Més pregàries de Pasqua
Dll, 29/04/2019 per Josep Lligadas
Una font que raja sempre

Senyor Jesús, que allà a Natzaret us guanyàveu el pa amb el vostre treball al costat
del vostre Pare sant Josep,
i que ens convideu a celebrar el Primer de Maig, el Dia del Treball, enmig de les
festes de la vostra Pasqua,
us preguem que ens doneu força en la lluita
perquè tots els treballadors i treballadores del món
puguin tenir un treball digne i puguin mirar cap al futur amb confiança.

Que la llum de la Pasqua ens il·lumini, Pare,
i faci que sapiguem transmetre als nostres germans i germanes l’alegria de la fe i
de l’amor que vós ens heu donat.

Senyor Jesús ressuscitat,
feu que sapiguem ser sempre les vostres mans, els vostres peus, els vostres ulls, la
vostra boca,
per portar al nostre món la vida nova que ens heu donat.

Pare del cel, Déu de l’amor, que ens heu omplert de l’alegria de la resurrecció de
Jesucrist,
feu que no la perdem mai, aquesta alegria,
sinó que portem sempre dins el cor, tant quan les coses ens van bé com quan ens
van malament,
l’escalf de la vostra presència fidel i amorosa.

Déu de la vida, Pare de Jesucrist i Pare nostre,
que amb la mort i la resurrecció del vostre Fill ens heu donat una vida nova;
Feu que tots els homes i dones del món, per la força del vostre Esperit, caminem
pel mateix camí de l’amor que Jesús ens va mostrar,
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i arribem tots un dia al goig del vostre amor per sempre

Déu, Pare dels pobres, Llum que il·lumina els cors, Foc que revifa tota fredor;
us preguem que, per la gràcia de la Pasqua, el vostre Esperit ompli de vida nova
aquells que més enfonsats estan en el dolor, en la desesperança, en la manca de
perspectives de futur.

Envieu-nos, Pare, l’Esperit Sant,
perquè ens acompanyi en tots els camins, ens sostingui en les dificultats, ens doni
encert en les decisions,
i no deixi que ens desanimem en les incerteses, en els dubtes i en els fracassos.
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