
 
SAN LEÓN MAGNO, PAPA E DOUTOR DA IGREXA 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
O día que a Iglesia celebra a San León Magno queremos poñer baixo a súa intercesión a 
todos os noivos que comezan a súa relación, quen xa leven un percorrido en parella ou 
aqueles que se preparan para a pronta celebración do matrimonio. O Señor siga 
bendicindo o amor que nace no encontro entre estes dous corazóns, do que un día 
poidan xurdir matrimonios que se consoliden co vínculo de caridade. 
 
ORACIÓN DOS FIEIS 
 
Oremos a Deus, que é amor.  
 

• Pola Iglesia, que, a exemplo de San León Magno, viva cun desexo crecente de 
amar a Deus e os seus irmáns sendo así testemuña de Jesús no medio do mundo, 
no día a día, entre os gozos e tristezas dos homes. Roguemos ó Señor. 

• Polos noivos que comezan a súa relación, para que cada paso do seu camiño 
xuntos sexa iluminado pola prudencia, a fe e o amor. Roguemos ó Señor. 

• Polas parellas que viven un momento de dificultade, para que Jesús, Luz do 
mundo, sexa o faro que os ilumine na noite escura e poidan atopar na Igrexa a 
compañía na súa camiñar. Roguemos ó Señor. 

• Polos noivos que se preparan para a celebración próxima do sacramento do 
matrimonio; que constrúan a súa vida desde a sólida base do amor, a axuda da 
oración e vivan sen temor ese amor para sempre. Roguemos ó Señor. 

• Por nós, que celebramos esta Eucaristía, para que o Señor acrecente en nós o 
lume do seu amor. Roguemos ó Señor. 
 

Escoita, Señor, as súplicas que che presenta o teu pobo. Por Cristo, noso Señor. 
 
ACCIÓN DE GRAZAS 
 
Pai, dálles a todos os noivos o amor de cada día. Que nos seus corazóns fórxese unha 
mirada de amor polo outro, crecendo na entrega, forxándose nos gozos e tristezas, 
camiñando esperanzados cara a un futuro incerto pero certeiro pola túa presenza. 
Failles construír o seu fogar na unión dos seus corazóns, soños e desexos. E onde Ti sexas 
o centro, o sostén do seu camiñar e do seu amor, o que os conforte e anime. Amén. 


