
 



o Cant inicial: Magnificat, Magnificat 

 

 
 

 

o Introducció 

Fa just un any, el 8 de setembre i en aquest mateix Santuari, preníem 

com a lema de la Vetlla: MARIA LA HUMIL I POBRA. Volíem 

assenyalar que tota la força per actuar en el pla que li era proposat per 

part de Déu, a Maria li venia de la seva humilitat, de la seva pobresa 

i de la confiança en el Déu Totpoderós en l’Amor. Tota ella es 

reconeixia DO de Déu. 

El Senyor derroca els poderosos del tron / i exalça els humils. 

Omple de béns els pobres / i els rics se’n tornen sense res. 

D’aquí a poc, s’esdevindrà la cloenda de l’Any Sant de la 

Misericòrdia que el papa Francesc va convocar. Les parròquies del 

nostre Arxiprestat ens fèiem conscients de la gràcia que ens aportava 

i volíem obrir-nos-hi de ple. Així i tot, mai no podem tenir la certesa 

d’haver-ne esgotat totes les possibilitats que ens eren ofertes. Ara 

constatem amb dolor que estem molt lluny d’haver aconseguit els 

fruits desitjats a tots els nivells: social, polític i eclesial.  

Aquesta nit recorrem a Maria, als peus de la nostra imatge de la Mare 

de Déu de Puiggraciós, i la invoquem com a Mare de Misericòrdia. 

No és aquesta la invocació coneguda i estimada quan, potser des de 

menuts, li hem pregat amb la Salve Regina? Si com diu el papa 



Francesc, el nom de Déu és Misericòrdia, allò que més s’escau 

d’aplicar a Maria deu ser Mare de Misericòrdia.  Ella la primera, ha 

estat objecte de la misericòrdia de Déu, ella que, com ningú ha 

experimentat a mans plenes la Gràcia de Déu i l’ha cantada a ple cor. 

A més, Maria ha vessat sobre el món també a mans plenes aquesta 

Misericòrdia, i continua vessant-la en el seu Fill Jesucrist, la 

Misericòrdia encarnada. Els seus fills tenim oportunitat 

d’experimentar-ho quan, per exemple, ens apropem als Santuaris 

marians disseminats arreu de les nostres comarques i pobles de 

Catalunya! 

Avui, que en celebrem el naixement, lloarem i glorificarem el Senyor 

per Maria, objecte de la seva misericòrdia divina que també s’ha 

manifestat en nosaltres en fer-nos néixer a la vida. En efecte, com diu 

K. Rahner,  Déu sense preguntar-nos ho, ens ha cridat a l’existència, 

perquè així ens mostrava la seva misericòrdia. I ens ha fet seguidors 

d’aquell qui, com a Déu, caminà pels camins de la nostra vida, 

perquè el seguim fins que la misericòrdia de Déu se’ns reveli com el 

sentit últim del misteri de la nostra vida.  

 

o Cant:  

 
 

o R/ Celebrem... 

 

Salm 94: Lloança i adoració.  

 

Cantat per un solista 

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, 

aclamem la roca que ens salva,  

presentem-nos davant seu a lloar-lo, 



aclamem-lo amb els nostres cants. 

R/ Celebrem...  

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, 

agenollem-nos davant el Senyor que ens ha creat. 

Ell és el nostre Déu, 

i nosaltres som el poble que ell pastura, 

el ramat que ell mateix guia. 

R/ Celebrem... 

Glòria al Pare i al Fill 

i a l’Esperit Sant. 

Com era al principi, ara i sempre 

i pels segle dels segles. Amén. 

R/ Celebrem... 

 

o Cant: DES DEL MÓN  

 

 

 

El pecat ens ha dut lluny del Pare, 

l’esperança del món s’ha enfosquit. 

 

Que Jesús, l’home Déu i Fill vostre, 

resplendeixi per tots en la nit.   



