El Centre d’Estudis Pastorals
de les diòcesis catalanes
i Quaderns de Pastoral
us desitgen un Bon Nadal
i un agradós i sorprenent any
2014.
I us ofereixen
aquests subsidis litúrgics - pastorals
per a les celebracions.

La Calenda
o Pregó de Nadal

U

s anunciem, germans,
una bona nova que
portarà a tot el poble una
gran alegria:
escolteu-la amb cor joiós!

H

avien passat milers i
milers d’anys d’ençà
que Déu,
al principi, creà cel i terra
i feu l’home a la seva imatge
i semblança;
i milers i milers d’anys des
que havia cessat el diluvi
i l’Altíssim havia fet
resplendir l’arc iris,
senyal d’aliança i de pau;
l’any quaranta dos de
l’imperi d’Octavi August,
quan el món sencer gaudia
de gran pau;
en la sexta edat del món, ara
fa dos mil tretze anys:

A

BETLEM DE JUDÀ,
un poble humil d’Israel,
ocupat pels romans,
en una establia,
perquè no hi havia lloc a
l’hostal,
E MARIA VERGE,
esposa de Josep,
de la família de David,

D
V

A NÉIXER JESÚS DÉU
ETERN, FILL DE L’ETERN
PARE I HOME VERITABLE
que és el Salvador que els
homes esperaven.

Versió breu i adaptada de la Calenda del Martirologi Romà que es va utilitzar l’any 1988 a Sant Pere del Vaticà.
Musica del M. Joan Aragonès (+2012) que es canta a l’Oratori de San Felip Neri de Barcelona

EL CANT DE LA SIBIL·LA
En una de les versions que és canten a Mallorca.

E

l jorn del judici, parrà (perirà) el qui no haurà fet
servici.

Rei universal
Jesucrist
home i ver Déu eternal
del Cel vindrà per a jutjar
i a cada un lo just darà.
El jorn del judici, parrà el qui no haurà fet servici.

A

ls mals dirà molt agrement (agrament)
anau maleïts en el torment (turment)
anau, anau al foc etern
al vostre príncep de lo infern.
El jorn del judici, parrà el qui no haurà fet servici.

A

ls bons dirà fills meus veniu
benaventurats posseïu
el Regne que està preparat
des de que el món va ser creat.
El jorn del judici, parrà el qui no haurà fet servici.

O

h! Humil Verge Vos que heu parit
Jesús infant aquesta nit
al vostre Fill vulgueu pregar
que de lo infern nos vulla guardar.

(A cada inici d’estrofa hi ha una inclinació d’espasa, segons ens va
comentar una vegada una dona que ens explicava la història popular).
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