Vetlla per la Pau

Diàleg, Reconciliació
i Conversió Ecològica
Montserrat, 31 de desembre de 2019
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Necessitem un diàleg que aprofundeixi el coneixement
i valori, amb discerniment, tantes coses que tenim en comú
Qualsevol esforç per la pau
sense un compromís sincer de reconciliació
està abocat al fracàs
La conversió ecològica consisteix
en apostar per un altre estil de vida
que obri la possibilitat d’exercir una sana pressió
sobre els que tenen el poder polític, econòmic i social"
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Cant d’entrada

Els àngels allà la Glòria,
la nova canten amb goig,
i el ressò de les muntanyes
espargeix son cant d'amor.
Glò....ria in excelsis Deo.
Glò....ria in excelsis Deo.
Una verge a l'establia,
ha infantat son Fill diví,
ens ho diu amb alegria,
aquest cant de mitja nit.
Glò....ria in excelsis Deo.
Glò....ria in excelsis Deo.
Correm-hi, pastors, correm-hi,
a besar son front de neu,
bo i dansant, tots plens de joia
d'aquest cant que sona arreu.
Glò....ria in excelsis Deo.
Glò....ria in excelsis Deo.

Paraules d’introducció
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Els textos en cursiva són fragments del missatge del Sant Pare
Francesc per a la celebració de la 53ª Jornada per la Pau
Lector: La cultura de la trobada entre germans i germanes trenca
amb la cultura de l'amenaça. Fa que cada trobada sigui una
possibilitat i un do del generós amor de Déu. Ens guia a anar més
enllà dels límits dels nostres estrets horitzons, a aspirar sempre a
viure la fraternitat universal, com a fills de l'únic Pare celestial
perquè cada persona que vingui a aquest món pugui conèixer una
existència de pau i desenvolupar plenament la promesa d’amor i
vida que porta en el seu interior.

Salm 132
Que n’és, de bo i agradable,
viure tots junts els germans.
És com un perfum que ungeix el cap
i s’escampa per la barba,
s’escampa per la barba d’Aharon
fins al coll dels seus vestits.
És com la rosada de l’Hermon,
que s’escampa a les muntanyes de Sió.
És aquest aplec el que el Senyor beneeix;
li dóna la vida per sempre.
Ant. Oh quin gran goig quina joia quan els germans s’estimen...
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Silenci i Oració (Tots)
Gràcies Senyor pel do de la paraula i dels sentiments, per la gràcia
de la vida fraterna que ens impulsa a dialogar amb sinceritat per
entendre’ns com a persones i com a comunitat humana.
Condiu-nos de saber escoltar amb el cor, d’argumentar amb
humilitat, de rebatre amb honestedat, de proposar amb realisme, de
perdonar amb generositat.
Senyor Jesús, concediu-nos el do de saber dialogar.
Amén.

Lector: No podem pretendre que es mantingui l'estabilitat en el
món a través de la por a l'aniquilació, en un equilibri altament
inestable, suspès a la vora de l'abisme nuclear i tancat dins dels
murs de la indiferència, en el qual es prenen decisions
socioeconòmiques, que obren el camí als drames de descartar
l'home i la creació, en lloc de protegir-se els uns als altres. Llavors,
com construir un camí de pau i reconeixement mutu? Com trencar
la lògica morbosa de l'amenaça i la por? Com acabar amb la
dinàmica de la desconfiança que preval actualment? Hem de
buscar una veritable fraternitat, que estigui basada sobre el nostre
origen comú a Déu i exercida en el diàleg i la confiança recíproca.