Quan l’amor era estrany a la terra, 

ens donàreu a tots un germà, 

d’aquest foc deu-nos, Mare, una espurna 

que ens abrandi d’amor cristià. 

 

 

o Pausa 

 

o Salm 146: Invitació a la lloança de Déu 

 

o Monició  

 

El Déu i Pare, Creador del cel i de la terra, ens ha fet lliures, però no 

ens ha deixat a mercè de l’atzar sinó que, com a Déu provident, té 

cura de tots els éssers sortits de les seves mans, perquè és un Déu que 

estima la vida. Nosaltres, com a col·laboradors seus, hem de vetllar 

perquè es mantingui la vida en la seva integritat, sobretot allà on és 

més amenaçada. Una manera d’exercir la misericòrdia divina és la 

del respecte a la natura, sensibilitat ecològica: El nostre Déu fa néixer 

l’herba a les muntanyes, les plantes al servei de l’home.  Apropar-

nos de manera especial a les persones que sofreixen: El Senyor 

conforta els cors desfets i embena les ferides. I molt important: 

confiar en ell, ja que no ens podem refiar només de la pròpia força. 

 

Antífona:  

 

 
 

Salm recitat a dos cors 

 

1 cor  Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar! 

 Lloeu el nostre Déu, que és agradós de lloar-lo! 

2 cor  El Senyor reconstrueix Jerusalem 

 i aplega els dispersats d’Israel; 



 conforta els cors desfets 

 i embena les ferides. 

 Antífona 

1 cor  Té comptat el nombre dels estels, 

 els crida cadascun pel seu nom.  

 És gran el Senyor, i és molt poderós, 

 és infinita la seva saviesa. 

 El Senyor sosté els desvalguts, 

 i abat els injustos fins a terra. 

2 cor Canteu accions de gràcies al Senyor, 

 acompanyeu amb les cítares els cants. 

 El nostre Déu cobreix el cel de nuvolades, 

 assegura les pluges a la terra, 

 fa néixer l’herba a les muntanyes, 

 les plantes al servei de l’home. 

 Antífona 

1 cor  Ell dóna l’aliment al bestiar, 

 a les cries dels corbs que li reclamen. 

 No és en la força dels cavalls  

 que es complau el Senyor, 

 ni els peus lleugers del guerrer. 

 2 cor  El Senyor es complau en els qui creuen en ell, 

 en els qui  confien en el seu amor. 

 Glòria al Pare i al Fill 

 i a l’Esperit Sant. 

 Com era al principi, ara i sempre 

 i pels segles dels segles. Amén. 

 Antífona 

 

o Pausa 

 

o Salm 64 

 



o Introducció  

 

En la mateixa línia de l’anterior, aquest salm 64 és una solemne acció 

de gràcies al Senyor. És un reconeixement de Déu, que escolta els 

seus fills i els perdona. Ell, com a Creador poderós, vetlla la seva 

obra, la domina i la posa al nostre servei perquè ens saciem dels béns 

de casa seva. Ens cal admirar-la, lloar-la i respectar-la. Aquest bell  

salm, és escrit en to col·loquial.  

 

Antífona:  

 

 
 

 
Salm recitat a dos cors 

 

      1 cor  Sou digne de lloança. 

 Déu meu, a Sió; 

 sou digne que us complim les prometences, 

 vós que escolteu les pregàries.  

 2 cor  A vós presenten els homes 

 les seves culpes. 

 Quan les nostres faltes ens aclaparen,  

 vós ens les perdoneu. 

 Feliços els que vós escolliu 

 per entrar a viure als vostres atris. 

 Antífona 

 

Tots  Déu, salvador nostre, vós ens responeu 

 amb prodigis de bondat; 

 sou l’esperança de tots els continents 



 i de les illes llunyanes; 

 amb la vostra força planteu les muntanyes, 

 cenyit com un valent; 

 vós apaivagueu el bramul de la mar, 

 el bramul de les onades i els avalots dels pobles. 

