Durant l’any - Setmana del 3 al 9 de novembre de
2019
Dg, 3/11/2019 per Josep Lligadas
Noves oracions per a la missa

3 de novembre: Diumenge 31 de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu sant, que en acabar el camí d’aquest món ens crideu a compartir la
vostra vida eterna,
feu que visquem ja ara, en aquesta vida, el goig d’estar units a vós i de portar el
vostre amor a tots els nostres germans i germanes.
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. Senyor Jesús, que amb el pa i el vi que hem rebut heu entrat a casa
nostra tal com vau entrar a casa del publicà Zaqueu, i ens heu omplert d’alegria.
Feu que, com Zaqueu, també nosaltres siguem capaços de compartir amb els
pobres allò que tenim i fem el possible per reparar el mal que hàgim pogut fer als
altres.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.

4 de novembre: Sant Carles Borromeo (Memòria obligatròria)

Pregària d’aplec:
Preguem. Escolteu, Pare, la nostra pregària en celebrar la memòria de sant Carles
Borromeo,
i feu que, així com ell va treballar per una Església renovada i més fidel a Jesucrist,
també avui la nostra Església es renovi per oferir davant el món el veritable rostre
del vostre Fill.
Ell, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels
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segles.

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.

5 de novembre: Dimarts de la setmana XXXI de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu sant, Déu fidel, que mireu la petitesa dels vostres fills i filles i no
deixeu mai d’obrar meravelles.
Vós disperseu els homes de cor altiu, vós derroqueu els poderosos del soli, exalceu
els humils i ompliu de béns els pobres.
Déu sant, protegiu-nos amb la vostra misericòrdia i protegiu tots aquells que el
món exclou i fa viure en la tristesa i el dolor.
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. Ara que hem rebut l’aliment del vostre Regne us preguem, Pare, que el
vostre projecte d’amor es faci realitat a tota la terra tal com ja es realitza en el cel.
Feu, Pare, que tots els homes i dones de tot arreu puguin fruir de la mateixa pau,
de la mateixa justícia, de la mateixa confiança en el futur, i puguin lloar-vos amb
l’esperit reconfortat.
Per Crist, Senyor nostre.

6 de novembre: Els màrtirs del segle XX a Espanya (Memòria obligatòria)

Pregària d’aplec:
Preguem. Celebrem avui, Pare, la memòria de tots aquells que van morir pel fet de
ser cristians, a Catalunya i a tot Espanya,
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en la persecució religiosa que va tenir lloc durant la guerra civil iniciada l’any
1936,
i també els que van morir uns anys abans pel mateix motiu;
en recordar-los a ells us demanem que tots els cristians i cristianes siguem en tota
ocasió uns bons testimonis de l’Evangeli, i que treballem fermament per la
concòrdia, la justícia i la pau en el nostre país,
guiats per la mateixa fe i el mateix amor d’aquests màrtirs que avui recordem
joiosament.
Per Crist, Senyor nostre.

Pregària de comiat:
Preguem. Hem rebut, Senyor, el pa de la vida i el calze de la salvació;
feu que els qui en aquest convit anunciem la mort del vostre Fill,
participem també amb els vostres màrtirs de la vida nova de la resurrecció.
Per Crist, Senyor nostre.

7 de novembre: Dijous de la setmana XXXI 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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8 de noveembre: Divendres de la setmana XXXI de durant l’any

Pregària d’aplec:
Preguem. Senyor Jesús, vós ens heu obert el camí de la vida amb la vostra sang
vessada a la creu;
feu que la gràcia que brolla la vostra entrega ens transformi i ens faci fidels
seguidors del vostre Evangeli, per arribar un dia a compartir la vida nova de la
vostra resurrecció.
Vós, que viviu i regneu amb Déu Pare en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles del 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.

9 de novembre: Dedicació de la basílica del Laterà (Festa)

Pregària d’aplec:
Preguem. Déu, Pare nostre, que heu volgut que l’Església de Roma, fecundada per
la sang dels vostres apòstols sant Pere i sant Pau, fos centre de comunió de tota
l’Església estesa arreu del món,
us preguem que, en celebrar avui la festa de la dedicació de la seva catedral,
refermem el nostre compromís de ser pedres vives del vostre temple,
units a tots els creients 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. En celebrar avui, Senyor Jesús, la festa de la dedicació de la catedral de
Roma,
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us preguem que, com a comunitat reunida en el vostre nom arreu del món,
ens mantinguem fidels a la fe que els apòstols sant Pere i sant Pau van anunciar,
tinguem un sol cor i una sola ànima,
i ens estimem els uns als altres com vós ens heu estimat.
Vós, que viviu i regneu pels segles dels segles.
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