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SANTA
RIA 7i Titular de la

basilica parroquial de
SANTA MARIA DEL MAR

anomenada antigament de les Arenes
(ciutat i arquebisbat de Barcelona)

Invoquem santa Maria
verge, Mare del Senyor:
conduïu-nos, Mare pia,
al port de salvació.

Concebuda sens pecat,
Déu per Mare us escollia
perquè Jesucrist fos nat
i ens dugués la veritat;
mentre dalt la creu moria,
vós hi éreu, amb dolor:
conduïu-nos...

gran esforç de tots caldria
per refer-ne l'esplendor:
conduïu-nos...

Els macips, els mercaders,
nobles, gent de pesqueria,
artesans, i els qui després
han vingut a aquests carrers,
i tota la rodalia,
en vós tenen un gran do:
conduïu-nos...

Vós, oh Mare virginal,
vau tenir gran alegria
quan Jesús, vençut el Mal,
ressuscita triomfal;
és així com es complia
el designi redemptor:
conduïu-nos... Beneïu els casaments

i els qui hi tenen confraria
dels diversos estaments,
tant de nou com de fa temps;
tot el poble en vós confia,
verge Mare del Senyor:
conduïu-nos...

Jesús us va confiar
sant Joan per companyia,
i als apòstols va donar
l'ordre d'evangelitzar;
tots us tracten, oh Maria,
com a Mare del Senyor:
conduïu-nos...

Aquest temple, que és palau
de vostra sobirania,
és alhora lloc de pau
i penyora, si s'escau,
de la santa gosadia
de refer la germanor:
condtdu-nos...

De la mortal agonia
endolciu l'aflicció:
conduïu-nos, Mare pia,
al port de salvació.

Va ser per Pentecostès
que Déu l'Esperit envia
com un vent, que es fa palès

amb flames de foc encès;
i l'Església naixia
amb vós per protecció:
conduïu-nos...

Arribat aquell moment
en què la vida us finia,
éreu ja de cos present
quan el Déu omnipotent
a un estol d'àngels confia
de fer al cel l'Assumpció:
conduïu-nos...

El missatge cristià
és per mar que ad venia,
i els qui la fe va abrandar
us hi aixequen un altar;
les arenes presidia,
com diu la tradició:
conduïu-nos...

Aquí, ben a prop del mar,
Barcelona us erigia,
fruit de l'esforç popular,
aquest temple singular;
és com nau que al cel ens guia,
i vós en sou el patró:
conduïu-nos...
Des de temps prou reculat
la Ribera ad tenia
un bell temple, molt preat,
que ha vetllat amb pietat;
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Invoquem santa Ma ri a verge . Ma-re del Se--flyer: Condu-

iunos, Ma-re pi--a, al port de salva-ci - O.

cobles

r.te

V. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

ORA dó: Déu omnipotent i etern, vós heu portat
a la gloria del cel en cos i ànima la immaculada
Verge Maria, Mare del vostre Fill. Feu que, amb
resguard fit en les coses celestials, mereixem de
tenir part en la seva gloria. Per Crist Senyor nostre.

R. Amén.
a perqué1. Conce--bu-da sens pe--cat, Déu per Mare_us esmo-li
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Lletra i música: Jaume Planas i Pahissa (1986).
Dibuix d'Antonio Salguero, reproduint la imatge de Salva-
dor Gurri (1749-1819), de l'altar major destruft el 1936; orla
inspirada en la làpida commemorativa de la primera pedra.

Je-sucrist 4es nat i_ens du-gués la ve-ri--tat; mentre dalt la

creu mo ri a, vés hi é-reu, amb do--ler: R/ conduïu-nos...
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Mare de Déu Assumpta
Se'n celebra la solemnitat, així com l'aniversari de

la dedicació del temple, el dia 15 d'agost
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