SALM DE LA SAVIESA I LA MISERICÒRDIA
+Senyor, quan ens pesen els silencis i les absències,
feu reviure dins nostre la vostra Paraula i la vostra Presència.
+Quan el viure se’ns aprima i s’enfosqueix,
enfortiu-nos i seduïu-nos amb la potència de la vostra Llum.
+Estimuleu-nos a ser sensibles al malestar dels més pobres
i a deixar-nos ensenyar per les invectives dels qui no creuen.
+Si el pas dels dies se’ns tornés feixuc i rutinari,
rejoveniu-lo amb la frescor d’aquells que s’estrenen en la vida.
+Feu-nos acollidors amatents de les bondats de fora dels nostres termes,
i que obrim finestres per tal que l’aire net ens regeneri l’ambient.
+Doneu-nos la gràcia d’acceptar serens i amb respecte
els camins i les decisions, a cops sorprenents, de persones properes.
+Recordeu-nos que els mesos de tardor són un temps molt apte
per aparellar les terres i colgar-hi noves llavors.
+Aconduïu-nos, Senyor, i feu-nos persones d’evangeli
per comprendre que el treball no és mai en va.
+Soldeu-nos els trencaments i cohesioneu la nostra existència
amb la confiança que ens permet vèncer totes les reticències.
+Que el bon sentit i un esperit fidel i magnànim
ens ajudin a seguir contents dins l’anonimat.
+I viure en aquella tensió que ens projecta cap als altres
per construir amb ells un món divers: el Regne.
+Que siguem, com Jesús, sensibles i plens de misericòrdia,
infermers ben actius en un món de ferits i malalts.
+Plens d’aquella saviesa que ens farà anar a l’essencial
i que ens pot fer testimonis d’una humanitat salvada.
+Preneu-nos, Senyor, atraieu-nos cap a vós, vers la plenitud;
feu-nos fills vostres i germans de tots els homes i de totes les dones.
+Glòria al Pare i al Fill...

R. D./ nov. 94.

SALM DE LA VIDA QUE ENS CRIDA
*Venim a vós, Senyor, en la fugacitat del temps
perquè la vida no se’ns fongui i sigui més vida.
*Us invoquem, Senyor, principi i fi de tot
perquè tots els contraris siguem u en el mateix desig.
*Afermeu-nos en les opcions que ens donen identitat
i que del propi gest en fem una ofrena de pau.
*Que tothom resti agraït a qualsevol somriure
i que de la solidaritat en fem un bell costum.
*Que el perfum amb que inundem el vostre altar
sigui el propi buidament fet experiència de gratuïtat.
*Apiadeu-vos, Senyor, de nosaltres i beneïu-nos,
feu-nos amatents als designis amb que ens voleu conduir.
*Sacieu-nos la nostra set i eixugueu-nos les llàgrimes
i que el nostre jo sigui un esperit del tot unificat.
*Que descobrim les petjades primes i les herbes flairoses
a fi que es redrecin vigorosos els cossos humiliats.
*Que tots els camins restin oberts i les oïdes atentes
per tal que els vostres missatges arribin i siguin atesos.
*Independents davant les pressions i receptius al vostre buf,
caminants ardits que malgrat la foscor segueixen la drecera.
*Convertiu-nos, Senyor, en llavor per sembrar la terra
i en eina activa i eficaç de les vostres gràcies.
*Que no ens manquin mai estrelles ni tampoc somnis
per la il·luminació dels més sorprenents destins.
*Amics de la solitud i del silenci que asserena,
per ser de vós com volem ser, crescuts en el vostre solc.
*Sempre amb el poble i companys fidels dels més humils,
escoltant i servint la vida que arriba d’arreu.
*Glòria al Pare i al Fill...

(R. D. A partir de Guillem Viladot).

