TEMPS DE PREGÀRIA, per
Montblanc, 13 de gener de 2021

un temps incert - 29

Oratori de la Plebania

VENI SANCTE SPIRITUS

TAIZÉ - Music of Unity and Peace - 2014

Come, Holy Spirit, from heaven shine forth with
your glorious light
Veni Sancte Spiritu

Vine, Esperit Sant, del cel brilla amb la teva llum
gloriosa
Veni Sancte Spiritus

Come, Father of the poor, come, generous Spirit,
come
light of our hearts
Veni Sancte Spiritu

Vine, Pare dels pobres, vine, Esperit generós, vine,
llum dels nostres cors.
Veni Sancte Spiritu

Come from the four winds, O Spirit, come breath of
God
disperse the shadows over us, renew an
strengthen your people
Veni Sancte Spiritu

Most kindly warming light! Enter the inmost depths
of our hearts
for we are faithful to you
Without your presence we have nothing worthy,
nothing pure
Veni Sancte Spiritu
You are only comforter, Peace of the soul
In the heat you shade us; in our labour you refresh
us
and in trouble you are our strength
Veni Sancte Spiritu
On all who put their trust in you and receive you in
faith
shower all your gifts
Grant that they may grow in you and persevere to
the end
Give them lasting joy
Veni Sancte Spiritu

Veniu dels quatre vents, oh Esperit, vingueu alè de
Déu
dispersa les ombres sobre nosaltres, renova
enforteix la teva gent
Veni Sancte Spiritu

La llum més calorosa! Entreu en el més profund del
nostre cor
perquè us som dels
Sense la vostra presència no tenim res digne, res
pur
Veni Sancte Spiritu
Només ets consolador, pau de l'ànima
A la calor ens ombres; en el nostre treball ens
refresque
i en els problemes ets la nostra força
Veni Sancte Spiritu
A tots aquells que con en en vosaltres i us reben
amb fe
esborreu tots els vostres regals
Concediu que puguin créixer en vosaltres i
perseverar ns al nal
Doneu-los una alegria duradora
Veni Sancte Spiritu

INVOCACIÓ INICIAL
HIMNE A LA LLUM

M. Lluïsa Cortès - Cants de la Litúrgia Bizantina

Jesucrist resplendor celestial re ex gloriós del Déu sant.
Llum que ve del cel, per omplir els nostres cors.

i


.


d


.


.


fl

.


.


.


.


.


fi

.


!


.


.


.


s


s


s


s


s


s


s


s


s


s


s


.


.


fi

fi

,


.


fi

,


s


.


.


,


,


;


,


;


.


,


Pàgina 1 de 5

El sol baixa plàcidament la nit vindrà a omplir-ho tot.
Llum eternal davant vostre ens prosternem us adorem.
Glòria a Vós, Pare Sant,
Glòria a Vós, Jesucrist el Senyor
Glòria a Vós, Sant Esperit
Reveu la nostra lloança oh santa Trinitat.

DE L’EVANGELI SEGONS SANT LLUC

Lc 2,41-52

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, escoltantlos 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, i tenia el favor de Déu i dels homes.

DE NOCHE

TAIZÉ - Bendecid al Señor

De noche iremos, de noche Que para encontrar la fuente Sólo la sed nos alumbra.

DE LES HOMILIES D’ORÍGENES SOBRE L’EVANGELI DE LLU
TRADUCCIÓ. Ferret, Núria. La Paraula era Déu. CPL. Emaús maior 6. Barcelona 2015 p.6

Quan Jesús va complir dotze anys, es va quedar a Jerusalem. Els seus pares, que no ho sabien,
el busquen sol·lícitament i no el troben. El busquen entre els parents, el busquen a la caravana, el
busquen entre els coneguts: i no el troben entre ells. Jesús és, doncs, buscat pels seus pares; pel
pare que l’havia nodrit i acompanyat al baixar d’Egipte. I tanmateix no el troben amb la rapidesa
amb què el busquen. A jesús no se’l troba entre els parents i consanguinis; no se’l troba entre els
qui corporalment li estan units. El meu Jesús no pot se trobat en una atapeïda caravana. Aprèn on
el troben els qui el buscaven, perquè buscant-lo tu també puguis trobar-lo com Josep i Maria. A
l’anar a la seva recerca - diu - el trobaren al temple. En cap altre lloc, sinó en el temple; i no
simplement en el temple, sinó entre els mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes.
Busca, doncs, tu també a Jesús en el temple, cerca’l a l’Església, cerca’l entre els mestres que h
ha en el temple i no surten d’ell. Si el cerques d’aquesta manera el trobaràs
D’altre banda, si algú es té per mestre i no posseeix Jesús, aquest és mestre només de nom i, en
conseqüència, no podrà ser trobat Jesús en la seva companyia, Jesús que és la Paraula i la
Saviesa de Déu. El troben assegut enmig dels mestres, i no només assegut, sinó fent preguntes i
escoltant-los.

