24 de setembre

LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
Patrona de Barcelona
Solemnitat

ENTRADA
Germans, hem arribat dels quatre punts de l’horitzó,
som aquí, Senyor. Germans, hem arribat dels quatre punts
de l’horitzó, amb el Senyor
1.- Pels camins del món hem seguit una crida,
hem portat al front tot el pes del sol,
hem sofert sovint el dol que duu la vida,
hem ofert només amistat i consol.
2.- Pels camins del món un amor ens convida,
hem portat al cor la set d’arribar,
hem sofert sovint desamor i mentida,
hem ofert només el perdó de germà.
3.- Ara som tots junts al voltant de la taula,
no portem sinó la pols del camí;
vós ens heu donat, amb la vostra paraula,
menjar el vostre pa i l’amistat compartir.

ACTE PENITENCIAL
Senyor, tingueu pietat
Crist, tingueu pietat
Senyor, tingueu pietat

GLORIA
Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes
que estima el Senyor.
Us lloem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem,
us donem gràcies, per la vostra immensa glòria,
Senyor Déu, Rei celestial, Déu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist,
Senyor Déu, anyell de Déu, fill del Pare:
Vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres;
Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica;
Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres;
perquè Vós sou l’únic Sant, vós l’únic Senyor,
vós l’únic Altíssim Jesucrist,
amb l’Esperit Sant,
en la glòria de Déu Pare. Amén.

- LITURGIA DE LA PARAULA -

PRIMERA LECTURA
He baixat a alliberar al meu poble

Lectura del profeta Jeremies

A

30, 8-11a

quell dia, diu el Senyor de l’univers, trencaré el jou que
el meu poble porta al coll, li desfaré els lligams i els es-

trangers no el podran esclavitzar mai més. Aleshores se

sotmetran al Senyor, el seu Déu, i a David, el rei que jo els donaré. I tu, Jacob, servent meu, no tinguis por; no t’espantis, Israel,
diu l’oracle del Senyor. Jo et salvaré dels països llunyans, salvaré
els teus descendents de la seva captivitat. Jacob tornarà i descansarà, viurà tranquil i sense inquietuds, perquè jo sóc amb tu per
salvar-te, diu l’oracle del Senyor de l’univers.
Paraula de Déu

SALM RESPONSORIAL
Salm 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
R. He vist la captivitat dels meus fills i de les meves filles i
els he deslliurats.
Quan el Senyor renovà la vida de Sió

ho crèiem un somni;
la nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits i de rialles. R.
Els altres pobles es deien:
«És magnífic el que el Senyor fa a favor d’ells».
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem! R.
Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega. R.
Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;

i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes. R.

SEGONA LECTURA
Enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen

Lectura de la carta als cristians Hebreus (He 12,2-7.11-13)

G

ermans, tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el
camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat

que li era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas

de la vergonya que havia de passar; així s'assegué a la dreta del
tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan
dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang.
Heu oblidat les paraules encoratjadores que l'Escriptura us
adreça com a fills: «Fill meu, no desestimis la correcció que ve
del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor rep-

ta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix». És per
la vostra correcció que sofriu: Déu us tracta com a fills. Perquè,
quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció, de
moment, no sembla que porti alegria, sinó tristesa, però més
tard, els qui han passat per aquest entrenament en cullen en
pau el fruit d'una vida honrada. Per això enfortiu les mans que
es deixen anar i els genolls que es dobleguen, aplaneu el camí
per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més

mal, sinó que es posi bé.
Paraula de Déu
Al·leluia Mt 25, 34. 36
R. Al·leluia, al·leluia.
V. Vós sou la porta del Rei altíssim, tron resplendent de llum!
Pobles redimits, celebreu la vida que se’ns ha donat per la Verge.

EVANGELI
Hereteu el Regne preparat per a vosaltres

Lectura del Sant Evangeli segons sant Joan

E

Jo 2,1-11

n aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea.
Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles

hi foren convidats.

