball. 

També devia influir en la seva formació espiritual el bon rector, que era un gran 

propagador del rosari. Ja aleshores a la parròquia hi havia la confraria del Roser. 

No és estrany, doncs, pensar en les freqüents pujades a l’ermita de la Mare de 

Déu de Montgrony, devoció que el caracteritzà tota la vida, i de la qual rebria la 

força espiritual per a la seva   tasca apostòlica.  

���� Cinc avemaries  

���� Segon misteri: La Visitació de la Mare de Déu  

PREVERE DOMINIC 

A deu anys, Francesc Coll comença els estudis que el duran al sacerdoci. És  

l’inici d’una nova etapa en la seva vida, que continuarà profundament marcada 

per la devoció a Maria. Combina la vida de seminarista amb la vida familiar, 

que comparteix amb la família Coma a la masia de Puigseslloses. Diu la seva 

biografia que, «com que la família tenia una capella dedicada a la Mare de Déu 

del Roser, allí dirigia el rés del sant rosari en família. Els misteris en català i la 

lletania en llatí». A partir d’un moment determinat, en què un desconegut li diu:  

  
3 Avemarías  
 
OREMOS: Virgen María, ensalzada y llevada al cielo por tu fidelidad al Señor, 
ayúdanos a conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida y danos la mano para 
que podamos realizarla con valor y generosidad. Amén. 
 
 

Quinto misterio: La coronación de María 
 

� � � � Motivación: La Inmaculada Virgen María ha sido exaltada como Reina del 
universo para estar plenamente unida a Cristo su Hijo. Los bautizados, como Mar-
ía, son llamados a vivir unidos a Cristo en la santidad, en la plenitud de la vida cris-
tiana, en la perfección del amor. La santidad es la vocación fundamental de todos 
los cristianos. 
 

֠֠֠֠ Intención: Oremos en este misterios por todos los bautizados, para que cada 
uno llegue a realizar su vocación cristiana a la santidad. 
 
3 Avemarías  
 
OREMOS: Señor, Dios nuestro, que nos llamas a ser Santos, como Tú eres Santo, 
te pedimos por todos los bautizados, especialmente los jóvenes y los padres de 
familias, para que se comprometan a vivir todos su vocación universal a la santi-
dad. Amén. 
 
CANT FINAL: 

El Senyor s’ha enamorat del teu cor pobre 
i t’ha fet plena de gràcia amb el seu do 
l’Esperit ha obrat en tu grans meravelles 
i ha volgut que fossis Mare de l’Amor. 
El teu sí incondicional a la Paraula 
l’has viscut pelegrinant fins a la creu 
benaurada seràs sempre, bona Mare; 
has cregut i has confiat només en Déu 

 
LA TEVA FE, MARIA ENS ESPERONA 
A SER FIDEL AL PARE I DIR-LI SÍ, 

EL TEU AMOR SILENT ENS ACOMPANYA 
MAI NO ENS DEIXEU LLUNY DE LA NOSTRA MÀ. 

EL TEU CAMÍ VISCUT AMB ESPERANÇA 
EN EL DOLOR I LA GLÒRIA DEL TEU FILL 
EMS MOU A TOTS A VIURE DISPONIBLES, 

VIURE DE DÉU EL QUE ELL ENS HA DONAT 



  
֠֠֠֠ Intención: Oremos en este misterio para que el Evangelio llegue a todos los 
pueblos, y el Señor suscite en los jóvenes más sensibles la vocación misionera. 
 
3 Avemarías  
 
OREMOS: Señor Jesús, que estás glorioso a la derecha del Padre, acércate al co-
razón de muchos y envíalos a llevar el Amor de Dios a todos los pueblos de la tie-
rra. Amén. 

 
 
Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo. 
 
� � � � Motivación: "El Espíritu Santo, dice San Pablo, infunde sus dones especiales a cada 
uno, para la edificación de toda la Iglesia". Como a los apóstoles, el Espíritu Santo da a 
cada uno de nosotros sus dones para que los aprovechemos en servicio de la Igle-
sia. 
 

֠֠֠֠ Intención: Pensemos en este misterio en los varios dones que el Espíritu da a 
cada uno de nosotros, y recemos para que todos sepamos discernir nuestra misión 
particular en la Iglesia. 
 
3 Avemarías  
 
OREMOS: Espíritu Santo de Dios, danos el don del conocimiento de sabiduría, y 
de fortaleza, para poder discernir y realizar nuestra vocación personal en la Iglesia. 
 
 
Cuarto misterio: La Asunción de María 
 
� � � � Motivación: María, la Virgen fiel a su vocación en todo momento de su vida, 
es llevada junto a su Hijo Jesús, realizando en plenitud el proyecto que Dios tenía 
sobre Ella. La vida de María fue siempre un SI: cuando el Señor dice algo, Ella 
acepta; cuando el Señor habla, Ella escucha; cuando el Señor pide, Ella ejecuta de 
inmediato. 
Por eso recibe del Señor lo que todo cristiano aspira y espera: la glorificación en 
cuerpo y alma, en su Reino. 
 

֠֠֠֠ Intención: Oremos en este misterio a María por los aspirantes al sacerdocio, 
los que están formándose en los seminarios y casas de formación, para que imiten 
a María y se alegren de ser, como Ella, portadores de la Gracia y de la Salvación. 