C


.


3


 


Pàgina 2 de 5

Per tant, perquè també nosaltres puguem escoltar-lo i ell pugui plantejar-nos qüestions, preguemlo i cerquem-lo enmig de neguits i de dolors, i llavors podrem trobar al qui busquem. No en va està
escrit: El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia. Convé que qui busca Jesús no ho faci de forma
negligent, dissoluta o eventualment, com fan molts que, per això, no aconsegueixen trobar-lo.
Diguem, al contrari: «Amb ànsia us busquem!», i un cop dit, ell mateix respondrà a la nostra ànima
que el busca amb afany i enmig del neguit, tot dient: ¿No sabíeu que jo només podia ser a casa
del meu pare

JESUS IS THE LIGHT
Blenda McGary & One Voice Children - 2020

Jesus is the light of the world
When I follow, His words help me see
Jesús is the light of the world
He has promised His peace to me

Jesús és la llum del món
Quan segueixo, les seves paraules m’ajuden a veure
Jesús és la llum del món
Ell m’ha promès la seva pau

Alleluia! Alleluia!
Praise the Lord! Praise ye the Lord!
Jesús is the Light of the world!

Al·leluia! Al·leluia!
Lloeu el Senyor! Lloat Senyor!
Jesús és la llum del món!

Jesus is the truth for the world
Whe I seek Him, His words give me hope
Jesus is the truth for the world
He will never leave me alone

Jesús és la veritat per al món
Si el busco, les seves paraules em donen esperança
Jesús és la veritat del món
Mai no em deixarà en pau

Alleluia! Alleluia!
Praise the Lord! Praise ye the Lord!
Jesús is the Light of the world!

Al·leluia! Al·leluia!
Lloeu el Senyor! Lloat Senyor!
Jesús és la llum del món!

When I question - When I wonder - When I
make mistakes along my way
There’s no question - Jesus loves me - And
He tells me not to be afraid
His atonement can change me, and heal me
I need to pray. I need Him today.
Ahh, Ahh, Ahh, Ahh, Ahh!

Quan pregunto - Quan em pregunto - Quan cometo
errors en el meu camí
No hi ha dubte - Jesús m’estima - I
Em diu que no tinc por
La seva expiació em pot canviar i em pot curar
Necessito pregar. Avui el necessito.
Ahh, Ahh, Ahh, Ahh, Ahh!

Alleluia! Alleluia!
His Light shows me the way
His Lignt comes when I pray
His Light brightens my darkest day
Jesús is the Light of the world!
Jesus is the Light of My world! (3)
Jesús is the Light of the world! (2)

Al·leluia! Al·leluia!
La seva Llum em mostra el camí
El seu Lignt arriba quan prego
La seva llum il·lumina el meu dia més fosc
Jesús és la llum del món!
Jesús és la llum del meu món! (3)
Jesús és la llum del món! (2)

SALM
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Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l’ànima:
poder viure a la casa del senyor
tots els dies de la vida,
per fruir-hi de l’estima del Senyor
i vetllar pel seu temple.

Salm 26, 4-9a

Ell m’amaga al seu costat,
en dies de desgràcia;
m’encobreix dintre el recer de casa seva,
m’encamina a la roca inaccessible.
Ara, doncs, s’aixeca el meu cap
sobre els enemics que m’envolten.
A casa d’ells ofereixo sacri cis,
ofereixo aclamacions,
himnes i càntics en honor del Senyor.
Escolteu el meu clam, Senyor,
compadiu-vos de mi, responeu-me.
De part vostre el cor em diu:
«Busqueu la meva presència»
Arribar davant vostre és el que vull;
Senyor, no us amagueu!

PARENOSTRE
BENEDICCIÓ
SOTA LA VOSTRA PROTECCIÓ
Sota la vostra protecció
ens refugiem, oh santa Mare de Déu.
No desoïu les nostres súpliques,
en les nostre necessitats.
En tots els perills
deslliureu-nos sempre.
Verge gloriosa i beneïda.

THANK YO
So many times,
You reached out to me,
But I turned my back 'cause I didn't think you had what I need.
Now you're everything,
You're everything to me.

Jesus Fellowship Songs
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I can't be without you God,
You're everything.
And I want to say thank you,
I was lost and you found me,
I was dead inside,
And you breathed into me,
And you brought these bones to life.
I want to say thank you,
Thank you for saving me.
Thank you for loving me unconditionally God.
You stood with open arms,
But I ran away.
'Cause I was scared of the pain that came with trust. Oooo.
But I came running back,
Into your embrace,
Because I knew you'd still be there,
You'd never leave me God.
I don't deserve you God (x2)
But you keep on loving me anyway.
Oh, You'd never stop loving me God.
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