5

Salm 14
Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra?
¿Qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat tal com la pensa,
quan parla no escampa calúmnies.
Mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,
compten poc als seus ulls els descreguts,
honra i aprecia els fidels del Senyor.
No es desdiu de promeses oneroses,
no fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.
El qui obra així, mai no caurà.
Ant. Oh quin gran goig quina joia quan els germans s’estimen...
Silenci i Oració (Tots)
Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
On hi ha odi, que jo hi porti amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.
On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança.
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.
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On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.
Perquè és donant que es rep;
perdonant que s'és perdonat;
morint que es ressuscita a la vida eterna.
Lector: El món no necessita paraules buides, sinó testimonis
convençuts, artesans de la pau oberts al diàleg sense exclusió ni
manipulació. El procés de la pau és un compromís constant en el
temps. És un treball pacient que busca la veritat i la justícia, que
honora la memòria de les víctimes i que s'obre, pas a pas, a una
esperança comuna, més forta que la venjança. És una construcció
social i una tasca de progrés, en què cadascú contribueix
responsablement a tots els nivells de la comunitat local, nacional i
mundial. El camí de reconciliació ens crida a trobar en el més
profund dels nostres cors la força del perdó i la capacitat de
reconèixer-nos com germans i germanes. Aprendre a viure en el
perdó augmenta la nostra capacitat de convertir-nos en dones i
homes de pau. Mai hi haurà una pau veritable tret que siguem
capaços de construir un sistema econòmic més just.

7

Salm 81
Déu s’aixeca a l’assemblea divina
per judicar els qui tenen d’ell l’autoritat:
«¿Fins quan sentenciareu contra justícia,
afavorint la causa dels culpables?
Són els febles i els orfes que heu d’afavorir:
feu justícia als pobres desvalguts,
allibereu els indigents i els febles,
arrenqueu-los de les mans dels injustos.»
No tenen seny ni enteniment,
caminen a les fosques.
Se somouen els fonaments de la terra
quan jo declaro: «Ni que siguin déus,
ni que sigueu tots fills de l’Altíssim,
com qualsevol home, morireu,
com han caigut tants governants.»
Déu meu, alceu-vos a judicar la terra,
que tots els pobles són possessió vostra.
Ant. Oh quin gran goig quina joia quan els germans s’estimen...

Silenci i Oració (Tots)
Veniu Esperit Sant. Veniu Pare dels pobres.
Veniu i doneu-nos els vostres dons, veniu i doneu-nos la vostra llum.
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Hi ha tantes ombres de mort,
tanta injustícia, tanta pobresa, tant patiment.
Penetreu amb la vostra llum els nostres cors.
Habiteu-nos perquè sense vós no podem res.
Il·lumineu les nostres ombres d’egoisme,
regueu la nostra aridesa, cureu les nostres ferides.
Suavitzeu la nostra duresa,
transformeu, amb el vostre escalf, les nostres fredors,
fes-nos instruments de solidaritat.
Obriu-nos els ulls de l’ànima i les orelles del cor,
per saber discernir els vostres camins en les nostres vides,
i ser constructors de Vida Nova.
Veniu Esperit Sant. Veniu Pare dels pobres.
Veniu i doneu-nos els vostres dons, veniu i doneu-nos la vostra llum.