 

 Antífona 

 Glòria al Pare i al Fill 

 i a l’Esperit Sant.  

 Com era al principi, ara i sempre 

 i pels segles dels segles. Amén  

 

 
o Cant: Noia del poble 

 
 

 
 

 

Era el  temps de primavera, era un temps per estimar: 

et va dur vora l’aigua, als quatre rius et banyà, 

et va cobrir amb lli i seda, d’or i plata et va abillar. 



Noia del poble, Maria... 

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 en el seu cor i al seu braç. 

Noia del poble, Maria... 

 

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. 

Noia del poble, Maria... 

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. 

Noia del poble, Maria... 

 

 

o Silenci 

 

 

o Lectura bíblica: Oposició entre la saviesa humana i l’evangeli:  
Rm 12, 1-2. 4-5. 9-15. 21 

 
Germans, per la misericòrdia de Déu, us exhorto a oferir els vostres 

cossos com una víctima vivent, santa, agradable a Déu, que és el 

vostre culte espiritual. I no us acomodeu al model d’aquest món, 

sinó transformeu-vos per un renovellament de l’esperit a fi de 

discernir quina és la voluntat de Déu, allò que li és bo, que li és 

agradable, que és perfecte. 

Així com en un sol cos tenim mols membres, i no tots tenen la 

mateixa funció, també nosaltres tots plegats som un sol cos en el 

Crist, i cada un en particular som membres els uns dels altres.  

Que la caritat no sigui fingida; avorriu el mal, adheriu-vos al bé. 

Pel que fa a la caritat fraterna, sigueu sol·lícits a estimar-vos els 

uns als altres; avanceu-vos mútuament a honorar-vos; no sigueu 

indolents en el zel; sigueu fervorosos en l’esperit, sigueu bons 



servents en el Senyor; alegreu-vos en l’esperança; sigueu pacients 

en la tribulació, perseverants en l’oració; en les necessitats dels 

sants feu-los participar dels vostres béns; practiqueu l’hospitalitat. 

Beneïu els qui us persegueixen, beneïu-los, no els maleïu. Alegreu-

vos amb els qui estan alegres; ploreu amb els qui ploren. 

No et deixis vèncer pel mal, sinó venç el mal amb el bé. 

  

Deixem que la Paraula de Déu ressoni en el propi cor i, si s’escau, 

expressem-ho en veu alta 

 

 

o Cant:  

 
 

1. Donem gràcies al Pare que ha fet meravelles en Maria 
 

 
 

2. L’ha escollida per Mare del seu Fill 
 

 
 

3. Ha vessat sobre d’ella l’Esperit 

 

 
 



4. Ella és Mare de misericòrdia 
 

 
 

 

o Pausa 

 

o Lectura: No desesperar mai de la misericòrdia de Déu,  

per Joan Enric Vives, arquebisbe de la Seu d’Urgell 

 

La paraula del bisbe Joan Enric, pot encoratjar-nos a  prendre amb 

nou alè els darrers mesos de l’Any Jubilar. Llegim fragments de 

l’homilia, del 3 de juliol, en què el bisbe feia als seus diocesans una 

reflexió arran del curs que acabava i el nou curs que en seguiria. 

Algunes de les frases ha calgut acomodar-les al context dels qui ens 

trobem en aquesta Vetlla.   

 

“Ens podem fer nostre el lema de la Regla de Sant Benet: No 

desesperar mai de la misericòrdia de Déu. RB 4,76. No desesperem 

de la misericòrdia de Déu primer en nosaltres mateixos. Hem de ser 

misericordiosos, assemblant-nos a Déu. Mirar-nos com ens mira 

Déu. Per més que nosaltres no li haguéssim estat prou fidels en allò 

que hem fet aquest any, Ell és fidel i continua fidel. 