«Tu, Coll, t’has de fer dominic», prega i reflexiona per discernir sobre la seva 

entrega al Senyor. No és estrany que posi a les mans de Déu i de la Mare de 

Déu del Roser la seva vocació, que el 1830 concreta entrant a l’orde de Predica-

dors. 

 
���� Cinc Avemaries 
 
���� Tercer misteri: Naixement de Jesús 

 

EL ROSARI EN LES MISSIONS POPULARS 

 

Un missioner autèntic és el que predica fonamentalment 

amb la vida. Aquest és Francesc Coll. El rosari era per a ell 

una deu de pregària i un pou de saviesa, amb el qual enfor-

tia les diverses situacions de patiment i tensió dels qui més 

patien les conseqüències de la guerra. 

En els testimonis dels qui declaren sobre la vida de Fran-

cesc Coll, es percep com era d’intens i viu el seu amor a 

Maria, plasmat profundament en la pregària mariana del 

rosari, oració que no cessava de practicar. 

En organitzar les missions, no va deixar mai d’explicar el 

lloc que ocuparia el sant rosari, tema que desgranava amb 

tot l’esforç i amb constància.  

 

  ���� Cinc Avemaries 

���� Quart misteri: La Purificació  

ESCRITS PASTORALS 

 

El pare Coll va escriure i publicar, el 1852, “La hermosa Rosa” una obra molt 

útil com a orientació i devocionari manual, en què el rosari ocupa un lloc pri-

mordial i és explicat detalladament. Perquè es comprengués més el rés del rosari 

i buscant, pedagògicament, fer-lo més assequible a les persones senzilles, hi va 

afegir uns gràfics molt encertats, que repeteix en cada edició. 



 

���� Cinquè misteri: L’infant perdut i retrobat en el temple 

 

ROSARI PERPETU  

 

Francesc Coll organitzà i constituí una associació mariana que va denominar 

Rosari perpetu, amb la finalitat de perpetuar els fruits de les seves missions. 

Organitzava aquest rosari perpetu amb tot detall, buscant la manera de no inter-

rompre aquesta oració, amb la idea clara que Maria fos honrada en tot moment. 

 

���� Cinc Avemaries 

 

TESTAMENT  A LA CONGREGACIÓ 
 
Seguint l’exemple del nostre fundador, el rosari signifi-

ca per a nosaltres, dominiques de l’Anunciata, un mitjà 

eficaç d’evangelització, també de conversió. El rosari 

ens ajuda a madurar la nostra fe i caritat. Ens convida a 

ser portadores del missatge de pau i d’esperança. Ens 

ha de mantenir atentes a les realitats sofrents de la hu-

manitat i, com a congregació mariana que som, l’hem 

de viure en profunditat, i no convertir-lo en rutina. 

Avui hem de continuar recreant aquesta devoció per-

què sigui viscuda amb profunditat per tots. També hem 

de renovar la nostra fidelitat al Senyor i a Maria a través del nostre testimoni, 

que tindrà aquest gust evangèlic que es desprèn de contemplar i meditar el mis-

teri de Crist i l’amor de la seva Mare. 

 

CANT A LA MARE DE DÉU 

 
Diumenge, 28 de desembre 2014 

MISTERIS DE GLORIA 
 

 
���� CANT: 

De vós ha nascut oh Maria, el Fill etern de Déu. 
 
1. Déu ha beneït la terra santa, deslliura el seu poble d’Israel. 
  
2. Per treure’ns de mort i de tenebres, com llum ens visita des del cel. 
  
3. Sou vós beneïda entre les dones pel fruit beneït que ens donareu. 
  
4. Exalta el Senyor l’ànima meva i el meu esperit gaudeix en Déu. 
 
Primer misterio:  La  resurrección de Jesús. 

 
� � � � Motivación: Hoy, como ayer y siempre, Jesús vive. Es el Dios de la vida y de 
la alegría, el Dios de la comunidad que renace cada día en la esperanza. Jesús con 
su resurrección es la garantía de la Vida Nueva. 
La vida engendra vida: los que tenemos la vida de Cristo estamos en el deber de 
entregar esta vida a otros, para que vivan en Cristo y crezca la comunidad. 
 

֠֠֠֠ Intención: Pensemos en este misterio en la responsabilidad de los padres en 
dar a los hijos no solo la vida física, sino también la vida de la fe, y una orientación 
cristiana y vocacional. 
 
3 Avemarías  
 
OREMOS: Madre nuestra Santísima, Tú que has compartido la alegría de la Vida 
nueva en Cristo tu Hijo, ayuda a los jóvenes a encontrar la plenitud de la vida que 
buscan en Jesús resucitado y lo sigan en las exigencias de sus llamadas. 

 
Segundo misterio: La ascensión del Señor 
 
� � � � Motivación: Mientras deja la tierra, Jesús confía a sus discípulos la misión de 
predicar el Evangelio a todas las gentes. Desde ese momento la Iglesia es misione-
ra, todo cristiano es constituido misionero de su fe. 
Jesús nos ha prometido estar siempre con nosotros, pero nos deja la responsabili-
dad de continuar su misión en el mundo. Nosotros somos las manos, los pies, los 
labios, los ojos, el corazón del Señor. 


