Dijous (II)
Paraula de Déu (Mt 5,14-16)
La Paraula de Déu ens diu:
En aquell temps, Jesús va dir als seus deixebles:
“Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un
poble posat dalt d’una muntanya, i ningú no encén una
llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa.
Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així
veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre
Pare del cel”.

Pregàries litàniques
Beneïm Déu, el nostre Pare, que mira amb amor els seus
fills i escolta les seves oracions. Demanem-li de tot cor:
Senyor, il·lumina’ns amb la teva mirada.
—— Gràcies, Senyor, perquè ens il·lumines amb la llum del
teu Fill Jesucrist; que ella condueixi avui els nostres
passos.
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—— Que la teva saviesa ens acompanyi, perquè caminem
cap a tu amb una vida renovada.
—— Enforteix-nos per superar valents les dificultats, i servir-te així amb constància i amb el cor ben alegre.
—— Dirigeix avui els nostres pensaments, sentiments i
obres, i fes-nos dòcils a la teva voluntat.
—— ... ... ...
Deixem que l’Esperit de Déu que es troba en els nostres
cors, pregui juntament amb el nostre esperit, tot dient:
Pare nostre...

Pregària final
Jesús, tu ets la llum del món
i la llum que il·lumina el nostre cor.
Fes que siguem generosos en ajudar-nos els uns als altres.
Que no pensem tant en nosaltres
i pensem en el que necessiten els companys.
Gràcies, Jesús.
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Divendres (II)
Paraula de Déu (Mt 18,21-22)
La Paraula de Déu ens diu:
En aquells temps, Pere preguntà a Jesús:
“Senyor, ¿quantes vegades hauré de perdonar al meu
germà les ofenses que em faci? ¿Set vegades?”.
Jesús li respon:
“No et dic set vegades, sinó setanta vegades set”.

Pregàries litàniques
Adorem Jesús, que a la creu es va oferir al Pare, per l’Esperit Sant, i renova les nostres obres, i diguem-li de tot cor:
La nostra pau, Senyor, és fer la teva voluntat.
—— De tu hem rebut, Déu nostre, el dia que comença; fes
que sigui també per a nosaltres el començament d’una
vida renovada.
—— Tu, que has creat tot l’univers i el conserves amb la teva
paraula, ajuda’ns a descobrir la teva presencia en tota
la creació.
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—— Tu, que vas donar la vida per nosaltres, fes que et
siguem sempre fidels complint els teus manaments.
—— Quan vas morir a la creu, brollà del teu costat sang
i aigua; que aquesta aigua i aquesta sang ens rentin
sempre i ens renovin.
—— ... ... ...
El perdó de Déu ens omple d’alegria; demanem, doncs, al
Senyor que perdoni sempre les nostres culpes:
Pare nostre...

Pregària final
Jesús, tu ens perdones sempre
i ens ensenyes a perdonar-nos.
Fes que el perdó sigui la mostra
que tu ets en nosaltres
i que nosaltres som deixebles teus.
Gràcies, Jesús.

33

Dissabte (II)
Paraula de Déu (Mt 7,17-21)
La Paraula de Déu ens diu:
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
“Tot arbre bo dóna fruits bons, i l’arbre dolent dóna
fruits dolents. Un arbre bo no pot donar fruits dolents,
ni un arbre dolent, donar fruits bons. Tot arbre que
no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. Així, doncs,
pels seus fruits els coneixereu. No tothom qui em diu:
‘Senyor, Senyor’, entrarà al Regne del cel, sinó el qui fa
la voluntat del meu Pare del cel”.

Pregàries litàniques
Donem gràcies a Jesús, que ha volgut que sempre el descobrim i estimem en els nostres germans, especialment en els
que tenen dificultats. Diguem-li tots junts:
Senyor, feu-nos créixer en el teu amor.
—— Cada matí recordem la teva resurrecció, fes que els
fruits del teu amor davallin sempre sobre tots nosaltres.
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—— Concedeix-nos el do de ser avui anunciadors del teu
Evangeli, i d’oferir al Pare celestial l’ofrena de les nostres vides.
—— Fes que en tots els que ens envolten sapiguem reconèixer la teva presència, i així servint-los a ells et servim
a tu.
—— Tu ets, Senyor, el cep veritable i nosaltres les sarments:
mantén-nos ben units a tu, perquè donem molt de fruit.
—— ... ... ...
Perquè sabem que Déu Pare escolta sempre la pregària
feta en nom del seu Fill, diguem amb confiança la pregària
que Jesús ens va ensenyar:
Pare nostre...

Pregària final
Jesús, tu ens has dit que un arbre bo
no pot donar fruits dolents.
Fes que el nostre cor sigui sempre bo i generós,
perquè els nostres fruits siguin bons.
Ajuda’ns a fer sempre la teva voluntat.
Gràcies, Jesús.
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