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Sota la teua empara
Sota la teua empara ens acollim, Santa Mare de Déu. No desoïs-
ques l’oració dels teus fills necessitats i allibera’ns de tot perill, 
Mare de Déu gloriosa i beneïda defensa sempre els teus fills.

Oracions

Pare Nostre

Pare Nostre

que esteu en el cel:

siga santificat el vostre nom.

Vinga a nosaltres el vostre regne.

Faça’s la vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos, Senyor, el dia de hui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,

ans allibereu-nos de qualsevol mal.

Amén

Ave Maria
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;

el Senyor és amb Vós;

beneïda sou Vós entre totes les dones;

i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu;

pregueu per nosaltres pecadors,

ara i en l’hora de la nostra mort.

Amén.
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Àngelus
L’àngel del Senyor anuncià a Maria.
I ella concebé per obra de l’Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria...

Sóc l’esclava del Senyor.
Que es complisquen en mi les teues paraules.
Déu vos salve, Maria...

El qui és la Paraula es va fer home.
I va habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria... 

Pregueu per nosaltres, Santa Mare de Déu,
perquè siguem dignes de les promeses de 
Crist.

Escolta Israel
Estima el Senyor, el teu Déu, amb 
tot el cor, amb tota l’ànima i amb 
totes les teues forces, i estima 
els altres com a tu mateix. Fes 
això i viuràs.

Benedicció de la taula
Beneïu, Senyor, aquests aliments. 
Beneïu-nos a nosaltres, les nostres 
famílies, cuida aquells que hui no 
poden menjar i/o se senten sense 
companyia. Per Jesucrist nostre 
Senyor. AMÉN



25

Credo

Crec en un sol Déu,
Pare totpoderós,

creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu
i 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 d’allí ha de venir a jutjar 
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.


