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Paraules d’introducció
Lectura patrística
Del comentari de sant Agustí, bisbe, al salm 118

Salm 99
Aclameu el Senyor, arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de festa,
entreu d’avant d’ell amb crits d’alegria.
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Entreu als seus portals enaltint-lo,
canteu lloances als seus atris,
enaltiu i beneïu el seu nom:

El salm 118 és el més llarg de tot el Salteri; des de l’inici, ens convida
a la felicitat, la qual, com és sabut, constitueix l’esperança de tota
persona. En efecte, ¿pot haver-hi algú que no vulgui ser feliç? ¿Hi
ha hagut o hi haurà algú que no ho desitgi? Però si això és veritat,
¿quina necessitat hi ha d’invitacions per aconseguir una meta a la
qual el cor humà tendeix espontàniament? (…) ¿No serà potser
perquè, encara que tots aspirem a la felicitat, la majoria ignora
la manera com s’aconsegueix? Sí, precisament aquesta és la lliçó
d’aquell que diu: “Feliç aquell que, amb vida irreprensible, camina en
la voluntat del Senyor”.
Sembla doncs que vol dir: Sé el que vols; sé que busques la
felicitat. Doncs bé, si vols ser feliç, porta una vida irreprensible.
Allò primer ho busquen tots; però són pocs els que es preocupen
d’això segon, sense la qual cosa no es pot aconseguir allò que és
l’aspiració comuna. ¿Com portar una vida irreprensible si no és
caminant en la voluntat del Senyor? Per tant, feliços els qui amb
vida irreprensible caminen en la voluntat del Senyor. Aquesta
exhortació no és supèrflua, sinó necessària per al nostre esperit.

«Que n’és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles.»
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Quan encara no sofria, vivia esgarriat,
però ara tinc presents les promeses.
Vós sou bo, vós feu el bé;
feu que aprengui els vostres decrets. Ant./
La vostra promesa fa llum als meus passos,
és la claror que m’il·lumina el camí.
Vull complir el que he jurat:
sostindré que són justes les vostres decisions.
Que en són, de grans, les penes que sofreixo;
feu que visqui, com ho havíeu promès.
Accepteu, Senyor, l’ofrena que us prometo,
i feu que aprengui les vostres decisions.
Tindré sempre per herència el vostre pacte,
és l’alegria del meu cor.
Compliré de tot cor els vostres decrets,
del tot i per sempre. Ant./

Salm 118
Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor,
no cometen mai cap mal,
segueixen els seus camins.
Mostreu-me, Senyor, el camí dels vostres decrets,
que els vull seguir fins al final.
Inclineu el meu cor al vostre pacte,
feu que no em deixi subornar.
Aparteu els meus ulls dels qui són no-res;
és el vostre camí el que em donarà la vida.
Compliu amb mi, servent vostre, la promesa
que vau fer per als qui creuen en vós. Ant./
Recordeu, Senyor, la promesa que em vau fer,
i que manté la meva esperança.
Això és el que em conforta en les penes;
la vostra paraula, que em promet la vida.
Heu fet feliç el vostre servent,
com vós, Senyor, vau prometre.
Doneu-me coneixement i bon sentit,
que jo tinc fe en els manaments.
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Jo aprecio els vostres manaments, Senyor,
més que l’or i més que tot;
Per això m’estimo els preceptes,
i m’aparto dels camins enganyosos.
Tenen molta pau els qui estimen la llei,
res no els farà ensopegar.
Senyor, compleixo els manaments,
esperant la vostra salvació.
El meu cor té present el vostre pacte,
me l’estimo de debò.
Tinc present el vostre pacte,
i els meus camins són davant vostre.
«Que n’és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles.»
Ant./ Sou feliç, Verge Maria,
vós que heu acollit
la Paraula que és llum per al món.
Es guarden uns moments de silenci deixant ressonar les paraules del salm. En
acabar, cadascú pot dir, amb veu alta, el verset que ha sentit més seu formant així
entre tots una nova composició del salm.
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Després es poden fer aquestes pregàries (la negreta la diuen tots)

Virolai

La vostra Paraula ens parla de pobresa de l’esperit i de senzillesa de
cor, i nosaltres sovint patim la bulímia dels sentits oblidant les coses
importants. Feu-nos, Senyor, com Maria, entrar en la senzillesa
del cor i gaudir de l’amor de proximitat que fa grans les coses
més petites.

Rosa d’abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

La vostra Paraula, Senyor, ens parla de l’amor als pobres i nosaltres
sovint malbaratem recursos i temps. Feu que, com Maria, sapiguem
compartir el nostre temps i el que sabem fer amb els qui podem
arribar.

Alba naixent d’estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somnià David,
a vostres peus la lluna s’és posada,
el sol sos raigs vos dóna per vestit.

La vostra Paraula ens parla d’esperança i nosaltres sovint ens deixem
anar per la rutina. Feu-nos, Senyor, com Maria, portadors de la
llum de Jesús que fa veure d’una manera nova totes les coses.
La vostra Paraula, Senyor, ens parla dels altres i sovint ens quedem
amb les nostres quatre preocupacions. Feu-nos, com Maria,
intercessors sol·lícits per tots aquells que estimem i pels qui
hauríem d’estimar més.

Parenostre
Oració
Oh Déu, que heu enviat el vostre Fill, Paraula de salvació i de vida,
des del cel al si de la Santa Verge; feu que com ella, rebem el Crist,
mentre guardem les seves paraules al fons del cor i celebrem amb
fe els sagraments salvadors. Per nostre Senyor Jesucrist el vostre
Fill que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles dels segles. Amén.
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