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XXIII Cicle de Primavera

Maig de 2021

«Maig, el mes de Maria»
Diumenge, 23 de maig

A l’orgue Berenguer MONTSERRAT.
Organista a Sta. Mª de Vilafranca del Penedès
i alumne de l’ESMUC

«Maig, el mes de Maria»
Programa
Litania a la Virgen Sra. Nuestra, a 5 vozes
Tiento de 2ndo por Ge sol re ut «Sobre la letanía de la Virgen»
Ave Maris Stella, lleva el canto llano el tiple, duo
Ave Maris Stella, lleva el canto llano el contrabaxo, a tres
Ave Maris Stella, a quatro
Ave Maria
Ave Maria (Arcadelt)
Ave Maria
Ave Maria, based on an «Ave Maria»

Joan PRIM (1628–1692)
Pablo BRUNA (1611–1679)
Antonio de CABEZÓN (1510–1566)
Hernando de CABEZÓN 1541–1602)
Antonio de CABEZÓN (1510–1566)
Jacob ARCADELT (c.1505 – 1568)
Franz LISZT (1811–1886)
Tomás L. de VICTORIA (1548–1611)
Kees SCHOONENBEEK (1947)

by Tomás Luis de Victoria

Lletanies de la Mare de Déu
Santa Maria
R. Pregueu per nosaltres.
Santa Mare de Déu
Santa Verge de les Verges
Mare del Crist
Mare de l’Església
Mare de la divina gràcia
Mare puríssima
Mare castíssima
Mare virginal
Mare sense corrupció
Mare immaculada
Mare amable
Mare admirable
Mare del bon consell
Mare del Creador
Mare del Salvador
Verge prudentíssima
Verge venerable
Verge predicable
Verge potent
Verge clement
Verge fidel
Mirall de justícia
Seu de la saviesa
Causa de la nostra alegria
Vas espiritual

Vas honorable
Vas insigne de devoció
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa daurada
Arca de l’aliança
Porta del cel
Estel del matí
Salut dels malalts
Refugi dels pecadors
Consoladora dels afligits
Auxili dels cristians
Reina dels àngels
Reina dels patriarques
Reina dels profetes
Reina dels apòstols
Reina dels màrtirs
Reina dels confessors
Reina de les verges
Reina de tots els sants
Reina concebuda sens pecat original
Reina al cel assumpta
Reina del sacratíssim Rosari
Reina de les famílies
Reina de la pau
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R. Perdoneu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R. Escolteu-nos, Senyor.
Anyell de Déu que lleveu el pecat del món. R. Tingueu pietat de nosaltres.
Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les
promeses de nostre Senyor Jesucrist.

Ave Maris Stella
Déu vos salve, Estrella de la Mar,
santa Mare de Déu,
Maria sempre Verge:
Porta oberta dels cels.
Acceptant aquell «Ave»
del l’arcàngel Gabriel
atorgueu-nos la pau,

bescanviat el nom d’«Eva» pel d’«Ave».
Deslligueu-nos del pecat,
il·lumineu els encegats,
allunyeu-nos de tot mal
i atorgueu-nos tota bondat.
Mostreu-nos que ens sou mare:
que aculli nostra pregària
Aquell nadó
que us escollí com a mare.
Verge singular,
entre totes la més santa:
alliberats de nostres culpes,
feu-nos mansuets i purs.
Deu-nos vida sens taca,
aplaneu-nos el camí
perquè contemplem el vostre Fill
i gaudim amb vosaltres eternament.
A Déu Pare la glòria,
a Crist l’honor suprem,
i igual a l'Esperit Sant,
als tres en la Unitat. Amén.
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