Lector: La conversió ecològica ens porta a tenir una nova mirada
sobre la vida, considerant la generositat del Creador que ens va
donar la terra i que ens recorda l'alegre sobrietat de compartir.
Aquesta conversió s'ha d'entendre de manera integral, com una
transformació de les relacions que tenim amb els nostres germans
i germanes, amb els altres éssers vius, amb la creació en la seva
varietat tan rica, amb el Creador que és l'origen de tota vida. Pel
cristià, aquesta transformació demana «deixar brollar totes les
conseqüències de la seva trobada amb Jesucrist en les relacions
amb el món que l’envolta».
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Salm 103
Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou, de gran!
Aneu vestit d’esplendor i de majestat,
us embolcalla la llum com un mantell.
Heu estès el cel com una vela,
i dalt les aigües us heu fet un palau.
Assentàreu la terra sobre els fonaments,
incommovible per segles i segles.
La cobríreu amb el mantell dels oceans,
les aigües sepultaven les muntanyes.
Des del vostre palau regueu les muntanyes,
sacieu la terra de les pluges del cel;
feu néixer l’herba per el bestiar
que treballa al servei del home.
I ell treu el pa de la terra,
i el vi que li alegra el cor,
l’oli que li ungeix el front
i el pa que li renova les forces.
Que en són, de variades, Senyor, les vostres obres,
i totes les heu fetes amb saviesa.
La terra és plena de les vostres criatures.
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació,
i renoveu la vida sobre la terra.
Ant. Oh quin gran goig quina joia quan els germans s’estimen...
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Silenci i Oració (Tots)
Senyor, la nostra Terra és només un astre petit perdut en la
immensitat de l'Univers. Tasca nostra és fer-ne un planeta on no
visquem turmentats per les guerres, torturats per la gana i el terror
o esquinçats i dividits per ideologies, raça o color. Doneu-nos
encert i valor per posar-nos des d'avui a la feina a fi de que els
nostres fills i els fills dels nostres fills puguin un dia cridar-se amb
orgull 'Homes'.
Amén (Amb la música del Llibre vermell)
Celebrant: Déu, perquè estima el món, continua oferint la pau a la
terra; la vida de l’home és la seva glòria. Déu vol que gaudim de la
vida a partir de la convivència veritablement humana que es crea en
el diàleg, la reconciliació i les noves propostes. Aquesta és una
realitat que l’encarnació del Fill de Déu fa possible pel misteri de
la seva creu i el do del seu Esperit, una realitat a la que el cant dels
àngels ens torna a cridar a treballar-hi amb generositat de cor.
GLÒRIA A DÉU A DALT DEL CEL (música P. Ireneu Segarra)
Col·lecta
Oh Déu,
per la virginitat fecunda de Maria,
heu donat un salvador al llinatge humà,
feu que experimentem la seva intercessió,
ja que per ella hem merescut de rebre
el vostre Fill autor de la vida.
Per nostre Senyor Jesucrist.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del llibre dels Nombres

6,22-27

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aharon i als
seus fills: Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: “Que el
Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror
de la seva mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap a tu la
mirada i et doni la pau.” Així interposaran el meu nom a favor del
poble d’Israel, i jo el beneiré.»
SALM RESPONSORIAL

SEGONA LECTURA
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia

4,4-7

Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu
Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la
prova que som fills de Déu és que l’Esperit del seu Fill que ell ha
enviat crida en els nostres cors: «Abba, Pare!» Per tant, ja no ets
esclau, sinó fill; i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.
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AL·LELUIA

Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes,
però ara ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill. (He 1,1-2)
EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

