Pregàries de Pasqua
Dm, 23/04/2019 per Josep Lligadas
Una font que raja sempre

Déu nostre, que amb el vostre Esperit sembreu en tots els cors la llavor del vostre
amor immens,
feu que, per la vostra gràcia, tots els homes i dones del món, tant els que tenim el
goig de coneixe-us per la fe, com els qui sense coneixe-us volen caminar pel mateix
camí d’amor que el vostre Fill Jesucrist,
arribem un dia a la vida plena del Regne que ell, Jesucrist, va encetar amb la seva
entrega fins a la mort en creu.

Que les ferides que romanen en el vostre cos ressuscitat, Senyor Jesús,
ens recordin sempre tantes i tantes ferides com hi ha obertes en el nostre món,
i ens omplin d’anhel per fer tot el que estigui a les nostres mans per curar-les.

Us demanem, Pare, que l’Esperit de Jesús ressuscitat ompli el nostre món,
escalfi els cors que viuen tancats en l’egoisme,
i infongui en tots els homes i dones de tot arreu una mirada plena de bondat i
d’amor com la que Jesús tenia.

Senyor Jesús, que per la gràcia de l’Esperit Sant ens envieu a continuar la vostra
obra en el món;
feu que siguem sempre, en tota la nostra vida i en totes les nostres actuacions,
portadors de fe i d’esperança, testimonis de generositat, treballadors de la justícia
i de la concòrdia.

Que la resurrecció del vostre Fill, Pare de l’amor i de la justícia,
aixequi del seu dolor i de la seva tristesa tots aquells que pateixen, tant els de prop
com els de lluny.
Que tots nosaltres, cristians i cristianes renovats per la vida nova de la Pasqua,
sapiguem donar la mà a tots aquells que ho necessiten,
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i així s’obri pas en el món aquell Regne nou que va néixer de la creu de Jesucrist.

Déu nostre, envieu-nos el vostre Esperit d’unitat
perquè tots els homes i dones del món que, siguem d’on siguem, us tenim a vós
com a únic Pare,
arribem a viure com a veritables germans segons els vostre projecte d’amor.

Bona Pasqua!
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