PER UN DESIG FELIÇ I COMPARTIT
*Fes-nos sentir, Senyor, la teva presència i dona’ns
escalf, brillantor als ulls i la frescor d’un somriure.
*Que ens acompanyi sempre la lucidesa tossudament cercada,
però que no ens torni cínics ni ens marfongui la tristesa.
*I que el silenci escollit, que no pas l’imposat, ens faci rics
en gruix de vida viscuda, en harmonia i equilibri.
*Fes-nos mirar, Senyor, i expandir el nucli de bondat de dins
per connectar amb altres des del més íntim que ens és comú.
*Que no ens tanquem en cap allunyament i que la relació
s’afermi ben neta, estimulant i solidària.
*I contemplem amb benignitat l’incert i inclement entorn,
sense que les carències ens repleguin, paralitzats i dolguts.
*Dels anys passats i els desgavells ben certs,
fes-nos crear, Senyor, vida més clara, cordial i feliç.
*Que els fets i els noms que ens han omplert els dies,
ens mantinguin fresc el rostre, ferm i decidit el pas.
*Convertim en energia idees, sentiments projectes
per fer més persistent i lleuger el tren de l’esperança.
*Ajuda’ns, Senyor, a sortir indemnes del despullament
i la fredor dels malvinguts hiverns civils i eclesials.
*El ritme més veloç per construir amb el veí, la casa,
amb gest segur i amb goig i creativitat intensa.
*Muntem el cavall d’un desig feliç i compartit,
cadascú des del seu jo més ric i positiu.
*Per qualsevol indret on calgui travessar, aixequem-hi
plegats, algun pont que ens faci viable la sortida.
*Emplena’ns, Senyor, la buidor amb el teu misteri i de
calor el fred espai on ens transcorre el viure.
*Toqueu-nos les grans fidelitats amb abundós aire fresc
per recompondre’ns amb un posat meravellat i ben serè.
*En mig de tot l’embull i el desassenyat desordre,
fes-nos recuperar els encontorns precisos de les coses.
*En el cansament i la feblesa, ajuntem totes les forces
i assumim el desafiament de fer la vida més benigna.
*On anem, deixem-hi un xic de consol i de tendresa
i que sigui l’oli que amoroseixi les ferides de la vida.
*Fes-nos ventar, Senyor, les cendres calentes del jo més íntim
i que l’encesa esclati en una fraternal foguera.
*I que recordem, Senyor, tots els humans que Tu ens estimes,
i que ens coneixes pel propi nom, que alegres els nostres passos.
( R. D. Variacions sobre un text de Guillem Viladot/ 95)

AVANÇAR EN EL CAMÍ

*Desvetlleu-me, Senyor, al coneixement de mi mateix
i de vós, per avançar en el camí cap a l’Ésser.
*Que sàpiga escoltar el ressò dels propis desitjos
i descobreixi la pròpia missió a mesura que la vaig fent.
*Vós sou en mi donant vida, i jo sóc en mi tot rebent de vós;
sóc acompliment de la vostra plenitud.
*Que sàpiga parlar-vos, Senyor, parlant-me amb paraules veritables,
i que vulgui escoltar-vos escoltant-me dins les paraules veritables.
*Que us trobi a vós, Senyor, tot prenent consciència
de mi mateix, i dins el sòcol misteriós de la unió entre els humans.
*Que la fe dins la meva nuesa
pel seu arrelament en mi i per l’ajut rebut
prevalgui contra la pròpia ceguesa.
*Que el que hem viscut i compartit, Senyor,
segueixi il·luminant els propis passos
i ens vagi fent més clar el que anem esdevenint.
*Si de cas, Senyor, fos massa solitari,
que sigui sempre prou solidari i en camí vers la Unitat.
*Glòria al Pare i al Fill...

( R. D./ A partir de Marcel Légaut-99).

SALM DE LES TARDORS

(La Selva, 1993).

* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
agraint-vos els bells i matisats colors i els fruits saborosos
d’aquesta època de l’any.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
agraint-vos la vida viscuda amb les seves eufòries i les seves crisis,
amb tots els treballs i els afanys esmerçats.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
per agrair-vos les petites llums i les petites certeses
que ens permeten seguir en aquests moments obscurs d’incertesa.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
celebrant que ens hagueu refet de les nafres rebudes
i per demanar-vos que sigueu indulgent amb les nostres febleses i errors.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
tot pregant-vos que ens feu abundar en aquella saviesa
que ens ha fet tenir pau i viure amb confiança i amb alegria .
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
convençuts que el nostre avui té la seva lectura positiva
i que és temps de salvació de Déu;
i us demanem que ens ocupem en estimar-lo i transformar-lo i no pas en condemnar-lo.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
donant-vos gràcies de tot allò que ens ha madurat i que ens ha fet
més lliures, més disponibles i també més cordials.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
tot reconeixent que l’haver-nos sentit més nus i a l’intempèrie
ens ha purificat la fe i ens ha ajudat a estar més en comunió amb tots els germans.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
i us fem festa per totes aquelles realitats, petites,
que com el bon vi han sedimentat i han millorat amb el pas del temps.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
suplicant-vos que no perdem mai el delit per l’utopia
ni el gust per les necessàries primaveres creadores de vida nova.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
i us beneïm pels valors, per l’ajut, per la companyia i l’estímul rebuts,
malgrat les contradiccions, del món treballador, dels petits i del poble.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardoral
per renovar-vos la confiança puix que vós esteu en l’arrel de les nostres opcions
i sou el principi, el terme i el coronament de tota vida i de tota història.
( R. D. )

ESPORGA’NS, RENOVA’NS, SENYOR !.