2,16-21

En aquell temps, els pastors anaren a Bet-Lèhem i trobaren Maria i
Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis
ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho
sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava
aquests records en el seu cor i els meditava.
Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que
havien vist i sentit; tot van trobar-ho com els ho havien anunciat.
Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-lo; li posaren el
nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el
concebés la seva mare.
HOMILIA
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PROFESSIÓ DE FE (música Mn. Romeu)
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 el tercer dia d'entre els morts
se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare totpoderós
i des d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts
Crec en l'Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.
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PREGÀRIA DELS FIDELS
Introducció del Celebrant: A Déu Pare, font i origen de tot bé,
elevem avui les nostres súpliques confiades, en nom de Jesucrist,
Príncep de la pau.
— Per l’Església: que sigui sempre exemple de reconciliació i de
pau entre tots els homes i dones del món. Preguem el Senyor.
— Pels qui tenen la responsabilitat en el govern de les nacions:
que creixin en la solidaritat i la justícia, oblidin les tibantors i
fomentin la pau per mitjà del diàleg, la reconciliació i el respecte
per la natura. Preguem el Senyor.
— Per les persones que són víctimes de les injustícies, les guerres, el terrorisme i tot tipus de violència: que no es trobin abandonats i siguin reconeguts en la seva dignitat. Preguem el Senyor.
— Per tots els cristians: que siguem en el nostre entorn testimonis
de perdó generós, d’una vida reconciliada i d’una fraternitat oberta
i integradora. Preguem el Senyor.
— Per nosaltres i per tots els qui portem al cor: que amb la nostra
convivència fraternal siguem en la nostra societat testimonis de la
pau veritable i de la justícia que l’Evangeli ens transmet i que només Crist ens pot donar. Preguem el Senyor.
Conclusió del Celebrant: Oh Déu nostre, concediu-nos per
intercessió de Maria, que en tots els pobles de la terra s’instauri el
regne de justícia i de pau del vostre Fill. Ell, que viu i regna pels
segles dels segles.
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Cant a l’ofertori
En veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant a festejar-lo van amb sa veu melindrosa.
L'àliga imperial pels aires va voltant, cantant amb melodia,
dient: 'Jesús és nat per treure'ns de pecat i dar-nos l'Alegria'.
Cantava el passerell: 'Oh, que formós i que bell és l'Infant de Maria!'.
I lo alegre tord: 'Vençuda n'és la mort, ja neix la Vida mia'.
Cantava el francolí: Ocells qui vol venir avui a trenc de dia
a veure el gran Senyor amb sa gran resplendor a dins d'una establia?
Picots i borroners volen entre els fruiters cantant llurs alegries;
la guatlla i el cucut de molt lluny han vingut per contemplar el
Messies.
Cantava la perdiu Me'n vaig a fer lo niu dins d'aquella establia,
per a veure l'Infant com està tremolant en braços de Maria.
La garsa, griva o gaig diuen: Ara ve el maig! Respon la cadernera:
Tot arbre reverdeix, tota branca floreix com si fos primavera.
Xiuxiueja el pinsà: Glòria avui i demà; sento gran alegria
de veure el diamant tan hermós i brillant als braços de Maria.
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Cant de comunió

Salm 84
Heu afavorit, Senyor, el vostre país,
i renovat el vostre poble;
heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau.
La fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà / al seu davant,
i la pau / seguirà les petjades.
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Postcomunió
Hem rebut, Senyor, amb joia els sagraments celestials;
feu que ens aprofitin per a la vida eterna,
a nosaltres que proclamem la Verge Maria
com a Mare del vostre Fill i Mare de l’Església.
Per Crist Senyor nostre.
Després de la benedicció final, tot anant a besar la Imatge de Jesús Infant cantem l’”Adeste fideles”
Fidels, atanseu-vos, triomfants i alegres;
veniu-hi, veniu-hi devers Betlem.
On podreu veure nat el rei dels àngels.
Veniu i adorem-lo, veniu i adorem-lo,
veniu i adorem Jesús Salvador.
Deixant les ramades els pastors anaren,
humils, al pessebre, cridats pel cel:
Ara nosaltres a bon pas anem-hi.
Veniu i adorem-lo...
Del Pare celeste, l'esplendor eterna,
velada en la blanca carn admirarem.
Déu, infant tendre i amb bolquers que el faixen.
Veniu i adorem-lo...
Pels homes fet pobre, sobre el fenc reposa.
Besem-lo i dem-li l'amor del cor:
Si Ell així ens ama, qui no l'amaria?
Veniu i adorem-lo...
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Les dotze van tocant.
ja és nat el Rei Infant,
Fill de Maria.
Ja és nat el Rei Infant,
Fill de Maria, fill de Maria.
El cel és estrellat,
el món és tot glaçat,
neva i venteja.
El món és tot glaçat,
neva i venteja, neva i venteja.
D'algun llop famolenc
del fons d'un negre avenc
l'udol arriba.
Del fons d'un negre avenc
l'udol arriba, l'udol arriba.
La Verge i el Fillet
n'estan mig morts de fred,
i el vell tremola.
N'estan mig morts de fred,
i el vell tremola, i el vell tremola.
Josep, a poc a poc
encén allà un gran foc
i els àngels canten.
Encén allà un gran foc
¡i els àngels canten, i els àngels canten.
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