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 perquè fossin imatge
 de la unió de Crist amb l’Església:
 mireu-los avui amb bondat;
 vós, que heu volgut mantenir-los units
 entre les penes i alegries,
 renoveu el seu compromís nupcial,
 augmenteu el seu amor,
 confi rmeu els seus vincles de pau,
 perquè s’alegrin de la vostra benedicció
 envoltats de tots aquells que els estimen.
 Per Crist Senyor nostre. R/ Amén.

4. Benedicció fi nal

El celebrant, amb les mans esteses sobre els esposos, diu:

 Que Déu omnipotent
 us concedeixi la seva felicitat.
 R/ Amén.

 Que el Fill Unigènit de Déu,
 amb la seva misericòrdia,
 us assisteixi en les hores favorables i en les adverses.
 R/ Amén.

 Que el Sant Esperit de Déu
 ompli els vostres cors del seu amor.
 R/ Amén.

I beneeix tots els presents afegint:

 I que a tots els qui heu vingut en aquesta festa,
 us beneeixi Déu totpoderós,
 Pare, Fill i Esperit Sant.
 R/ Amén.               
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És un molt bon costum, sobretot en ocasió de les Noces d’argent o de les 
Noces d’or o de platí, que dins de la celebració eucarística es faci, per part dels 
esposos, una renovació del seu compromís matrimonial i, per part del ministre 
de l’Església, una pregària i una benedicció especial sobre ells.

La nova edició del Ritual del Matrimoni (edició catalana 1994) ofereix unes pro-
postes, senzilles i expressives, en l’apèndix titulat “Ritual de la benedicció dels 
esposos dintre la missa en ocasió de l’aniversari del matrimoni” (números 272-
286). En una missa dominical, per exemple, conservant les lectures pròpies 
del diumenge, així com les oracions (a no ser que es prefereixin les que també 
ofereix el Ritual com a pròpies per a aquestes ocasions), hi ha uns moments en 
els quals els esposos adquireixen un protagonisme especial.

1.  Renovació del compromís matrimonial
 i benedicció dels esposos

Després de l’homilia, si els esposos volen renovar en veu alta el seu compro-
mís matrimonial, poden fer-ho amb la fórmula següent:

L’espòs: Us dono gràcies, Senyor,
 perquè vau voler que prengués per esposa
 la meva estimada N.

L’esposa: Us dono gràcies, Senyor, 
 perquè vau voler que prengués per espòs
 el meu estimat N.

Tots dos: Us donem gràcies, Senyor,
 perquè ens heu acompanyat
 en la prosperitat i en l’adversitat.
 Ajudeu-nos a guardar fi delment l’amor de l’un a l’altre,
 a fi  que siguem uns bons testimonis de l’aliança
 que vós heu fet amb els homes.

El sacerdot (mentrestant, si es vol, els esposos es donen la mà):
 Que el Senyor us guardi tots els dies de la vostra vida.
 Que us sigui consol en l’adversitat,
 i que beneeixi abundosament la vostra llar.
 Per Crist Senyor nostre. R/. Amén.

2. Lliurament dels anells

Tot seguit, si els esposos presenten els anells del dia del seu casament, el cele-
brant diu aquesta oració:

 Senyor, augmenteu i santifi queu
 l’amor d’aquests fi lls vostres,
 i feu que, ja que es van donar aquests anells
 com a signe de fi delitat,
 continuïn progressant en la gràcia del sagrament.
 Per Crist Senyor nostre. R/ Amén.

Si es beneeixen anells nous, el celebrant diu:

 Senyor, beneïu i santifi queu
 l’amor d’aquests fi lls vostres,
 i feu que aquests anells, signe de fi delitat,
 els recordin sempre
 la promesa d’amor que es van fer l’un a l’altre
 i la gràcia del sagrament.
 Per Crist Senyor nostre. R/ Amén.

3. Oració sobre els esposos

Després del Parenostre, el sacerdot diu aquesta pregària amb les mans esteses 
sobre els esposos:

 Us lloem i us beneïm, Senyor, creador de l’univers,
 perquè al principi vau fer l’home i la dona,
 a fi  que constituïssin una comunitat de vida i d’amor;
 us donem gràcies perquè heu beneït l’aliança conjugal
 dels vostres fi lls N. i N.