* En un temps de dura i insultant indiferència
fes-nos sentir, Senyor, la teva cordial presència.
* I que ens treballem una sòlida espiritualitat
que ens aporti sentit, equilibri, dignitat.
* Acompanya’ns, Senyor, en la feblesa i en la vellesa
per encarar-les amb serena confiança i placidesa.
* Enfortint el propi jo interior i la fraternitat,
ferms, creatius, per sortir indemnes de l’adversitat.
* Mira’ns, Senyor, ensenya’ns a ser més fondament,
fes-nos estimar i transformar el present.
* Ben fets, contents i rics de tu, Senyor,
pastats amb el llevat del teu Esperit i de la teva Paraula.
* Independents i lliures, davant l’esperit del món
que ens vol buits per dins, temorencs, sotmesos.
* Esporga’ns, Senyor , el brancam de fusta seca i vella
i que ens rejoveneixi una brotada poderosa i novella.
* Salva’ns, Senyor, guareix-nos, camina amb nosaltres ;
fes-nos veu dels sense veu, llum en les nostres comunitats.
Gualta / Juny / 2008.

SALM DE LA LLIBERTAT I PA

(Variació sobre un tema de Pere Casaldàliga)

* Senyor, estimem la llibertat
però la volem farcida
de fraternitat, d’igualtat,
de molts béns produïts i molt més ben repartits.
* Perquè vós us féreu Aun pa immens i nostre
per matar la gana de tots.
Us feu pa, treball per al pobre@. (Ghandi)
Allí on hi ha això,
vós hi sou, oh Déu.
* Senyor, ens doneu la Bíblia
que és un menú de pa fratern,
ens doneu Jesús que es fa pa viu;
l’univers, que és la nostra taula, germans.
* Molts pobles tenen gana, Senyor,
i aquest Pa, és la vostre carn
trinxada, vencedora de la mort,
oferta per a tots, per ser-nos aliment, vida.
* Convertiu-nos en família en la fracció del pa,
convertiu-nos en pa tallat per a tots.
Us demanem, Senyor, pa, arròs, blat de moro, fesols,
hospitals, escoles , treball, dignitat,
vida i alegria per al tercer món, per al quart món..
* Glòria al Pare i al Fill...
( R. D./ Gualta 2008 )

SALM 35

(Versió de Pere Casaldàliga a Nicaragua)

* Aixeca’t i vine a ajudar-me!.
Branda la llança,
barra el pas als qui em persegueixen
i digues: AJo et salvaré@.
No tenien motiu per posar-me paranys
ni per obrir clots on perdés la vida.
* Però jo celebraré el Senyor,
m’alegraré perquè ell em salva;
proclamaré amb totes les forces:
ASenyor, ) qui és com tu ?.
Tu defenses el pobre contra el poderós,
el desvalgut contra el qui roba@.
* (...) jo em vestia de sac en senyal de dol,
m’afligia i dejunava,
no deixava de pregar;
arreu anava trist i abatut,
com si es tractés d’un germà o d’un amic,
com si plorés la pròpia mare.
* Defensa la meva vida de la seva violència,
defensa-la dels lleons.
Et donaré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom et lloaré.
* Però que s’alegrin i cantin
els qui volien el meu triomf,
i puguin dir sempre: És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.
Anunciaré la teva justícia,
tot el dia et lloaré.
* Jo tinc fe, Senyor, que tot canviarà,
que triomfarà per sempre més l’Amor;
jo tinc fe en que sempre brillarà;
la llum de l’Esperança no s’apagarà mai!.
* Glòria al Pare i al Fill...

GRISOSAMENT, SENYOR, VIVIM LES HORES...
(A la manera de M. Pol / Avarament Senyor...)

* Grisosament, Senyor, vivim les hores
en els espais on ens transcorre la vida,
mentre l’esperit i el goig s’afinen
com llençols rentats molts cops dins el gorg
del riu del viure.
* El temps - pensem - no passa pas del tot en va.
Lentament, els fets ens penetren i transformen:
el poble i vós en sou l’artífex.
* Amb patiments i dubtes i esperances;
sense color, sense relleu, oculta vida,
talment a Natzaret ho fou molt temps
la de Jesús.
* I així creixem, i de les llavors colgades
a algun indret en pervindrà un bri
encara que veure’l no ens sigui potser factible.
* Ens heu manat, Senyor, de crear vincles
que amb vós verticalment ens lliguin
i , que horitzontalment estrenyin
els encontorns, els homes i les coses
per fer-ne un tot, joiós i harmònic.
* Cal però alleugerir el pas, més quan tants miratges
confonen la llum que el camí reclama,
i els sorolls d’arreu i el silenci vostre
ens desconcerten i acreixen l’angoixa.
(Rossend Darnés /

1990 )

LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.

( Els títols de Jesús ).

