ORACIONS EUCARÍSTIQUES - 3
ORACIONS DIVERSES
A) ADORO TE DEVOTE
1. Adóro te devóte, latens déitas,
quæ sub his figúris vere látitas.
Tibi se cor meum totum súbiicit,
quia te contémplans totum déficit.
2. Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur;
credo quidquid dixit Dei Fílius:
nil hoc verbo veritátis vérius.
3. In Cruce latébat sola déitas,
at hic latet simul et humánitas;
ambo tamen credens atque cónfitens,
peto quod petívit latro poénitens.
4. Plagas, sicut Thómas, non intúeor,
Deum tamen meum te confíteor;
fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.
5. O memoriále mortis Dómini!
Panis vivus, vitam præstans hómini;
præsta meæ menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.
6. Pie pellicáne, Iesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine:
cuius una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scélere.
7. Iesu, quem velátum nunc aspício,
oro, fiat illud quod tam sítio;
ut te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.

B) POESÍES DE SANTA TERESITA
Claueta del Sagrari: si tu sabessis l'enveja que et tinc, perquè pots tancar
i obrir cada dia la portella daurada de la presó eucarística ... Mas, claueta
preciosa: A què envejar-te tal dita, si fer tal miracle puc amb actes de fe
rendida, i obrir puc el tabernacle i amagar-me a meravella al costat del Rei
...? A què envejar-te claueta; claueta ...?
Llum, petit llum, que tan solitària brilles al racó apartat de abandonada
capella: Així, com tu, voldria consumir nit i dia al costat de Déu, amb el misteri
de la teva humil llumeta. Mas, ai! ¿Per a què envejar-te, si així es gasta la meva
vida, oculta al Santuari de solitària cel·la, on guanyo Jesús ànimes que, en
amors enceses, l'adoren; ¿A què envejar-te, lampareta, lampareta?
Ara santa d'altar sant: Amb quina gelosia et mira el meu cor, quan el
Verb baixa a terra i es reclina, com ahir a la menjadora, avui sobre tu, ara
beneïda! Més, quan Jesús escolta la pregària de l'ànima meva, ¿A què
conservar-te gelosia? Si per donar acollida al meu Salvador, jo tinc una ànima
ben toveta, un cor que està lluny de ser pedra dura i freda, com, comptat i
debatut, tu ets, ara beneïda.
Oh, corporals sagrats on reposa la vida! Els àngels amb les seves ales,
com pavelló, us acullen. Però no em són els àngels mai motiu d'enveja sinó els
llenços que envolten el que és Fill de Maria. En suau i blanc llenç canvia, tu,
Mare amantíssima el meu cor, perquè pugui, de la manera més digna, rebre el
xai que els pecats ens treu, i s'oculta en l'hòstia blanca de la Santa Eucaristia.

C) ALTRES POES Í ES I ORACIONS
No em mou, Déu meu, per voler-te
el cel que em tens promès,
ni em mou l'infern tan temut
per deixar per això d'ofendre’t.
Tu em mous, Senyor, Mou-me el veure't
clavat en una creu i escarnit,
Mou-me veure el teu cos tan ferit,
Em mouen les teves ofenses i la teva mort.
Mou-me, en fi, el teu amor, i en tal manera,
que encara que no hagués cel, jo t'estimaria,
i encara que no hi hagués infern, et temeria.
No m'has de donar perquè t’estimi,
doncs encara que el que espero no esperés,
igual que t’estimo, t’estimaria.
-------------------------------------------------- -----

Aquesta tarda, Crist del Calvari,
vaig venir a pregar-te per la meva carn malalta;
però, en veure't, els meus ulls van i vénen
del teu cos al meu cos amb vergonya.
Com queixar-me dels meus peus cansats,
quan veig els teus destrossats?
Com mostrar les meves mans buides,
quan les teves estan plenes de ferides?
Com explicar-te la meva soledat,
quan a la creu alçat i sol estàs?
Com explicar-te que no tinc amor,
quan tens esquinçat el cor?
Ara ja no em recordo de res,
fugen de mi totes les meves dolències.
L'ímpetu del prec que portava
se m'ofega a la boca pidolaire.
I només demano no demanar-te res,
ser aquí, al costat de la teva imatge morta,
anar aprenent que el dolor és només
la clau santa de la teva santa porta.
Amén.
-------------------------------------------------Senyor meu, Jesucrist, Déu i Home vertader, Creador, Pare i Redemptor
meu, per ser Vós qui sou i perquè us estimo sobre totes les coses, em pesa de tot cor
haver-vos ofès; proposo fermament mai més pecar, apartar-me de totes les ocasions
d’ofendre-us, confessar-i, complir la penitència que em fos imposada.
-------------------------------------------------Ofereixo, Senyor, la meva vida, obres i treballs, en satisfacció de tots els meus
pecats, i, així com suplico, així confio en la vostra bondat i misericòrdia infinita, que
els perdonareu, pels mèrits de la vostra preciosíssima sang, passió i mort, i em
donareu gràcia per esmenar-me, i perseverar en el vostre sant amor i servei, fins a la
fi de la meva vida.
Amén.

