VISITA ESPIRITUAL A LA MARE DE DÉU DE LLUC (des de la distància)
En el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant. Amén.
SALUTACIÓ
Aquesta salutació es pot fer mentre s’encén un ciri davant una imatge de la Mare de Déu.

Déu vos guard, Verge Maria,
vos salut, oh Mare de Déu.
Com enyor la vostra casa i les vostres muntanyes:
el meu cor s’encén d’amor quan record la vostra bella cara.
Mare de bondat i Moreneta meva,
sou la llumenera i l’esperança de la meva vida
Heu estat sempre al meu costat; plena d’amor;
no m’amolleu la mà pels camins del món.
HIMNE
Dins el cor de la muntanya,
Mallorca guarda un tresor.
Germans, amb santa companya,
pugen a la Casa d’or.
Anem amb bandera alçada
com un exèrcit de pau.
Verge de Lluc coronada,
damunt Mallorca regnau!
Maria té santuaris
per tot aquest Regne bell:
mes entre puigs solitaris,
com a Reina té un castell.
Just es que sia adorada
dins un tan noble palau.
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Lluc per Mallorca és encara
lo sant racó de la llar:
I dins la llar de sa mare,
quin no es podria escalfar?
Nostra pregària inflamada,
amb cor de mare, escoltau.
SALM
Ant. El meu cor esclata de goig, pensant en el camí que duu a ca vostra.
Salm 120
(paràfrasi)
Alç la vista cap a la Serra:
Qui m’ajudarà a pujar-hi?
L’ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.
No permetrà que el teu peu traveli,
el guardià sempre vetla.
Com un bon garriguer mai no s’adorm,
sempre està a l’aguait.
El Senyor és la teva redossa,
mai no se mou del teu costat.
No et farà mal la soleiada del dia
ni tampoc la serena de la nit.
El Senyor et guardarà de tot perill,
guardarà la teva vida.
El Senyor t’acompanya ara i sempre,
des de la partida fins a la tornada.
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Sir

LECTURA BREU

24,18
Jo som la mare del bell amor i de la veneració de Déu, del coneixement i de la santa esperança. Jo
oferesc aquests dons als meus fills; jo som sempre amb els qui Déu ha escollit.
INVOCACIONS
Mare de Déu de Lluc, que duis en els vostres braços el Bon Jesús, no deixeu que es perdi en
nosaltres la fe dels nostres pares. Déu vos salve, Maria ...
Mare de Déu de Lluc, consoladora dels afligits, donau-nos salut de cos i ànima, i no ens deixeu tots
sols a l’hora del dolor i del patiment. Déu vos salve, Maria ...
Mare de Déu de Lluc, glòria i senyera del nostre poble, conservau la llengua i la identitat dels
mallorquins, i donau-nos seny per acceptar els valors d’altres cultures. Déu vos salve, Maria ...
Mare de Déu de Lluc, mu mareta nostra, recordau-vos de tots els mallorquins espargits arreu del
món. Déu vos salve, Maria ...
Mare de Déu de Lluc, Verge Morena, alegria de la meva vida, donau-me salut, força i coratge per
visitar-vos prest a ca vostra. Déu vos salve, Maria ...
PREGÀRIA FINAL
Senyor, que elegíreu el cor de la muntanya mallorquina per posar-hi el Regne d’amor de la vostra
Mare Santa Maria, i la féreu Reina i Mare del nostre poble, concediu a tots els qui la invocam amb
el bell títol de Mare de Déu de Lluc que experimentem la dolcesa de la seva Maternitat i que, com
Ella, acompliguem en les nostres vides les Benaventurances del vostre Regne. Amén.
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