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1 CPP: Déu vos guard\ 
2 ???: {(P) Déu vos guard\} 
3 CPP: (... 1.04) benvingu:ts\ 
4 NVA: (.. 0.69) {(P) grà[cies\ 1]} 
5 ???: [2 xx] 
6 CPP: [1 especial][ment 2] en Pere_ 
7 (.. 0.45) i la T(e)resa\ 
8 (... 1.89) tots vosaltres:_ ((segueix les notes d’una llibreta)) 
9 (.. 0.37) els que:_ 
10 esteu aquí presents_ 
11 (.. 0.69) sereu_ 
12 testimonis_ 
13 (. 0.13) d’aquesta celebració\ 
14 (.. 0.35) sereu testimonis_ 
15 (. 0.18) que:_ 
16 en Pere_ 
17 (. 0.24) i la T(e)resa_ 
18 (.. 0.47) s’estimen_ 
19 (. 0.25) des de ja fa te:mps_ 
20 (.. 0.62) p(e)rò que avui ho volen_ 
21 certificar\ 
22 (.. 0.74) am(b) aquest acte_ 
23 solemne_ 
24 (. 0.22) convidant-nos a tots_ 
25 (.. 0.90) a fer aquesta celebració_ 
26 que davant Déu_ 
27 (.. 0.32) i davant vostre_ 
28 (.. 0.52) es volen prometre_ 
29 un amor_ 
30 no x de qualsevol manera_ 
31 (.. 0.54) sinó un amor_ 
32 per tota la vida\ 
33 (.. 0.85) perquè de veritat_ 
34 (. 0.15) s’estimen\ 
35 (... 1.26) comencem doncs_ 
36 la cele- -- 
37 la celebració\ 
38 (.. 0.75) en primer llo:c_ 
39 (.. 0.88) llegim_ 
40 (. 0.25) una pregària\ 
41 (. 0.18) comencem am(b) una pregària\ 
42 (.. 0.97) que diu el següent\ 
43 (... 1.05) ens hem reunit aquí:_ ((llegeix)) 
44 (.. 0.55) per celebra:r_ 
45 la unió_ 
46 sagrada_ 
47 (.. 0.30) de la T(e)resa_ 
48 i el Pere\ 
49 (.... 8.80) 
50 CPP: (tus) 
51 (... 1.30) i preguem a Déu die:nt_ 
52 (.. 0.75) oh Dé:u_ 
53 (.. 0.55) vó:s heu consagrat l’alia:nça_ 
54 conjugal\ 
55 (.. 0.30) am(b) una {(F) significació_} 
56 tan admirable_ 
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57 (.. 0.56) que ja des d’un principi_ 
58 (.. 0.42) enunciava_ 
59 profèticament_ 
60 (.. 0.40) la unió de Crist i l’església\ 
61 (.. 0.78) feu_ 
62 que aquests fills vostres_ 
63 (.. 0.44) el Pere i la T(e)resa_ 
64 (.. 0.56) realitzin_ 
65 com a casats_ 
66 (. 0.19) en la seva vida_ 
67 (. 0.29) aquesta unió de Crist i l’església\ 
68 (.. 0.66) que ells han après per la fe\ 
69 (.. 0.58) us ho demanem_ 
70 (. 0.23) per Crist_ 
71 Senyor Nostre_ 
72 T??: amén\ 
73 CPP: poden seure\ 
74 (.... 5.25) ((la gent seu i se senten comentaris de fons)) 
75 CPP: ara a continuació:_ 
76 (. 0.15) l’Anna:_ 
77 (.. 0.37) que és una:_ 
78 (. 0.24) cosina del nuvi_ 
79 ((a NUV)) oi que no m’equivoco\ 
80 NUV: sí\ 
81  x 
82 CPP: em llegirà una primera lectura\ 


