
 
 

 

 
Preguem ara al Pare com el mateix Jesús ens va ensenyar: 

Pare nostre... 

 
 

ORACIÓ 
 

Senyor Déu nostre, vós que escollíreu Sant Francesc Coll, per- 

què anunciés l’Evangeli, donés a conèixer el nom del vostre 

Fill i fes créixer en la pietat el vostre poble, concediu-nos per la 

seva intercessió, que la fe vertadera neixi i creixi constantment 

per mitjà del ministeri de la predicció. Per nostre Senyor Jesu- 

crist, el vostre Fill, que en vós viu i regna en la unitat de l’Es- 

perit Sant, Déu, pels segles dels segles. AMÉN 



MONICIÓ 

Avui, en aquest capvespre del 18 de maig, iniciem les primeres 

vespres de la festa del nostre Fundador i ens sentim especialment 

unides a tota la Congregació, estesa a tants països del món i de 

diverses cultures. Agraïm al Senyor que s’ha realitzat el somni de 

Francesc Coll, de viure la passió per l’anunci de l’Evangeli arreu. 

En aquest ambient d’alegria celebrem la seva festa, conscients que ha 

d’anar unida necessàriament a una renovació del cor i de la ment, 

també a una renovació de la vida de les nostres comunitats, per encar- 

nar amb fidelitat el carisma que el nostre Pare Coll va deixar a l’Anu- 

nciata. Continuem somniant, vivint, anunciant, estimant! 

Per tot això, volem, Senyor, que sigui un impuls de noves vocacions, 

continuadores de la missió evangèlica en el món d'avui. 

 

 HIMNE 

 
Ant. Magníf. 

 

Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell qui 

m’ha donat forces. Li agraeixo que m’hagi consi- 

derat prou fidel per confiar-me un servei . 

 
 

PREGÀRIES 

 

Glorifiquem el Senyor i donem-li gràcies, en aquesta hora del 

capvespre, en el qual Jesús: ens feu el do de si mateix en l´últim 

Sopar, i, tot recordant els beneficis que hem rebut, diguem-li: 

 

Us donem gràcies, Senyor. 

 

Avui, Senyor i Déu nostre, us agraïm especialment el gran do 

que ens has fet en el teu servent Francesc Coll, 

- per tot el que ell significa per a l’Església i, més en particular, 

per a nosaltres: 

Sant i Fundador 

Oh Sant Francesc Coll! 

T’aclamem amb joia 

i amb immens amor. 

És el nostre cant 

himne de llaor, 

i d’acció de gràcies 

per tal do. 

Sant i Fundador, 

Oh Sant Francesc Coll! 

T’aclamem amb joia 

i amb immens amor. 

Vas ser “foc i llum” 

per al nostre món, 

predicant el Regne 

del Senyor. 

 

Perquè per la vida de Sant Francesc Coll i per la seva obra apos- 

tòlica, has fet que ens sentíssim més germans els uns dels altres, 

- en aprofundir el sentit que té la fraternitat universal: 

 

Tu que ens has enviat com a portadores de la teva paraula als 

germans que no et coneixen o t’han oblidat, 

- ajuda'ns també, a ser veritables missatgeres del teu ensenya- 

ment, del teu amor i de la teva pau; i per tot això: 

........ 

Accepta el record que ara fem del nostres germans difunts, i, en 
Amén, al·leluia cels y terra 

avui  s’abracen. 

Amén al·leluia és el càntic de lloança. 

demanar-te que els concedeixis la pau del teu regne, 

- et manifestem la confiança que tenim de compatir un dia amb 

ells; i amb aquest consol ple d’esperança: 



  

SALMÒDIA 
 

Ant. 1 Estic al servei de l’Evangeli de Déu per un do de la 

seva gràcia (T.P al·leluia) 

 

Salm 112 

Lloança al nom del Senyor 

Servents del Senyor, lloeu-lo, 

lloeu el nom del Senyor. 

Sigui beneït el nom del Senyor 

ara i per tots els segles. 

