Recull de pregàries personals XXVII
Ds, 3/12/2011 per Jordi López Camps
Vita Moleskine
La pregària és l’exercitació espiritual per excel•lència. L’objectiu d’aquest recull
de textos és ajudar a mantenir el clima de pregària durant tot el dia. Ara, amb la
mateixa intenció que vaig iniciar el recull de pregàries proposat pel monjo de
Montserrat, pare Miquel Estradé , presento una selecció de pregàries molt més
personals. Són fragments de salms o altres textos bíblics que dia darrera dia són
repetits en la pregària de la Litúrgia de les Hores. La selecció és íntima i reflexa
l’estat d’ànim o la crida que la lectura de cada text em suggereix. Alguns textos
són pregàries directes, altres aporten petits moments de transcendència que
ajuden a avançar en el dia a dia.
4 desembre “Ell guarda els passos dels seus fidels, però els malvats cauran a les
tenebres: ningú no triomfa per la pròpia força. El Senyor desconcerta els enemics”
(1S2, 9-10)
5 desembre “Els qui estimen el Senyor detesten el mal. Ell guarda la vida dels
fidels, els allibera de les mans dels injustos.” (Sl 97,10)
6 desembre “La llum apunta per al just, i l'alegria, per als rectes de cor” (Sl
97,11)
7 desembre “Qui és com el Senyor, el nostre Déu? Té molt amunt el seu tron i des
d'allí s'inclina per veure el cel i la terra” (Sl 113,5-6)
8 desembre “Aixeca de la pols el desvalgut, treu el pobre de la cendra, per
asseure'l entre els poderosos, els poderosos del seu poble. La qui vivia estèril a
casa, la fa mare feliç amb els fills (Sl 113,7-9)
9 desembre “Com podria retornar al Senyor tot el bé que m'ha fet? Invocant el
seu nom, alçaré el calze per celebrar la salvació. Compliré les meves prometences,
ho faré davant el poble” (Sl 113,12.14)
10 desembre “Tot jo sospiro i em deleixo pels atris del Senyor. Ple de goig i amb
tot el cor aclamo el Déu que m'és vida. Fins l'ocell hi troba casa, l'oreneta s'hi fa un
niu on posar la fillada, prop dels teus altars” (Sl 84,3-4)
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