L’oració del Senyor o parenostre
(Mt 6, 9-13; cf. Lc 11, 2-4)

Pare nostre, que esteu en el cel.
Siga santificat el vostre nom.
Vinga a nosaltres el vostre regne.
Faça’s la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia de hui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén.

Credo o símbol dels Apòstols
i. Crec en un sol Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
ii. I en Jesucrist, el seu Fill únic, Senyor nostre;
iii. que fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de la Verge Maria;
iv. patí en temps de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
v. devallà als inferns,
el tercer dia ressuscità d’entre els morts;
vi. se’n pujà al cel,
on seu a la dreta de Déu Pare totpoderós;
vii. i tornarà a jutjar els vius i els morts.
viii. Crec en l’Esperit Sant;
ix. la santa Església catòlica,
la comunió dels sants,
x. la remissió dels pecats,
xi. la resurrecció dels morts,
xii. i la vida eterna.
Amén.
En la recitació comunitària, quan es diu el tercer article (des de «que fou concebut» fins
a «Verge Maria») es fa una inclinació de cap, i els dies 25 de març i 25 de desembre tots
s’agenollen i guarden un breu silenci d’adoració.

Glòria al Pare
Glòria al Pare, i al Fill,
i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.
En la recitació comunitària, a la menció de les persones divines tots inclinen el cap o
es posen drets.

Confessió general
Jo confesse a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat molt,
de pensament, paraula, obra i omissió,
Es colpegen el pit en dir:

per la meua culpa, per la meua culpa,
per la meua gran culpa.
I prosseguixen:

Per això, demane
a la benaventurada sempre Verge Maria,
als àngels i als sants,
i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor.

Benedicció de la taula
És costum valencià que el cap de taula, abans de començar a menjar, diga: «Jesús», i
que tots responguen: «Jesús». Després, es pot fer la lectura d’un text bíblic breu. Abans
dels àpats i una vegada dita l’oració de benedicció, es pot recitar o cantar el parenostre.
Si presidix la taula un ministre ordenat, se senya, si cal, i senya els aliments.
Les dos fórmules que seguixen es poden fer servir a voluntat.

I
Abans dels àpats:

Beneïu-nos (), Senyor,
i beneïu () estos dons de la vostra bondat
que ara anem a rebre.
Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.
En els dinars s’afig:

V. Que el Rei de la glòria
ens faça partícips de la taula celestial.
R. Amén.
En els sopars s’afig:

V. Que el Rei de l’eterna glòria
ens duga al sopar de la vida eterna.
R. Amén.
Després dels àpats:

Vos donem gràcies, ¡oh Déu totpoderós!,
per tots els vostres beneficis,
i en particular pels aliments
que acabem de rebre de la vostra generositat.
A vós, Senyor, siga la glòria,
la pau als vius i el repòs etern als difunts.
R. Amén.

II
Abans dels àpats:

Que Déu Pare omnipotent
amb sa divina Paraula
beneïsca () esta taula
i a tots nosaltres. Amén.
Després dels àpats:

Déu i Pare omnipotent,
que ens haveu alimentat:
sigueu per sempre alabat
de tots nosaltres. Amén.

Acció de gràcies
Vos donem gràcies, ¡oh Déu totpoderós!,
per tots els vostres beneficis.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
R. Amén.
Que el Senyor ens done la seua pau.
R. I la vida eterna. Amén.

Avemaria
(Cf. Lc 1, 28.42)

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia,
el Senyor és amb vós:
beneïda sou vós entre totes les dones,
i beneït és el fruit del vostre sant ventre: Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.

Àngelus
V. L’Àngel del Senyor anuncià a Maria.
R. I ella concebé per obra de l’Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia:
el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre: Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V. Soc l’esclava del Senyor.
R. Que es complisquen en mi les teues paraules.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia:
el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre: Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V. I el Verb es va fer home.
R. I va habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria, plena de gràcia:
el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre ventre: Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort. Amén.
V. Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R. Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

Oració per un difunt (o difunta)
Senyor,
escolteu les pregàries
dels qui imploren la vostra misericòrdia
pel vostre servent (o serventa) N.,
que, mentres vivia en este món,
formà part del vostre poble.
Porteu-lo al lloc de la llum i de la pau,
on fruirà de la companyia dels sants.
Per Crist, Senyor nostre.
R. Amén.

