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Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: 
 
El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble 
de Galilea anomenat Natzaret, a una noia verge, 
compromesa en matrimoni amb un home de la casa 
de David que es deia Josep. El nom de la noia era 
Maria. L’àngel entrà a trobar-la i li digué: Déu te 
guard, plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb 
tu. Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i 
pensava per què la saludava així. L’àngel li 
digué: No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia 
davant de Déu. Concebràs i tindràs un fill, i li 
posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l’anomenaran 
Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de 
David, el seu pare. Regnarà per sempre sobre el 
poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. Maria 
preguntà a l’àngel: Com podrà ser això, si jo sóc 
verge? L’àngel li respongué: L’Esperit Sant vindrà 
sobre teu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la 
seva ombra; per això el fruit que naixerà serà sant i 
l’anomenaran Fill de Déu. També Elisabet, la teva 
parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; 
ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè 
mes, perquè per a Déu no hi ha res 
impossible. Maria va dir: Sóc la serventa del Senyor: 
que es compleixi en mi la teva paraula.  
I l’àngel es va retirar. 

Que es faci en mi: (*) 
 

Com pot ser això? 

Per què t’has fixat en mi? 

Si sóc la més petita al teu servei. 

 

Com pot ser això? 

Si jo no m’he esposat, 

i vetllo esperant el meu Espòs… 

 

L’Esperit Sant vindrà a sobre teu, 

la seva ombra et cobrirà… 

No tinguis por de res ni de ningú, 

Jo seré al teu costat! 

 

Que es faci en mi 

la teva voluntat 

i es faci carn la teva Paraula (2) 

 

Com pot ser això? 

Si jo sóc massa jove, 

i no tinc la saviesa dels més grans… 

 

Com pot ser això?  

Si no sabré què dir,  

i sé que ni tan sols sabré parlar… 

(*)enllaç de les cançons, http://cantalatevafe.cat/ciutatestel.html  
 

Pregària i silenci 

http://cantalatevafe.cat/ciutatestel.html


Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: 
 
Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la 
Muntanya, en un poble de Judà, va entrar a casa de 
Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va 
sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les 
seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit 
Sant. Llavors va exclamar amb totes les forces: Ets 
beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de 
les teves entranyes! Qui sóc jo perquè la mare del 
meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he 
sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins 
les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò 
que el Senyor t’ha anunciat es complirà. Maria 
digué: La meva ànima magnifica el Senyor, el meu 
esperit celebra 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 exalta els humils; omple de béns 
els pobres, i els rics se’n tornen sense res. Ha 
protegit Israel, el seu servent, com havia promès als 
nostres pares; s’ha recordat del seu amor a 
Abraham i a la seva descendència per 
sempre. Maria es va quedar uns tres mesos amb 
ella, i després se’n tornà a casa seva. 

Ets beneïda: 

 

Quan has entrat a la meva casa 

el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves 

entranyes 

quan has entrat a la meva vida 

has omplert de llum les tristeses i les pors que 

m’envolten, perquè... 

Ets la mare del meu Salvador 

i has vingut a visitar-me. 

Qui sóc jo per a merèixer això? 

agraïda cridaré ben fort... 

 

Ets beneïda / entre totes les dones 

i és beneït el fruit / de les teves entranyes (2) 

 

Ara sóc qui fa la visita, 

amb un llantió entre les mans  

t’ofereixo la pregària del cor, 

Dóna’m la llum que m’ajudi a veure-hi 

Tu que la vas acollir i ara la portes als braços perquè... 

Ets la mare del meu Salvador 

i he vingut a visitar-te. 

M’has mirat amb els teus ulls d’amor i 

agraït et cridaré ben fort... 

 

Ets beneïda ... 

Feliç tu que has cregut 

allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà! 

tot es complirà!!! 