STABAT MATER
La Mare piadosa estava
Al costat de la creu, i plorava
mentre el Fill penjava,
l'ànima trista i plorosa,
traspassada i dolorosa,
ferotge ganivet tenia.
Oh, com de trista i afligida
es va veure la Mare escollida
de tants turments plena
quan trista contemplava,
i dolorosa mirava,
del Fill la pena.
¿I quin home no ploraria
si a la Mare contemplés
de Crist, en tant dolor?
I qui no s'entristiria,
piadosa Mare, si us veiés,
subjecta a tant rigor?
Pels pecats del món
va veure Jesús en tan profund
turment la dolça Maria,
i morint al Fill estimat
que va rendir desemparat
l'esperit al seu Pare.
Oh Mare, font d'amor
fes-me sentir el teu dolor
perquè plori amb tu.
I que per la meva Crist estimat
el meu cor abrasat
més viva en Ell que amb mi.
I perquè a estimar-te m'animi
en el meu cor imprimeix
les nafres que va tenir en si;
i del vostre Fill, Senyora,
divideix amb mi ara
les que va patir per mi.

Fes-me amb tu plorar,
i de debò fer mal
de les seves penes mentre viu:
perquè acompanyar desitjo
a la creu, on el veig,
el teu Cor compassiu.
Verge de verges santes,
plori jo amb ànsies tantes,
que el plor dolç em sigui;
perquè la seva Passió i Mort
tingui la meva ànima de sort
que sempre les seves penes vegi.
Fes que la seva creu m'enamori,
I que en ella visqui i mori,
de la meva fe i amor indici;
perquè en mi s'inflami i m'encengui
i amb tu em defensi
en el dia del judici.
Fes que em empari la mort
de Crist, quan en tan forta
tràngol vida i ànima estiguin;
perquè quan quedi en calma
el cos, aneu meva ànima
a la seva eterna glòria.
Amén.

D) PREGAR AMB CANÇONS
OH BON JESÚS
Oh, bon Jesús! Jo crec fermament
que pel meu bé estàs a l'altar,
que dónes el teu cos i sang juntament
a l'ànima fidel a celestial menjar,
a l'ànima fidel a celestial menjar.
Indigne sóc, confesso avergonyit,
de rebre la santa comunió;
Jesús que veus el meu res i el meu pecat,
prepara Tu el meu pobre cor. (bis)
He pecat Senyor, ingrat t'he ofès;
infidel et vaig ser, confesso la meva maldat;
em pesa ja; perdó, Senyor, et demano,
ets el meu Déu, apel·lo a la teva bondat. (bis)
Espero en Tu, piadós Jesús meu;
sento la teva veu que diu "vine a mi",
perquè ets fidel, per això en Tu confio;
tot Senyor, ho espero jo de Tu. (bis)
Oh, bon pastor, amable i fi amant!
El meu cor s'abraça a sant ardor;
si et vaig oblidar, avui juro que constant
he de viure tan sols del teu amor. (bis)
Dolç mannà i celestial menjar,
goig i salut de qui et menja bé;
vine sense trigar, Déu meu, llum meva, vida meva,
descendeix a mi, fins el meu pit vine. (bis)

JESÚS AMORÓS
Jesús amorós, el més fi amant
vull en tot instant, només en tu pensar.
Tu ets el meu tresor, Tu ets la meva alegria,
Tu ets la meva vida, jo et vull estimar /
Oh Cor dolç, d'amor abrasat,
vull jo al teu costat per sempre viure.
i en la teva nafra santa vivint amagat, /
d'amors ferit en ella viure.
PROP TEU, SENYOR
A prop de Tu, Senyor, jo vull estar;
el teu gran i etern amor vull gaudir.
Omple el meu pobre ser, renta el meu cor;
fes-me el teu rostre veure en l'aflicció.
El meu pobre cor inquiet està,
per aquesta vida vaig buscant pau.
Més només Tu, Senyor, la pau em pots donar,
a prop de Tu, Senyor, jo vull estar.
Passos incerts dono, el sol se’n va;
més, si amb tu estic, no em fa por ja.
Himnes de gratitud alegre cantaré,
i fidel a Tu, Senyor, sempre seré.
Dia feliç veuré creient en Tu,
en què jo viuré a prop de Tu.
La meva veu lloarà el teu sant Nom allà,
i la meva ànima gaudirà a prop teu.

PESCADOR D'HOMES
Tu has vingut a buscar-me,
no has cridat ni a savis ni a nobles,
tan sols desitges que jo et segueixi.
Senyor, he sentit que em miraves.
Somrient, m'has cridat pel meu nom.
Una barca he deixat a la sorra.
A prop teu buscaré un altre mar.
Tu saps molt bé que soc pobre,
A la barca no hi tinc or ni espases,
tan sols les xarxes amb què treballo.
SENYOR…
Tu vols l'esforç dels meus braços,
La fatiga que als altres descansi,
amor que vulgui seguir estimant-te.
SENYOR…
Tu pescador de mar brava,
ànsia eterna de cors que t'esperen,
em fas des d'ara pescador d'homes.
SENYOR…