El Nou Testament utilitza diversos noms per parlar de Jesús. Li aplica tot una varietat de títols
que ens ajuden a definir-lo i a comprendre’l millor. Cadascun d’ells ens diu alguna cosa de
Jesús.
Invoquem-lo, dient: LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.
* Lloança a vós, oh Crist,
el verb, Paraula de Déu.
* Lloança a vós, oh Crist,
primogènit entre molts germans.

* Lloança a vós, oh Crist,
Llum de les nacions, Llum dels homes,
Llum del món.
* Lloança a vós , oh Crist,
Camí, Veritat i Vida.

* Lloança a vós, oh Crist
imatge del Déu invisible
i presència del Pare.

* Lloança a vós, oh Crist,
deu d’aigua viva.

* Lloança a vós, oh Crist,
anomenat l’Emmanuel,
Jesús i Salvador.

* Lloança a vós, oh Crist,
Anyell de Déu que porteu tot el pecat
i el mal del món.

* Lloança a vós, oh Crist,
el natzarè, el galileu,
fill de Josep i fill del fuster.

* Lloança a vós, oh Crist,
Temple de Déu, on resideix
tota la plenitud divina..

* Lloança a vós oh Crist,
fill de David, fill de l’Altíssim,
fill del Déu vivent.

* Lloança a vós, oh Crist,
Pa de vida, donador de vida eterna.

* Lloança a vós, oh Crist,
l’ Enviat, el Messies.

* Lloança a vós, oh Crist,
Fill de l’home, Fill de Déu,
Estimat de Déu.

* Lloança a vós, oh Crist,
Rabbí, Mestre, l’Ungit.

* Lloança a vós, oh Crist,
el bon Pastor, la Porta de les ovelles.

* Lloança a vós, oh Crist,
dels jueus, Rei d’Israel.

* Lloança a vós, oh Crist,
la resurrecció i la vida.

* Lloança a vós, oh Crist,
Rei de reis i Senyor dels senyors.

* Lloança a vós , oh Crist,
el cep veritable.

* Lloança a vós, oh Crist,
el Sant dels sants, el Sant de Déu.

* Lloança a vós, oh Crist,
la nostra pau.

* Lloança a vós , oh Crist,
resplendor i empremta del Pare.

* Lloança a vós, oh Crist,
el Cap del Cos, de l’ Església.

* Lloança a vós, oh Crist,
l’espòs.

* Lloança a vós, oh Crist,
l’Alfa i l’Omega, el Primer i el Darrer,
el Principi i la Fi.

* Lloança a vós, oh Crist,
el meu Servent, l’Escollit de Déu.

* Lloança a vós, oh Crist

Rei

l’Amén, el Sí, el testimoni fidel i verídic. *
Lloança a vós ,oh Crist,
el nou Moisès.

* Lloança.... : el qui era, el qui és, el qui ha de venir.

L’ amor és més fort

Senyor, feu-nos ben plens tots els dies
i ompliu-nos de sentit tots els instants.
Que cadascú escolti la veu que el faci créixer
i en sàpiga seguir el clam o la cançó.
Sentir, Senyor, que el vostre pas s’atansa
per ser presents i actius en els llocs de més dolor.
Que hi esperem cada dia amb joiosa impaciència,
en el goig de la fe, la vostra més alta Presència.
Amb el vostre escalf podrem vèncer la fredor,
prodigar el bé i transformar la terra.
Administrar millor la llibertat i la dignitat
guanyades, excavar canals per a rius d’aigua
fresca.
Fer-nos germans de cada persona que passa,
estimar el foraster i fer-li justícia amb traça.
Acollir el vostre amor que és més fort
que aquesta realitat massa trista i envellida.
Glòria al Pare i al Fill...
( R. D. / A partir de David Jou )

Nou Salm 137. Plany col.lectiu

Com podria cantar a Déu per un país
que no ens han deixat ni hem volgut ni hem sabut fer ?.
Com cantar-li amb un català mistificat i que no coneixem prou
i que cada dia és menys necessari per viure a casa nostra ?.
Com puc fer festa, quan queda tanta feina per fer
i Catalunya és encara tan sotmesa i conformista?.
Què celebraria, Senyor ? El panxacontentisme de molts
que només volen viure bé, és a dir, consumir sense mesura!.
Què en resta, Sentor, de la meva dignitat de persona
quan no se’m reconeix la meva ciutadania catalana?.
Massa catalans pensen inconscientment com els seus opressors,
i no els queda esma per cap revolta i fins es creuen més universals !.
Els opressors neguen els fets i la història, es mofen de nosaltres i ens insulten;
això sí: ens honoren i ens aplaudeixen quan renunciem a actuar com a catalans.
Estem tips , Senyor, d’haver de demanar el que és obvi i raonable,
volem poder viure amb igualtat de drets i deures individuals i nacionals.
Només, Senyor, essent allò que som podrem aportar i obrir-nos
a la fraternitat i al veritable esperit universal.
( R. D. / La Selva / 2001 )

