Nadal - Setmana del 6 al 12 de gener de 2019
Dij, 3/01/2019 per Josep Lligadas
Noves oracions per a la missa
6 de gener: L’Epifania del Senyor

Pregària d’aplec:
Preguem. Oh Déu, que amb el guiatge d’una estrella heu revelat el vostre Fill a
tots els pobles,
feu que la llum d’aquesta estrella arribi a tota la humanitat, per tal que tots els
homes i dones arribin a seguir, encara que sigui a les palpentes, el camí del vostre
amor,
i així puguem tots contemplar un dia cara a cara la vostra glòria.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Que la vostra llum, Senyor, vagi sempre davant nostre i condueixi les
nostres vides,
fins que arribem a la possessió plena i a la contemplaciuó neta i pura del misteri
d’amor del qual hem participat en aquesta Eucaristia.
Per Crist, Senyor nostre.

7 de gener: Sant Ramon de Penyafort (Memòria obligatòria)

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu i Pare nostre: vós, en sant Ramon de Penyafort, que va ser un
conseller fidel en el camí de la recerca de la vostra voluntat, ens heu donat un
model de vida dedicada al vostre servei.
Us preguem que, com ell, també nosaltres visquem ben units a vós i sapiguem ser
un bon ajut als nostres germans i germanes en el camí de la vida i en el camí de la
fe.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
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Pregària de comiat:
Preguem. Déu fidel, Pare nostre, vetlleu sempre pel vostre poble
i feu que, per la Paraula que hem escoltat i el Pa i el Vi que hem rebut,
visquem cada dia més units a Jesús, el vostre Fill estimat, que s’ha fet home com
nosaltres i viu i regna pels segles dels segles.

8 de gener: Fèria del temps de Nadal

Pregària d’aplec:
Preguem. Senyor Jesús, home com nosaltres.
Vós heu vingut enmig nostre perquè la vostra llum i la vostra vida renovin els cors
de tots els homes i dones d’aquest món i els omplin de joia.
Feu que els qui celebrem en aquests dies el goig de la vostra vinguda, sapiguem
ser per als nostres germans i germanes, a través de la nostra paraula i de la nostra
manera de viure, un bon testimoni de vós i del vostre Evangeli.
Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles del segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Que el Messies que ens heu enviat, Senyor, i que ara acabem de rebre
en el pa i el vi de l’Eucaristia,
ens ompli del seu Esperit, transformi les nostres vides i ens porti a compartir un
dia la vostra vida eterna.
Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

9 de gener: Fèria del temps de Nadal

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu sant, que en Jesús ens mostreu el camí d’una vida humana plena, la
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vida viscuda segons el vostre projecte d’amor.
Concediu-nos que, en aquests dies en què celebrem la seva manifestació a tots els
pobles de la terra,
creixi en nosaltres el desig de seguir-lo i de fer-lo conèixer als qui n’estan
allunyats.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Déu amor, que ens convideu a estimar els altres amb el mateix amor
vostre.
Envieu-nos el vostre Esperit perquè, seguint l’exemple de Jesús, visquem en aquest
món plens de confiança en vós i amb el cor ben obert als nostres germans i
germanes, els vostres fills.
Per Crist, Senyor nostre.

10 de gener: Fèria del temps de Nadal

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu de la pau, Pare dels pobres, que heu enviat el vostre Fill per portar
la Bona Nova als desvalguts i proclamar la vostra gràcia per a tothom.
Us demanem que, per la força del vostre Esperit, el seu missatge salvador arribi a
tots els racons de la terra.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Déu amor, que ens heu ensenyat que no us podem estimar a vós si no
estimem alhora els nostres germans i germanes,
concediu-nos, per la gràcia del sagrament que hem rebut, de cercar en tota ocasió
el bé dels altres, tant dels que tenim a prop, com dels de tots els països del món.
Per Crist, Senyor nostre.
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11 de gener: Fèria del temps de Nadal

Pregària d’aplec:
Preguem. Que la llum del vostre Fill fet home ens il·lumini, Déu del cel, i ens guiï
pel camí que porta cap a vós, en la vostra vida eterna.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Jesús, germà nostre, Llum i Vida nostra. Manifesteu-vos, us preguem, a
tots els homes i dones de la terra, perquè tothom pugui experimentar l’alegria de
trobar-vos, i el món sencer camini pels camins de la vostra pau, del vostre amor,
de la vostra fraternitat, de la vostra generositat, de la vostra confiança en Déu.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

12 de gener: Fèria del temps de Nadal

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu fidel, Pare nostre, que ens heu enviat el vostre Fill Jesús com a llum
del món,
feu que aquesta llum arribi a tots els homes i dones de la terra, i tothom pugui
descobrir la crida joiosa de l’Evangeli.
Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de
l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Déu, Pare nostre, vetlleu sempre pel vostre poble
i feu que, per la Paraula que hem escoltat i el Pa i el Vi que hem rebut,
visquem cada dia més units a Jesús, el vostre Fill estimat, que s’ha fet home com
nosaltres i viu i regna pels segles dels segles.
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