
 

 

 

 

 

 

Sant Feliu de Llobregat, 5 de març 2010 

 

 

Benvolguts: 

A petició d’alguns preveres, i amb el vistiplau del senyor bisbe Agustí, us presentem a 
continuació unes propostes de lletanies dels sants pròpies del bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, pensades especialment per a la Vetlla Pasqual, però que es poden utilitzar 
en altres ocasions.  

La particularitat d’aquestes propostes és que, a més dels sants i santes inclosos en el 
ritual, hi ha incorporats els propis del calendari litúrgic de la nostra diòcesi. A més a 
més, estan agrupats per afinitats, amb la qual cosa es facilita el cant de les lletanies 
perquè no resulti tan llarg. Com es veurà, en la primera proposta tan sols hi consten 
els noms dels sants per grups, mentre que a la segona s’afegeix una explicació del 
motiu pel qual han estat agrupats. També hi hem inclòs els beats propis del nostre 
calendari, que si estan oficialment incorporats poden ser també esmentats en les 
lletanies. Els parèntesis ofereixen també la possibilitat d’esmentar de forma opcional 
alguns dels sants i beats del calendari local, allargant o escurçant la llista segons 
convingui. Recordem que, a més a més, hi ha la possibilitat d’incorporar en el lloc 
corresponent els patrons o sants d’especial devoció de cada església, parròquia o 
població. 

Esperem que us sigui un material útil, especialment de cara a la celebració joiosa de 
la Pasqua en les nostres comunitats. Atentament, 

 

 

 

 

 

Xavier Aymerich, delegat 
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PROPOSTA DE LLETANIES DELS SANTS 

Pròpies del bisbat de Sant Feliu de Llobregat per a la Vetlla Pasqual i altres ocasions 

 

Invoquem, germans, la gràcia de Déu Pare omnipotent sobre aquesta pila baptismal, 
per tal que els qui d’ella han de renéixer siguin agregats als fills d’adopció en Crist 

- Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. 
- Crist, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat. 
- Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. 

Responguem: Pregueu per nosaltres. 

 

Proposta 1 

 

Santa Maria, Mare de Déu 

 

Sant Miquel, àngels sants de Déu   

    

Sant Joan Baptista, sant Josep     

 

Sant Pere i sant Pau      

 

Sant Andreu, sant Jaume, sant Joan 

 

Santa Maria Magdalena 

 

Sant Esteve, sant Llorenç, sant Vicenç 

 

Santa Agnès, santa Perpètua i santa Felicitat  

 

Sant Jordi, sant Ignasi d’Antioquia 

 

(Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi) 
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(Santa Eulàlia, sant Cugat) 

 

Sant Atanasi, sant Basili 

 

Sant Agustí, sant Gregori, sant Martí  

 

(Sant Oleguer, sant Pacià, sant Paulí de Nola, sant Sever) 

 

Sant Benet, sant Francesc i sant Domènec 

 

Sant Francesc Xavier, sant Joan Maria Vianney 

 

Santa Caterina de Sena, santa Teresa de Jesús 

 

(Sant Ramon de Penyafort, sant Pere Nolasc, santa Maria de Cervelló) 

 

(Sant Ramon Nonat, santa Isabel d’Aragó) 

 

(Sant Josep Oriol, sant Pere Claver, sant Antoni Maria Claret)  

(Santa Joaquima de Vedruna, santa Paula Montal, sant Josep Manyanet) 

 

(Beats Domènec Castellet i Lluís Eixarc) 

 

(Beats Maria Ràfols i Pere Tarrés)  

 

(Beats Cristí i Constanci Roca, Josep Maria Peris, Josep Samsó, Josep Casas) 

 

Tots els sants i santes de Déu 
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Proposta 2 

 

Santa Maria, Mare de Déu 

 

Sant Miquel, sant Gabriel, sant Rafael, tots els àngels sants de Déu   

    

Sant Joan Baptista, sant Josep, tots els antics patriarques i profetes  
   

Sant Pere i sant Pau, sant Andreu, sant Jaume, sant Joan, santa Maria Magdalena, 
tots els apòstols i deixebles 

 

Sant Esteve, sant Llorenç, sant Vicenç, sant Auguri i sant Eulogi, sants diaques i 
màrtirs 

 

Santa Agnès, santa Perpètua i santa Felicitat, sant Jordi, santa Eulàlia, sant Cugat, 
màrtirs de l’Església primitiva 

 

Sant Ignasi d’Antioquia, sant Gregori, sant Agustí, sant Atanasi, sant Basili, sant 
Cebrià, sant Martí, tots els pares de l’Església 

 

(Sant Fructuós, sant Oleguer, sant Pacià, sant Paulí de Nola, sant Sever, pares de 
l’Església de Catalunya) 

 

Sant Benet, sant Francesc, sant Domènec, sant Ignasi de Loiola, sant Francesc Xavier, 
tots els sants fundadors i missioners 

 

(Sant Ramon de Penyafort, sant Pere Nolasc, sant Ramon Nonat, sant Pere Claver, 
religiosos de casa nostra) 

 

Santa Caterina de Sena, santa Teresa de Jesús, (santa Maria de Cervelló, santa Isabel 
d’Aragó), totes les santes mestres de vida cristiana 

 

Sant Joan Maria Vianney, sant Josep Oriol, tots els sants preveres 

 

(Sant Antoni Maria Claret, santa Joaquima de Vedruna, santa Paula Montal, sant 
Josep Manyanet, tots els sants educadors)  
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(Beats Pere Tarrés, Josep Samsó, Josep Maria Peris, preveres; i Josep Casas, 
seminarista) 

 

(Beats Cristí i Constanci Roca, Domènec Castellet, Maria Ràfols, religiosos) 

 

Tots els sants i santes de Déu 

 

 

Responguem: Allibereu-nos, Senyor 

 
- Sigueu-nos propici 
- De tot mal, de tot pecat, de la mort eterna 
- Per la vostra encarnació, per la vostra mort i resurrecció, per la donació de 

l’Esperit Sant 

 

Responguem: Us preguem que ens escolteu 

 
- Nosaltres, pecadors 
- (Regenereu aquest/a/s escollit/da/s amb la gràcia del baptisme) 
- Santifiqueu amb la vostra gràcia aquestes fonts per a la regeneració dels 

vostres fills 
- Jesús, fill de Déu vivent 

 

Repetiu amb mi:  

 
- Crist, oïu-nos 
- Crist, escolteu-nos 

 


