Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre,
i pels segles dels segles. Amén.
A casa de molts cristians és
costum fer una pregària de
benedicció de la taula abans
dels àpats.

Déu i Pare omnipotent,
amb sa divina paraula,
beneeixi aquesta taula
i a tots nosaltres. Amén.

I agrair l’aliment en acabar
l’àpat.

Déu i Pare omnipotent,
que ens heu alimentat,
sigueu per sempre lloat
per tots nosaltres. Amén.

I abans d’anar a dormir, solem encomanar el nostre descans al Senyor.

Salveu-nos, Senyor, durant el dia,
guardeu-nos durant la nit,
perquè sigui amb Crist la nostra vetlla
i amb Crist el nostre descans.
Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la
i una fi benaurada. Amén.
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Els cristians ens senyem amb
aquesta invocació (en començar
el dia i quan ens posem al llit,
o en sortir de casa, o en iniciar
l’Eucaristia).

En el nom del Pare
i del Fill
i de l’Esperit Sant.
Amén.

Pregàries
dels
cristians

Jesús va ensenyar aquesta pregària quan els seus deixebles li van
preguntar com havien de pregar. Quan la resem al matí, encomanem el
dia al Pare en dir: «no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació».
Al vespre, la tornem a resar, i ens comprometem amb els nostres germans
i germanes quan diem: «perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres
perdonem».

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

Pregària

Per lloar el Déu Trinitat, podem fer servir aquesta fórmula que afegim al
final de tots els salms.
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És un costum ben antic saludar
Maria, la Mare de Déu. I fer-ho
amb les paraules de l’àngel Gabriel
(Lluc 1,28) i d’Elisabet, la cosina
de Maria (Lc 1,42).

Déu vos salve,
Reina i Mare de misericòrdia,
vida, dolcesa
i esperança nostra,
Déu vos salve.
A vós cridem
els desterrats fills d’Eva;
a vós sospirem,
gemint i plorant
en aquesta vall de llàgrimes.
Ara, doncs, Senyora,
advocada nostra,
aquests ulls vostres,
tan misericordiosos,
gireu-los envers nosaltres.
I després d’aquest exili
mostreu-nos Jesús,
fruit beneït del vostre ventre.
O clementíssima, o piadosa,
o dolça Verge Maria!

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.

També s’acostuma a invocar
Santa Maria al migdia i al
vespre amb el cant de la «Salve,
Regina».

Jo confesso a Déu totpoderós
i a vosaltres, germans,
que he pecat
per culpa meva,
de pensament, paraula,
obra i omissió.
Per això demano
a la Verge Maria,
Mare de Déu,
als àngels i als sants,
i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi
a Déu nostre Senyor.

Al començament de la missa, ens
reconeixem pecadors amb aquesta
pregària.

Aquest «Credo», que cantem o resem a missa, és un dels més antics
resums de la fe cristiana.

Crec en un Déu,
Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu
i Senyor nostre;
el qual fou concebut
per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia

d’entre els morts;
se’n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu,
Pare totpoderós;
i d’allí ha de venir
a judicar els vius i els morts.
Crec en l’Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica;
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable. Amén.

