Quaresma - Setmana del 17 al 23 de març de 2019
Dij, 14/03/2019 per Josep Lligadas
Noves oracions per a la missa

17 de març: Segon diumenge de Quaresma

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu, Pare del cel, que en aquest camí cap a la Pasqua ens mostreu, amb
la transfiguració del vostre Fill Jesucrist, que la seva fidelitat fins a la mort és
l’únic camí que porta a la vida i a la resurrecció;
feu, us preguem, que sapiguem escoltar l’Evangeli que ell ens ha anunciat, i
sapiguem viure tal com ell ha viscut.
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 misteri del Cos i la Sang del vostre Fill mort i
ressuscitat,
i us donem gràcies perquè, ja en el camí d’aquest món, ens feu viure, de tantes
maneres, la vida nova del vostre Regne.
Per Crist, Senyor nostre.

18 de març: Dilluns de la setmana II de Quaresma

Pregària d’aplec:
Preguem. Us preguem, Pare, que en aquest temps de Quaresma siguem capaços
de viure amb més austeritat i sobrietat,
que sapiguem desprendre’ns de tantes coses innecessàries que tenim i que
gastem,
que siguem capaços de dejunar d’alguns plaers d’entre els molts que se’ns
ofereixen per tot arreu,
i així puguem centrar la nostra vida en allò que és important:
l’amor a vós, Déu nostre, i l’amor als nostres germans i germanes.
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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. Hem rebut, Pare, l’aliment de la vida eterna que ens uneix plenament a
Jesús el vostre Fill.
Us preguem que, per la força d’aquest do que ens heu fet, refermem el nostre
esperit de conversió i ens esforcem per canviar les nostres vides per fer-les més
fidels a l’Evangeli.
Per Crist, Senyor nostre.

19 de març: Sant Josep (Solemnitat)

Pregària d’aplec:
Déu de l’amor, Pare nostre, que vau donar a sant Josep, l’espòs de Maria, una fe
ferma per seguir amb fidelitat les vostres crides, i un gran amor de pare per vetllar
per Jesús el vostre Fill;
feu, us demanem, que tots nosaltres, i tota l’Església, estiguem atents i disposats
com ell per ser bons treballadors del vostre Regne.
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:
Pare del cel, que heu alimentat la vostra família amb el pa i el vi de l’Eucaristia en
aquesta festa joiosa de sant Josep,
us preguem que, tal com ell va fer amb Jesús en els seus anys de creixença, també
vós guieu sempre els nostres passos i no ens deixeu mai de la vostra mà.
Per Crist, Senyor nostre.

20 de març: Dimecres de la setmana II de Quaresma

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu nostre, Pare nostre, feu que, en aquest temps de Quasresma,
aprenguem a viure les contrarietats de la vida, les malalties, els dolors de tota
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mena, els fracassos, tot allò que no va com desitjaríem,
units a Jesús, el vostre Fill, que camina cap a la mort i ens obre el camí de la vida
per sempre.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
segles.

Pregària de comiat:
Preguem. Pare omnipotent, creador de tot el que existeix,
feu que aquí a la terra es faci realitat el vostre projecte d’amor, tal com ja es
realitza en el cel.
Per Crist, Senyor nostre.

21 de març: Dijous de la setmana II de Quaresma

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu fidel, Pare dels pobres, que voleu que els béns d’aquest món arribin
a tots els vostres fills i filles, de manera que tothom pugui tenir el necessari per
viure dignament;
feu que, en aquest temps de Quaresma, creixi en nosaltres l’anhel i el neguit que
aquesta voluntat vostra sigui compartida per tots els homes i dones del món, i
transformi la faç de la terra.
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. Per la gràcia del sagrament que hem rebut, feu, Pare, que sapiguem
estar sempre atents als pobres, tal com Jesús ens ha ensenyat.
Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

22 de març: Divendres de la setmana II de Quaresma

Pregària d’aplec:
Déu sant, Déu entranyable, que ens convideu a renovar les nostres vides i a girar
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els ulls cap a vós en aquest temps de preparació de la Pasqua,
escolteu les nostres pregàries, perdoneu-nos els pecats i doneu-nos força per
perdonar els qui ens han ofès o ens han fet mal.
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, Déu bo, us preguem que l’Eucaristia que hem celebrat refermi
la nostra fe i ompli el nostre cor de l’amor del vostre Fill Jesucrist.
Ell, que viu i regna amb vós pels segles dels segles.

23 de març: Dissabte de la setmana II de Quaresma

Pregària d’aplec:
Preguem. Pare, que ens estimeu amb un amor immens i espereu sempre el retorn
dels vostres fills,
feu que reconeguem sincerament el nostre pecat i, sentint-nos pobres i febles,
tornem cap a vós buscant la vostra misericòrdia.
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 misericordiós, perdoneu-nos els pecats i, per la vostra gràcia, feunos fidels seguidors de l’Evangeli del vostre Fill Jesucrist.
Ell, que viu i regna amb vós pels segles dels segles.
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