Pregària i silenci 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: 
 
Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August 
ordenant que es fes el cens de tot l’imperi. Aquest 
cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era 
governador de Síria. Tothom anava a inscriure’s, 
cadascú a la seva població. També Josep va pujar 
de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble 
de David, que es diu Betlem, perquè era de la casa i 
la família de David. Josep havia d’inscriure’s 
juntament amb Maria, que estava compromesa amb 
ell en matrimoni. Maria esperava un fill. Mentre eren 
allà, se li van complir els dies i va infantar el seu fill 
primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en 
una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a 
la sala de l’hostal. A la mateixa contrada hi havia 
uns pastors que vivien al ras i de nit es rellevaven 
per guardar el seu ramat. Un àngel del Senyor se’ls 
presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. 
Ells es van espantar molt. Però l’àngel els digué: No 
tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà 
a tot el poble una gran alegria: avui, a la ciutat de 
David, us ha nascut un salvador, que és el 
Messies, el Senyor. Això us servirà de senyal: 
trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en 
una menjadora. I de sobte s’uní a l’àngel un estol 
dels exèrcits celestials que lloava Déu 
cantant: Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra 
pau als homes que ell estima. 

El meu fill: 

 

El meu fill avui és nat 

al casal del pa 

potser demà, demà saciarà del món la fam. 

 

El meu Fill avui és nat 

entre el més humils 

potser demà, demà podrà regnar com a sobirà. 

 

El meu cor de mare 

vol  espantar les pors i les ombres 

En la nit més clara 

quan la foscor ja va fent-se enrere 

i la teva llum es va fent més gran 

per il·luminar tot al teu voltant. 

 

El meu Fill està faixat 

amb humils bolquers 

potser demà, demà anirà vestit de Majestat 

 

El meu Fill dorm en un llit 

fet amb quatre pals  

potser demà, demà podrà estrenar  

un lloc nou on reposar. 

 

 
 

 

Pregària i silenci 



Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: 
 

Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès 
referent a la purificació, portaren Jesús a Jerusalem per 
presentar-lo al Senyor. Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot 
primogènit mascle serà consagrat al Senyor. Havien d’oferir 
en sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores 
o dos colomins. Hi havia llavors a Jerusalem un home que es 
deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava que 
Israel seria consolat i tenia el do de l’Esperit Sant. En una 
revelació, l’Esperit Sant li havia fet saber que no veuria la 
mort sense haver vist el Messies del Senyor. Va anar, doncs, 
al temple, guiat per l’Esperit, i quan els pares entraven amb 
l’infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la 
Llei, el prengué en braços i beneí Déu dient: Ara, Senyor, 
deixa que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies 
promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparaves 
per presentar-lo a tots els pobles: llum que es reveli a les 
nacions, glòria d’Israel, el teu poble. El seu pare i la seva 
mare estaven meravellats del que es deia d’ell. Simeó va 
beneir-los i digué a Maria, la seva mare: Aquest infant serà 
motiu que molts caiguin i molts s’aixequin a Israel; serà una 
senyera que trobarà contradicció, i a tu mateixa una espasa et 
traspassarà l’ànima. Així es revelaran els pensaments 
amagats al cor de molts. Hi havia també una profetessa, 
Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era d’edat molt 
avançada: després de casada, havia viscut set anys amb el 
seu marit, però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-
quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu 
nit i dia amb dejunis i pregàries. Ella, doncs, es va presentar 
en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de 
l’infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria 
alliberada. Quan hagueren complert tot el que manava la Llei 
del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. 

Llum de les nacions: 

 

Ara, doncs, Senyor, deixeu que vagi en pau, 

tal com m’havíeu promès, 

sóc un pobre servent vostre que, fidel, 

ha esperat el vostre jorn...  
 

Els meus ulls, avui, han vist el Salvador 

que ens estàveu preparant 

per poder-lo presentar com a Senyor 

a tots els pobles del món. 
 

Per Ell molts cauran 

i d’altres s’alçaran, 

en Ell tothom ha vist la salvació, 

Ell és... llum de les nacions! (2) 
 

Bona mare, aquest Fill teu serà el teu goig 

i la teva salvació, 

però una espasa et traspassarà el teu cor 

en la nit del seu dolor... 
 

I es revelaran, així, al cor de molts 

sentiments que fins avui 

esperaven amagats en la foscor 

el dia del Salvador... 

