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CANT D’ENTRADA:  
Era, senyors, un home en terra (A Sant Vicent Ferrer) 
(J.Bta. Comes)

KYRIE Y GLORIA: Missa Nostra Pregària (J. Climent)

PRIMERA LLECTURA: 2 Tim 4, 10-17b.
Lucas és l’ùnic que esta en mí.

SALM RESPONSORIAL:  Salm 144 
R/. Que els teus fidels, Senyor, proclamen la glòria del 
teu regnat.
Que totes les teues criatures te donen gràcies, Senyor, 
que te beneïxquen els teus fidels; que proclamen la glòria 
del teu regnat, que parlen de les teues gestes. R/. 

Explicant les teues gestes als homes, la glòria i majestat 
del teu regnat. El teu regnat és un regnat perpetu, el teu 
govern va de edat en edat. R/. 

El Senyor es just en tots els seus camins, és bondadós en 
totes les seues accions; prop està el Senyor dels que lo 
invoquen, dels que lo invoquen sincerament. R/. 
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ALELUYA:  Alleluia  (J.Bta. Comes)

EVANGELI: Lc 10, 1-9.
En aquell temps, el Senyor en designà uns atres setantados 
i els envià, de dos en dos, per davant d’ell, a tots els pobles i 
aldees a on ell havia d’anar. I els dia: «Hi ha molt que segar 
i els segadors son pocs; demaneu, per tant, al senyor dels 
sembrats que envie segadors als seus sembrats. ¡Aneu! Yo 
vos envie com a corders en mig de llops. No dugau sac, ni 
alforja, ni sandalies, i no saludeu a ningú pel camí. Quan 
entreu en alguna casa, digau primer: “Pau a esta casa.” Si hi 
ha gent de pau, la pau es quedarà en ells; si no, retornarà a 
vosatros. Quedeu-vos en la mateixa casa, menjant i bevent 
de lo que tinguen, perque el qui treballa, es digne del jornal. 
No aneu de casa en casa. Quan arribeu a una ciutat on se vos 
recebixca be mengeu de lo que vos oferixquen, cureu als 
malalts que hi haja i digau a la gent d’alli: “el regne de Deu 
està prop de vosatros”.»

OFERTORI: Ave Maria (J. Arcadelt)

SANCTUS:  Missa Nostra Pregària (J. Climent)

PATER NOSTER:  Pater noster, qui es in cælis: 
Sanctificétur nomen tuum: Advéniat regnum tuum: Fiat 
volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos 
indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Missa Nostra Pregària (J. Climent)

COMUNIÓ: O salutaris hostia (P. de la Rue)

FINAL: Himne oficial a Sant Vicent Ferrer (M.A. Arbó)   
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