Des de la sortida fins a la posta del sol 

lloeu el nom del Senyor. 

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles, 

la seva glòria s'eleva més enllà del cel. 

Qui és com el Senyor, el nostre Déu? 

Té molt amunt el seu tron, 

i des d'allí s'inclina 
per veure el cel i la terra. 

Aixeca de la pols el desvalgut, 

treu el poble de la cendra, 

per asseure'l entre els poderosos, 

els poderosos del seu poble. 

La qui vivia estèril a casa,  

la fa mare feliç amb els fills. 

Glòria al Pare i al Fill... 

Responsori breu 
 

V. El Senyor el va estimar i el va enaltir, al· leluia, al· leluia. 

R. El Senyor el va estimar i el va enaltir, al· leluia, al· leluia. 

 

V. El revestí d’un mantell de glòria 

R. Aleluya, aleluya 

 

V. Gloria al pare i al Fill i a l’Esperit Sant 

R. El Senyor el va estimar i el va enaltir, al· leluia, al· leluia. 

Convé que vosaltres persevereu en santes maneres de viu- 

re i en obres de pietat, esperant i apressant la vinguda del 

dia de Déu. Però nosaltres esperem, segons la seva pro- 

mesa, un cel nou i una terra nova, on farà estada la justí- 

cia. Per això, estimats, en aquesta espera, esforceu-vos a 

ser trobats per ell immaculats i irreprotxables en la pau; i 

considereu la paciència de nostre Senyor com una inten- 

ció de salvar-nos. Creixeu en gràcia i coneixement del 

nostre Senyor i Salvador Jesucrist. A ell, la glòria ara i 

fins al dia de l’eternitat. 

II Pe 3, 11-15. 18 Lectura breu 



 

Salm 145 

 

Ant. 2 Servidor Fidel i prudent a qui el Senyor confià la seva 

família, perquè els doni a temps l’aliment que els pertoca. 

(T.P al·leluia) 
 

Salm 145 Felicitat dels qui esperen en el Senyor 

Lloa el Senyor, ànima meva. 

Lloaré el Senyor tota la vida, 

cantaré al meu Déu mentre sigui al món. 

No confieu en els homes poderosos. 

Homes que són terra, incapaços de salvar. 

Quan exhalen l'esperit, tornen a la terra, 

i aquell dia es desfan els seus plans. 

Feliç l'home que troba ajuda en el Déu de Jacob; 

espera en el Senyor, el seu Déu, 

que ha fet el cel, la terra i el mar, 

i tot el que es mou en aquests llocs. 

El Senyor, que es manté fidel per sempre, 

fa justícia als oprimits, 

dóna pa als qui tenen fam. 

El Senyor deslliura els presos, 

el Senyor dóna la vista als cecs, 

el Senyor redreça els vençuts, 

el Senyor estima els justos, 

el Senyor guarda els forasters, 

manté les viudes i els orfes, 

i capgira els camins dels injustos. 

El senyor regna per sempre, 

és el teu Déu, Sió, per tots els segles. 

Glòria al Pare i al Fill... 

CÀNTIC (Ef 1, 3-10) 

Ant. 3 Beneït sigui Déu, que ens elegí perquè fóssim sants i 

perfectes en la caritat. (T.P al·leluia) 

Beneït sigueu, Pare nostre, que ens heu beneït en el Crist. 
 

Beneït sigui el Déu i 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. 

Beneït sigueu, Pare nostre, que ens heu beneït en el Crist. 

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, 

Beneït sigueu, Pare nostre, que ens heu beneït en el Crist. 

La riquesa dels favors de Déu 

s’ha desbordat en nosaltres. 

Ell ens ha concedit 

Tota aquesta saviesa i penetració que tenim 

Ens ha fet conèixer el seu designi secret, 

la decisió benèvola que havia pres 

per executar-la en la plenitud dels temps. 

Unir en el Crist totes les coses, 

tant les del cel com les de la terra. 

Glòria al Pare i al Fill 
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