 

Per Ell molts cauran 

i d’altres s’alçaran, 

en Ell ja no hi ha dubte ni foscor, 

Ell és... llum de les nacions! (2) 
 

Pregària i silenci 
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc: 
 

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem 
amb motiu de la festa de Pasqua. Quan ell tenia 
dotze anys, hi van pujar a celebrar la festa, tal com 
era costum. Acabats els dies de la celebració, quan 
se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense 
que els seus pares se n’adonessin. Pensant-se que 
era a la caravana, van fer una jornada de camí 
abans de començar a buscar-lo entre els parents i 
coneguts; i com que no el trobaven, van tornar a 
Jerusalem a buscar-lo. Al cap de tres dies el van 
trobar al temple, assegut entre els mestres de la 
Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el 
sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de 
les seves respostes. En veure’l allà, els seus pares 
van quedar molt sorpresos, i la seva mare li 
digué: Fill meu, per què t’has portat així amb 
nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb 
ànsia. Ell els respongué: Per què em buscàveu? No 
sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu 
Pare? Però ells no comprengueren aquesta 
resposta. Després baixà amb ells a Natzaret i els 
era obedient. La seva mare conservava tot això en 
el seu cor. Jesús creixia en edat i saviesa. 

On ets? 
 

Sortint de la ciutat i fent camí 

sento un buit enmig de crits. 

M'aturo i miro; no ets aquí! 

T'estem buscant, tota la nit. 

Pregunto als nens, un pèl distrets: 

Heu vist Jesús? Sabeu on és? 

Ningú no ho sap, què ha succeït? 

Com m’ha pogut passar això a mi? 
 

Jo confiava que vinguessis amb nosaltres 

entre els parents i els coneguts del nostre grup 
 

On ets? On ets? / Per què t’has portat així? 

On ets? On ets? / Et buscàvem amb neguit. 

On ets? On ets? / El teu pare i jo patíem  

perquè no sabíem / on devies ser tot aquest temps. 

Diga’m on ets!!! 
 

Per què patieu tant per mi? 

Si ja sóc gran per decidir. 

Jo ja he trobat el meu camí,  

la seva crida he de seguir. 

Tornem a casa, també vinc. 

m’ensenyareu a dir que sí! 

ara potser no ho enteneu 

jo he de seguir els plans de Déu!!! 

Pregària i silenci 



Lectura de l’evangeli segons sant Joan: 
 
El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de 
Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou 
convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. 
Com que el vi s’acabava, la mare de Jesús li diu: No 
tenen vi. Jesús li respon: Dona, i jo què hi tinc a 
veure? Encara no ha arribat la meva hora. La seva 
mare diu als servidors: Feu tot el que ell us digui. Hi 
havia allà sis piques de pedra destinades a les 
pràctiques de purificació usuals entre els jueus. 
Tenien una cabuda d’uns cent litres cada una. 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 li’n portaren. El cap 
de servei tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no 
sabia d’on venia, però els servidors sí que ho 
sabien, perquè ells mateixos l’havien treta. 
Aleshores el cap de servei crida el nuvi i li 
diu: Tothom serveix primer els millors vins i, quan 
els convidats han begut molt, serveix els més 
ordinaris. Però tu has guardat fins ara el vi 
millor. Així va començar Jesús els seus senyals a 
Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els 
seus deixebles van creure en ell.  

Feu el que Ell us digui: 

 

S’ha acabat el vi 

les previsions ens han fallat, 

i aquesta festa no podrà seguir endavant. 

 

Tots els convidats  

aviat haurem d’acomiadar 

perquè ara el vi ja s’ha acabat... 

 

Si feu el que Ell us digui 

mai no us mancarà de res, 

ja no haureu de tenir por. 

 

Si feu el que Ell us digui, 

al convit del seu amor, 

a la fi podreu brindar amb el vi millor! 

 

Si no queda amor 

les il·lusions s’apagaran 

i aquesta vida no podrà seguir endavant... 

 

Qualsevol rutina 

aigualida i sense gust 

només l’amor la pot canviar! 

 

Pregària i silenci 
Lectura de l’evangeli segons sant Joan: 
 
S’estaven vora la creu de Jesús la seva mare i la 
germana de la seva mare, Maria, muller de Cleofàs, 
i Maria Magdalena. Quan Jesús veié la seva mare i, 
al seu costat, el deixeble que ell estimava, digué a la 
mare: Dona, aquí tens el teu fill. Després digué al 
deixeble: Aquí tens la teva mare. I d’aleshores 
ençà el deixeble la va acollir a casa seva. 

 

Mare silent: 

 

Ahir vas marxar 

ja era molt tard 

quan vas sortir de casa. 