No desesperem de la misericòrdia de Déu perquè accedim a la 

veritable conversió. La vida que no es revisa, passa de llarg. Però 

revisada ens és mestra de millora i de conversió. És bo de preguntar-

nos en què podem millorar. En el context d’aquest Any Jubilar, per 

exemple, ¿hem exercit les obres de misericòrdia com ens proposàvem 



en   la Vetlla de preparació per a la pasqua? Hi ha hagut omissions 

notòries? 

No desesperem de la misericòrdia de Déu, per mirar els altres amb 

afecte, tot ajudant-los a créixer... per mirar les nostres pròpies 

famílies, les nostres comunitats parroquials, i la nostra església 

diocesana amb ulls misericordiosos, com els de la Verge Maria. Així 

podrem captar millor el dinamisme de l’Esperit Sant entre nosaltres. 

Hem de ser temples de misericòrdia. Ara que l’odi i la violència 

continuen destruint la comunitat humana, i creixen la por i la 

desconfiança dels uns envers els altres; quan tants i tantes fugen per 

trobar un lloc on habitar, un sentit per a la pròpia vida, i quan tanta 

soledat i tantes ferides bloquegen les persones... ¿què hi pot haver de 

més urgent que construir comunitats que siguin veritables temples de 

la misericòrdia de Déu? Comunitats cristianes on la misèria humana 

i la misericòrdia divina es pugin trobar, acollir i fecundar. 

 
Lletania a la Mare de Déu. (Santuari dels Munts)  

 

 Mare del Salvador.                  Pregueu per nosaltres 

 Imatge i Mare de l’Església 

 Primera deixebla del Crist 

 Dona creient 

 Mestra dels qui lloen Déu 

 Verge que acollíreu la Paraula de Déu 

 Model de tots els creients 

 Serventa fidel del Senyor 

 Mare amable 

 Esposa del fuster 

 Verge comprensiva 

 Esperança pels pobres 

 Verge emigrant 

 Salut dels malalts 

 Força dels febles 

 Ajut en la lluita i dificultat 

 Refugi dels pecadors 

 Mare ferma al peu de la Creu 



 Motiu de la nostra esperança 

 Causa de la nostra alegria 

 Honor del nostre poble 

 Mare de misericòrdia 

 Mare i Patrona del Vallès Oriental 

 

o Cançó de bressol russa: “Dorm i no tinguis por”. 

per Montserrat Costa 

 

o Lectura de l’evangeli: Lluc 1, 46-55  (a càrrec del rector  Mn. 

Pere) 

 

La meva ànima magnifica el Senyor 

i el meu esperit celebra el Déu que em salva 

perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 

Des d’ara totes les generacions em diran benaurada  

perquè el Totpoderós 

obra en mi meravelles. 

El seu nom és sant 

i l’amor que té als qui creuen en ell 

s’estén de generació en generació. 

Les obres del seu braç són potents, 

dispersa els homes de cor altiu, 

derroca els poderosos del soli i exalça els humils, 

omple de béns els pobres 

i els rics se’n tornen sense res. 

Ha protegit Israel, el seu servent, 

com ho havia promès als nostres pares. 

S’ha recordat del seu amor a Abraham 

i a la seva descendència per sempre. 

o Cant: Magnificat, Magnificat  
 



 
 

Ara deixem ressonar les paraules d’aquest Càntic en el profund del 

cor, i expressant-ho si es vol, en veu alta. 

 

o Pausa 

 

Cloem aquesta pregària amb la que Jesús mateix ens va ensenyar: 

 

o Parenostre, cantat (Kairoi) 

 

o Oració conclusiva 

Concediu, Senyor, als vostres servents el do de la gràcia divina; 

i ja que la maternitat de la Verge Maria 

fou per  nosaltres l’inici de la salvació, 

que la festa de la seva Nativitat 

ens porti un augment de pau.  

Per nostre Senyor Jesucrist, 

que amb vós viu i regna 

en la unitat de l’Esperit Sant, Déu,  

pels segles dels segles.     R/ Amén. 

 

 

 

 

 

 



GOIGS DE LA MARE DE DÉU DE PUIGGRACIÓS 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


