Durant l'any/Quaresma. Setmana del 3 al 9 de
març
Dij, 28/02/2019 per Josep Lligadas
Noves oracions per a la missa
3 de març: Diumenge VIII de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Guieu, Pare, el curs del món pels camins de la pau segons el vostre
projecte d’amor,
i concediu a la vostra Església de poder-vos servir amb llibertat i serenor.
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. Pare, ens heu alimentat amb aquest do de salvació.
Feu que per aquest sagrament amb el qual ens alimenteu en aquesta vida,
siguem conduïts a participar de la vida eterna.
Per Crist, Senyor nostre.

4 de març: Dilluns de la setmana VIII del temps de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Us preguem, Pare, que consolideu amb la força del vostre Esperit la vida
nova que heu sembrat en nosaltres.
Feu que el vostre Fill Jesucrist habiti per la fe en els nostres cors, perquè així
arribem a comprendre la grandesa del seu amor i, units a ell, entrem en la vostra
plenitud divina.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Alimentats amb el Cos i la Sang del vostre Fill, us preguem, Senyor, que
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el vostre Esperit ens guiï, perquè no solament us confessem de paraula, sinó també
amb obres i de veritat.
Per Crist, Senyor nostre.

5 de març: Dimarts de la setmana VIII del temps de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu i Pare nostre, que heu aplegat el vostre poble de tots els racons de
la terra,
feu, per la vostra gràcia, que tots els qui creiem en Jesucrist, guiats pel vostre
Esperit Sant, superem les nostres divisions, arribem a compartir la mateixa fe i el
mateix amor, i donem davant del món un bon testimoni de vós.
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. Ens heu alimentat, Senyor, amb el vostre Cos i la vostra Sang.
Feu, us preguem, que els qui creiem en vós, i que estem dividits en diferents
Esglésies i comunitats, arribem a compartir un dia la mateixa fe i la mateixa
Eucaristia.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

6 de març: Dimecres de Cendra

Pregària d’aplec:
Preguem. Concediu-nos, Senyor, de començar amb ànim decidit el camí quaresmal
cap a la Pasqua units amb tot el poble cristià,
i feu que visquem aquest camí amb un autèntic esperit de conversió.
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. Feu, Senyor, que durant la Quaresma que avui comencem siguem
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capaços d’intensificar l’almoina i el servei als altres, refermem l’esperit de
pregària que ens uneix a vós, i ens esforcem en la pràctica del dejuni amb el qual
us reconeixem a vós com l’únic que dona sentit ple a la nostra vida.
Feu, Senyor, que per mitjà d’aquests senyals de conversió, el nostre cor es renovi i
trobi en vós el goig i la pau.
Per Crist, Senyor nostre.

7 de març: Santa Perpètua i santa Felicitat (Memòria obligatòria)

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu nostre, fortalesa dels qui esperen en vós:
en fer memòria avui de les santes màrtirs Perpètua i Felicitat, que van donar un
testimoni admirable de la fe,
us preguem que, seguint el seu exemple, donem sempre un bon testimoni del
vostre Fill Jesucrist amb tota la nostra vida, tant amb la paraula com amb els fets.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Hem rebut, Pare, el sagrament del Cos i la Sang del vostre Fill en aquest
temps de camí cap a la Pasqua que acabem de començar.
Feu, us preguem, que la força d’aquest aliment ens converteixi i faci de les nostres
vides un senyal transparent del vostre amor.
Per Crist, Senyor nostre.

8 de març: Divendres després de Cendra

Pregària d’aplec:
Preguem. Desvetlleu en el nostre cor, Pare nostre, la consciència del pecat que hi
ha en nosaltres, i la necessitat que tenim del vostre perdó.
Feu que, sentint-nos pobres i febles davant vostre, puguem rebre la gràcia de la
vostra salvació.
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 del cel, Déu nostre, feu que, per la força del sagrament que hem
rebut, aprenguem a ser sempre fidels a vós.
Que, tal com ens han ensenyat els vostres profetes, sapiguem compartir el pa amb
els qui passen fam, i treballar per fer miques els jous que oprimeixen els nostres
germans i germanes.
Feu que així, Déu nostre, esclati en les nostres vides una llum com la del matí i es
tanquin les ferides de la nostra ànima.
Per Crist, Senyor nostre.

9 de març: Dissabte després de Cendra

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu fidel i misericordiós, que ens oferiu aquest temps de gràcia i de
conversió;
feu que, en aquesta Quaresma, guiats per vós, lluitem per alliberar-nos de les
nostres males inclinacions i ens esforcem per viure tal com Jesús ens ha ensenyat.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Déu nostre, que pel do d’aquest sagrament ens allibereu del pecat,
concediu-nos de caminar sempre cap a vós, tot seguint el vostre Fill Jesucrist.
Ell, que viu i regna pels segles dels segles.
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