Un pressentiment 

rondava el meu cap 

a la matinada 

uns crits al carrer em van fer llevar 

de sobte vaig témer que t’hagués passat 

el que no volia ni pensar. 

 

El teu cos ferit 

esgota impotent  

les darreres forces. 

De sobte tens set 

i el glop més amarg 

has pres del teu calze 

i jo què puc fer si no et puc tocar 

tan sols puc donar-te tot el meu amor 

i plorar el dolor de lluny estant. 

 

I en l’últim moment 

te m’has adreçat 

i m’has confiat 

el teu estimat 

i em dones a Ell 

abans d’expirar                             

com Mare silent                             

de tots els germans...  

 

Ja tot s’ha acomplert 

inclines el cap 

i ens lliures la VIDA! 

Pregària i silenci 



Lectura del llibre dels Fets dels Apòstols: 
 
Després els apòstols se’n tornaren a Jerusalem des 
de la muntanya anomenada de les Oliveres, que és 
a prop de la ciutat, a la distància que és permès de 
recórrer en dissabte. Van entrar-hi i van pujar a la 
sala de la casa on es reunien. Eren Pere, Joan, 
Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, 
Jaume, fill d’Alfeu, Simó el Zelós, i Judes, fill de 
Jaume. Tots ells eren constants i unànimes en la 
pregària, juntament amb algunes dones, amb Maria, 
la mare de Jesús, i amb els germans d’ell.  

 

Amb tu Maria: 

 

Estem reunits 

amb tots els germans 

constants en la pregària. 

 

S’ha girat un vent 

fort impetuós 

i una remor molt forta. 

 

I en aquests moments / ets al meu costat 

donant-me confianza / i en les meves pors 

m’has encoratjat / i ara sols puc cridar: 

  

Avui l’Esperit del Senyor 

ha vingut a fer estada a dins del meu cor. 

Tu m’has ensenyat a acollir-lo 

i viuré per sempre amb tu Maria... (2) 

 

Han aparegut 

llengües com de foc 

que tot ho abrusaven. 

 

Tots hem quedat plens 

de l’Esperit Sant 

per fi ens podrem entendre. 
Pregària i silenci 

Parenostre. 
  
 
Oració final: 
 
Gràcies, Senyor, per enviar missatgers 
que ens anuncien el teu pas entre nosaltres. 
Gràcies per les persones que han estat 
ungides pel teu Esperit 
i ens ajuden a reconèixer la teva Presència 
en la nostra història. 
Gràcies per la gent que viu atenta 
a la teva vinguda, 
que vetllen tot esperant 
un signe de la teva proximitat. 
Gràcies perquè ens conviden 
a estar a l’aguait, 
a no defallir,  
a no perdre l’esperança, 
a no distreure’ns, 
a fixar-nos en el que és important 
encara que es presenti revestit de quotidianitat. 
Gràcies Maria per la teva humilitat, 
per ser dòcil a l’Esperit 
i, alhora, ser lleial amb la tradició rebuda. 
Per saber trobar el rastre del Déu viu 
en la saviesa heretada. 
Gràcies Simeó i Anna per la vostra fidelitat, 
per estar oberts a l’Esperit 
i per ensenyar-nos a reconèixer la salvació 
amagada en el cor d’un infant. 
 
 

 

De la ciutat Estel: 

 

Déu vos salve 

plena de gràcia 

el Senyor és amb vos! 

Beneïda sou vos 

entre totes les dones, 

beneït és el fruit 

del vostre sant ventre Jesús... 

 

Déu vos salve 

plena de gràcia 

el Senyor és amb vos! 

nostra Mare de Déu 

de la Candela 

conduïu-nos a tots 

conduïu-nos a tots cap al cel... 

 

Perquè vos sou la nostra mare 

vos sou el nostre anhel 

portadora de la Llum que ens il·lumina, 

de la ciutat estel (2) 

 

Déu vos salve 

plena de gràcia 

el Senyor és amb vos! 

Feu-nos veure la Llum 

dels vostres braços, 

feu-nos veure la Llum, 

la Llum que es revela en Jesús... 

 

Perquè vos sou la nostra mare 

vos sou el nostre anhel 

portadora de la Llum que ens il·lumina, 

de la ciutat estel (2) 
 


