Durant l’any - Setmana del 22 al 28 de setembre
de 2019
Dij, 19/09/2019 per Josep Lligadas
Noves oracions per a la missa

22 de setembre: Diumenge 25 de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu del cel, Pare nostre, feu que sapiguem reconèixer la vostra
presència en tot allò que en el nostre món és net, just i honrat,
de manera que tot allò de bo que descobrim fora de l’Església, sigui per a nosaltres
motiu d’agraïment per la força poderosa del vostre Esperit que no coneix
fronteres,
i sigui també estímul en la nostra tasca al servei 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:
Preguem. Alimentats amb el Pa i el Vi de la vida nova, us demanem, Pare,
que no deixem mai de donar-vos-en gràcies i que, plens del vostre Esperit,
sapiguem ser en tot moment portadors de pau, de concòrdia i de confiança.
Per Crist, Senyor nostre.

23 de setembre: Sant Pius de Pietrelcina (Memòria obligatòria)

Pregària d’aplec:
Preguem. En celebrar la memòria de sant Pius de Pietrelcina
us demanem, Pare,
que el seu exemple ens faci créixer cada dia més en la fe, l’esperança i l’amor.
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. Senyor Jesús, que ens heu alimentat amb el pa i el vi del vostre amor,
feu que, per la gràcia d’aquest sagrament, siguem en tota ocasió portadors de pau,
de goig, d’esperança, per a tots els nostres germans i germanes.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

24 de setembre: La Mare de Déu de la Mercè (a l’arxidiòcesi de Barcelona:
Solemnitat; a les diòcesis de Sant Feliu i Terrassa: Festa; a les altres diòcesis;
Memòria lliure)

Pregària d’aplec:
Preguem: Pare, Déu de l’amor, que fa segles vau desvetllar l’ànima caritativa i
solidària d’un grup de barcelonins per dedicar-se a alliberar els captius en terres
llunyanes
i vau fer que posessin la seva tasca sota la protecció de Maria, amb el nom de
Mare de Déu de la Mercè;
concediu-nos, als qui avui la venerem amb aquest mateix nom,
que sapiguem continuar aquell esperit alliberador que ella va inspirar,
i visquem sempre el goig de la seva protecció amorosa.
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 nostre, Déu de la pau i de l’esperança,
en celebrar avui la festa de la Mare de Déu de la Mercè,
us preguem que ella sigui per al vostre poble una estrella lluminosa que ens guiï
pels camins de la vida
i ens condueixi fins a la vida eterna.
Per Crist, Senyor nostre.

25 de setembre: Dimecres de la setmana XXV del temps de durant l’any
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Pregària d’aplec:
Preguem. Déu, Pare de la bondat, us preguem avui per tots els nostres germans i
germanes cristians que, a tants llocs del món, pateixen persecució per causa de la
seva fe.
Doneu-los la fortalesa i el consol del vostre Esperit Sant, allibereu-los del seu
dolor, i toqueu els cors dels seus perseguidors perquè descobreixin que només
l’amor obre les portes de la vida.
Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles del segles.

Pregària de comiat:
Preguem, Guardeu, Senyor, el vostre poble aplegat per l’aigua del baptisme i
alimentat amb el pa i el vi de l’Eucaristia, i feu que tots els homes i dones de la
terra us puguin arribar a conèixer i estimar.
Per Crist, Senyor nostre.

26 de setembre: Dijous de la setmana XXV del temps de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu del cel, Déu fidel, a qui invoquem amb el nom de Pare tal com ens
va ensenyar Jesús.
Feu que creixi sempre en els nostres cors l’esperit de fills que heu volgut donarnos, per tal que un dia arribem a viure plenament en la felicitat de casa vostra,
juntament amb tots els nostres germans i germanes d’arreu del món.
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. Us preguem, Pare, que l’Eucaristia que acabem de celebrar i en la qual
ens hem alimentat amb el Cos i la Sang del vostre Fill Jesucrist,
ens faci portadors, en tota la nostra vida, del seu mateix amor a tothom, i d’una
manera especial als pobres i a tots els qui pateixen.
Per Crist, Senyor nostre.
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27 de setembre: Sant Vicenç de Paül (Memòria obligatòria)

Pregària d’aplec:
Preguem. Pare, vós vau donar a sant Vicenç de Paül la vostra fortalesa i el vostre
amor perquè treballés al servei dels pobres i també per la formació del clergat;
feu que també nosaltres estiguem al servei dels qui pateixen i ens esforcem perquè
la vostra Església doni 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. Guieu, Senyor, amb el vostre amor, el poble que heu redimit per la
passió del vostre Fill Jesucrist,
i conduïu-lo a la glòria del cel.
Per Crist, Senyor nostre.

28 de setembre: Dissabte de la setmana XXV del temps de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Senyor Jesús, vós, a la creu, ens vau donar Maria com a mare.
Us preguem que en ella trobem sempre protecció i auxili enmig de les dificultats
d’aquest món,
i fortalesa en el nostre camí de seguiment de l’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. Senyor Jesús: Maria, la vostra mare, us va estimar amb un amor immens.
Feu que també nosaltres sapiguem estimar-vos com ella us estimava.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
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