Veient que s'acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi».
Jesús li respon: «Dona, per què m'ho dius a mi? Encara no ha
arribat la meva hora». Llavors la seva mare diu als qui servien:
«Feu tot el que ell us digui». Hi havia allí sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Cada una d'elles tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu
Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques». Ells les ompliren fins
dalt. Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei». Ells n'hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que
s'havia tornat vi. Ell no sabia d'on era, però ho sabien molt bé els
qui servien, perquè ells mateixos havien tret l'aigua. El cap de
servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els
millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més
ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor».
Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.
Paraula del Senyor

CREDO DELS APÒSTOLS
Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra;
i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre;
El qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat; davallà als inferns,
ressuscità al tercer dia d’entre els morts;
Se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu Pare totpoderós;

i d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
La santa Mare Església Catòlica, apostòlica, romana,
La comunió dels sants; la remissió dels pecats;
La resurrecció de la carn;
La vida perdurable.

Amén.

PREGÀRIA DELS FIDELS
1. Per la nostra ciutat de Barcelona, en aquest dia de festa, i per tots els qui hi
vivim. Pels joves i els grans, pels avis i els nens. Per les autoritats civils i militars, pels diversos grups, entitats i institucions. Perque arribi a tothom la prosperitat i el benestar, i tinguem tots un esperit ben generós i obert. Preguem al
Senyor
2. Pel nostre bisbat de Barcelona i per les diòcesis germanes de Terrasa i Sant

Feliu, i per tots els cristians que en formen part. Pel nostre bisbe D. Joan Josep,
pels seus bisbes auxilars Sergi i Antoni, i pels altres bisbes germans aquí presents perquè el Senyor els inspiri en tot moment saviesa i fortalesa per a exercir la seva missió amb caritat i exemplaritat. Preguem al Senyor
3. Per cada una de les parròquies, dels moviments, de les associacions cristianes; per la Germandat de la Mercè, pel Cos de la Noblessa, per les Ordes, Congragacions, germandats i cases regionals aquí representades, què la caritat de
Crist impulsi l'Església a promoure ardentment per a tots els homes una vida

digna dels fills de Déu. Preguem al Senyor
4. Perquè l'Orde de la Mercè, i tots els Instituts mercedaris, siguin
a l'Església comunitats de creients, compromeses en l'anunci de l'Evangeli, en
la pràctica de l'amor i en la promoció de la llibertat dels homes. Preguem al
Senyor
5. Per tots els qui pateixen, aquí entre nosaltres i a qualsevol lloc del món. Pels
pobres i els malalts. Pels qui viuen en la soletat i la tristesa. Pels qui estan a la
pressó. Pels qui són víctimes de qualsevol mena d’opressió, discriminación o

escalvitut. Perqué els sapiguem donar l’ajut i la solidaritat que necesiten. Per
nosaltres i les nostres famílies. Preguem al Senyor

SANCTUS
Sant, Sant, Sant és el Senyor, Déu de l’univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor,
Hosanna a dalt del cel.

ANYELL DE DÉU
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

COMUNIÓ
Jo sóc el pa de vida, qui ve a mi no tindrà fam i qui creu en mi no
tindrà set. Ningú no pot venir cap a mi si el Pare no l’atrau.
Jo el Ressuscitaré (3) al darrer dia
El pa que jo donaré és la meva carn, per la vida del món. Qui menja
d’aquest pa viurà eternament.
Si no mengeu la carn del Fill de l’home, i no beveu la seva sang, no
tindreu vida en vosaltres.
Jo sóc la Resurrecció. Jo sóc la vida, qui creu en mi encara que mori
viurà eternament, viurà eternament.

FINAL
Dels captius Mare i Patrona, puix del cel ens heu baixat:
Princesa de Barcelona, protegiu, vostra ciutat.
Els reis moros tenen plenes ses masmorres de captius que al remor
de les cadenes ploren llàgrimes a rius. Jesucrist no els abandona,

puix Nolasc els ha escoltat.
Princesa de Barcelona, protegiu, vostra ciutat.
Veu Nolasc els seus martiris i a la Verge els oferí, jardinera d’eixos
lliris que trepitja el sarraí. De les mares la més bona als bons presos s’ha afillat.

Princesa de Barcelona, protegiu, vostra ciutat.
Entre càntics i harmonia a Nolasc s’apareix, la nit fosca es torna dia
que de llum tot ho rubleix. Té a un costat Santa Madrona, Santa Eulària a l’altre costat.
Princesa de Barcelona, protegiu, vostra ciutat.

