Galilea.153
Litúrgia, pastoral, vida cristiana

Amb Francesc d’Assís: per la creació,
amb els pobres, per la pau

Per la creació,
Música (Haydn, La creació)
Adam i Eva canten:

De la teva bondat, Senyor, la Terra
i el Cel n’estan plens. El món tan
gran, tan meravellós, és obra de les
teves mans.

Silenci

Lectura del Gènesi 1–2,3
Càntic de les criatures (a dos cors)
Lloat sigueu, Senyor, amb totes les criatures,
especialment el germà sol,
el qual és dia i per ell ens il·lumineu;
i ell és bell i radiant amb gran esplendor;
de Vós, Altíssim, porta significació.
Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana lluna i els estels,
en el cel els heu fet clars, preciosos i bells.
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent,
i per l’aire, l’ennuvolat i el serè, i tot temps,
pel qual a les vostres criatures doneu sosteniment.
Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua,
la qual és molt útil i humil i preciosa i casta.
Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc,
pel qual ens il·lumineu de nit,
i és bell i juganer i robust i fort.

Lloat sigueu, Senyor meu,
per la germana nostra mare terra,
la qual ens sosté i governa
i produeix fruits diversos
amb flors acolorides i herba.
Lloat sigueu, Senyor, per aquells que perdonen
pel vostre amor, i aguanten malaltia i tribulació.
Benaurats els qui l’aguanten en pau,
Ja que per vós, Senyor, seran coronats.

Cant (drets)
Lloeu el Senyor, vosaltres, tots els pobles,
glorifiqueu-lo, totes les nacions!
És immens el seu amor per nosaltres,
la fidelitat del Senyor durarà sempre.
Al·leluia. Al·leluia!
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per la pau.

Música (Pärt, Spiegel im Spiegel)

Testimoni (algú de la comunitat)

Música (Ave Maria, La ruta d’Orient, J. Savall)

Silenci

Lectura de l’evangeli de Mateu (11,25-30)

Silenci

¿Què és el treball decent? (tots junts)

Cant (drets)

Lectura de l’evangeli de Lluc (6,27-36)

¿Què és el treball decent?
Significa un treball que, en qualsevol societat,
sigui expressió de la dignitat essencial
de tot home o dona:
un treball lliurement elegit,
que associï efectivament els treballadors,
homes i dones,
al desenvolupament de la seva comunitat;
un treball que, d’aquesta manera, faci que els
treballadors siguin respectats,
evitant tota discriminació;
un treball que permeti satisfer
les necessitats de les famílies
i escolaritzar els fills sense que es vegin
obligats a treballar;
un treball que permeti als treballadors
organitzar-se lliurement
i fer sentir la seva veu;
un treball que deixi espai per a retrobar-se
adequadament amb les pròpies arrels en
l’àmbit personal, familiar i espiritual;
un treball que asseguri una condició digna
als treballadors que arriben a la jubilació.

Compartir-ho tot és font de riquesa.
Jesús, dona’ns un cor de pobre.

Feu de mi un instrument de la vostra pau

Benet XVI, Caritas in veritate 63

(a dos cors)

Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
Que allà on hi hagi odi jo hi posi amor.
Que on hi hagi ofensa hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia hi posi unió.
On hi hagi error hi posi veritat.
On hi hagi dubte hi posi fe.
On hi hagi desesperació hi posi esperança.
On hi hagi tenebres hi posi llum.
On hi hagi tristesa hi posi alegria.
Oh Mestre,
feu que 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.

Parenostre (cantat drets)
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