VETLLA DE
PREGÀRIA DE
CAP D’ANY

La nit de cap d’any algunes parròquies o comunitats organitzen una vetlla de pregària, que pot
acabar amb una celebració festiva per celebrar
el nou any. Aquí oferim un model, amb cants,
textos i pregàries. El que condueix la pregària
distribuirà els tres lectors (lectura de l'Antic Testament, del Nou Testament, del missatge del
Papa) i anirà explicant els diversos moments.

1. Cant: Quan desvetllarem els cors (MD 78)
Quan desvetllarem els cors a la veu del Déu vivent,
junts retrobarem la font de llibertat;
quan aixecarem les mans per cantar al Déu vivent
junts retrobarem la llum d’un nou demà.
1. Ell sabrà trencar les armes.
Ell sabrà canviar els cors;
Ell eixugarà les llàgrimes,
Ell farà fugir les pors.
2. No més nit sobre la terra.
Ell vindrà com un gran foc.
No més odi ni més guerra:
Ell farà el món tot nou.
3. Ell serà Déu amb nosaltres.
Tot el mal ja haurà passat.
De les cendres i les brases
en farà nova ciutat.

2. Introducció
(Donem gràcies a Déu per l’any
que acaba, encomanem el nou any,
preguem per la pau...)

3. Petició de perdó: Pietat oh Déu (MD 552)

1. Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
vós que estimeu perquè sou l’Amor;
renteu-me bé del meu gran pecat,
purifiqueu el meu mancament.

3. Creeu en mi un cor ben pur,
feu-me sentir vostre Esperit Sant;
no m’amagueu vostre esguard serè:
torneu-me el goig de la salvació.

2. Prou reconec el meu pecat,
i el mal que he fet, sempre el tinc present;
és contra vós, contra qui he pecat,
i en vós he ofès tots els meus germans.
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(Demanem perdó per les vegades que en aquest any que acaba no hem estat
prou ﬁdels a l’Evangeli de Jesús: silenci i cant).
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4. Oració (la llegim tots junts)
Senyor, en aquests dies de Nadal i Cap d’Any,
abans que sonin les dotze campanades,
us volem presentar les esperances i els somnis que tenim
per a l’any que és a punt de començar.
Us donem gràcies, Senyor,
per tots els beneficis que hem rebut de vós
en aquest any que ara acabem.
Perdoneu-nos allò en què us hàgim fallat.
Beneïu-nos cada dia i feu que caminem sempre
per camins de pau i fraternitat.
De tot cor us demanem, Senyor, que acolliu en el vostre Regne
els que heu cridat a vós al llarg d’aquest any.
Ajudeu, Senyor, els que, enmig del brogit
i les lluminàries d’aquestes festes,
se senten sols i buits, sense alegria,
o viuen en la tribulació i el sofriment.
Feu que la vostra llum ens il·lumini sempre,
que la vostra vida ens doni forces
perquè, en aquest temps que vivim
i que passa tan de pressa, puguem sentir de veritat
el pes profund, misteriós i ple d’esperança de la vostra eternitat.

5. Salm 84 (el resem a dos cors)
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 vostre enuig s’ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.
Déu salvador nostre, renoveu-nos;
assereneu-vos i no us enutgeu.
¿Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor?
¿És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l’alegria?
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.
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Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l’estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats».

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 li seguirà les petjades.
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6. Lectura de l’Antic
Testament (Nombres 6,22-27)
El Senyor va parlar encara a Moisès.
Li digué: Comunica això a Aaron i als
seus fills: «Beneïu els israelites amb
aquesta benedicció:
"Que el Senyor et beneeixi i et guardi. Que et faci veure la claror de la
seva mirada i s'apiadi de tu. Que fixi
damunt teu la seva mirada i et doni
la pau". Quan ells pronunciaran el
meu nom sobre els israelites, jo els
beneiré».

La bondat i l’amor del Senyor duren
per sempre, duren per sempre. (2)
1. Enaltim el nostre Déu:
celebrem el seu amor.
2. Dona pau als nostres cors:
celebrem el seu amor.
3. S’ha fet servidor de tots.
celebrem el seu amor.

8. Lectura del Nou Testament (Efesis 2,12-19)
En aquell temps vivíeu separats de
Crist, privats de la ciutadania d'Israel,
forasters a la promesa i a les aliances.
Vivíeu en el món sense esperança i
sense Déu; aleshores éreu lluny, però
ara la sang del Crist us ha apropat.
Ell és la nostra pau. De dos pobles
n'ha fet un de sol, destruint el mur
que els separava i abolint amb el seu
propi cos allò que els feia enemics:
la Llei amb els seus manaments i preceptes. Així ha posat pau entre tots
dos pobles i, en ell, n'ha creat un de

ble

sats».

seus fidels,
tre país.

ruit.

7. Cant: La bondat i l’amor
del Senyor (MD 50)

sol, la nova humanitat. Ha fet morir
en ell l'enemistat i, per la seva mort
en creu, els ha reconciliat tots dos
amb Déu i els ha unit en un sol cos.
Ell ha vingut a anunciar la bona nova
de la pau: la pau a vosaltres, que éreu
lluny, i la pau als qui eren a prop. Per
ell, uns i altres, units en un sol Esperit,
tenim accés al Pare. Ara, doncs, ja no
sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la
família de Déu.

9. Cant: Que la pau ens acompanyi (MD 123)
1. Que la pau ens acompanyi per camins de veritat.
Tots els jorns de nostra vida, pau de Crist ressuscitat.
2. Cors oberts a l’esperança d’una nova creació,
oferim la pau als homes com a signe de l’amor.

10. Lectura d’un fragment del missatge del Papa amb

motiu de la Jornada Mundial de Pregària per la Pau (cal buscar el
document de l'any corresponent i triar-ne un fragment)
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11. Silenci llarg
12. Pregàries
espontànies

Resposta:
Pare, escolteu-nos.

13. Parenostre

14. Càntic de Maria (MD 581-2) (també es pot resar)
1. La meva ànima canta al Senyor,
el meu esperit celebra Déu salvador,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
El seu nom és sant i l’amor que té s’estén
de generació en generació. (2)
2. Les obres del seu braç són potents i grans.
Dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos i exalça els humils
omple de béns els pobres.
3. Al seu servent ha protegit el Senyor,
com ho havia promès als nostres pares fa temps,
i s’ha recordat del seu amor a Abraham per sempre.

15. Pregària de sant Francesc d’Assís (la llegim tots junts)
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.
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.

16. Cant: Lloeu el Senyor, vosaltres tots els pobles (MD 458)
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!
Centre de Pastoral Litúrgica
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