
 

 

 
 

  
 

 

 

 

Pregària comunitària 

2º setmana-gener 2015 

 

 

VIVIU SEMPRE CONTENTS 1 Te 5,16 

L’ALEGRIA DE LA VIDA CONSAGRADA 

 

Iniciem aquesta estona de pregària en comunió amb totes les comunitats religioses del nostre país, amb les 

persones consagrades, i amb l’Església arrelada a tot el món. Estem  cridades i cridats a viure amb alegria el 

do de la nostra vocació i anunciar l’Evangeli com a expressió d’una trobada personal amb Déu i d’una vida 

comunitària viscuda en fraternitat.  

 

CANT - EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA 
El Senyor es la meva força, el Senyor, el meu cant. Ell m’ha estat la salvació, en Ell confio i no tinc por.  
 

LA JOIA DE L’EVANGELI OMPLE EL COR I LA VIDA SENCERA DELS QUI ES 
TROBEN AMB JESÚS 

La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera 

dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen 

salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, 

del buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist 

sempre neix i reneix la joia. En aquesta exhortació 

vull adreçar-me als fidels cristians per invitar-los a 

una etapa evangelitzadora marcada per aquesta 

joia, i indicar camins per a la marxa de l’Església 

en el pròxims anys. 

FRANCESC, Exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, núm. 1 

 

LA PARADOXA DE L’AMOR 
No us replegueu en vosaltres mateixos, no deixeu que les petites baralles de casa us asfixien, no resteu 

presoners dels vostres problemes. Aquests es resoldran si aneu fora a ajudar d’altres a resoldre els seus 

problemes i anunciar la Bona Nova. Trobareu la vida donant la vida, l'esperança donant esperança, l'amor 

estimant. 

FRANCESC, Carta apostòlica a tots els consagrats 

 

LA PARAULA DE DÉU 
CANT: SERVIU AL SENYOR AMB ALEGRIA 

1. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. Mt 2,10 

2. I si l'arriba a trobar, us asseguro que té més alegria per aquesta ovella que per les noranta-nou que no 

s'havien esgarriat. Mt 18,13 

3. Elles, amb por, però amb una gran alegria, se n'anaren del sepulcre i van córrer a anunciar-ho als 

deixebles Mt 28,8 

CANT: SERVIU AL SENYOR AMB ALEGRIA 

4. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria Lc 2,10 

5. Zaqueu Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. Lc 19,6 

6. Tota la multitud dels deixebles, plens d'alegria, començaren a lloar Déu amb grans crits per tots els 

miracles que havien vist. Lc 19,37 

CANT: SERVIU AL SENYOR AMB ALEGRIA 



 

 

7. Els el van adorar. Després se'n tornaren a Jerusalem plens d'una gran alegria Lc 24,52 

8. Vosaltres estareu tristos, però la vostra tristesa es convertirà en alegria. Jn 16,20 

9. També ara vosaltres esteu tristos, però el vostre cor s'alegrarà quan us tornaré a veure. I la vostra 

alegria, ningú no us la prendrà. Jn 16,22 

CANT: SERVIU AL SENYOR AMB 

ALEGRIA 

10. Per aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la 

Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a 

casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt 

Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant 

va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet 

quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors cridà amb 

totes les forces: --Ets beneïda entre totes les 

dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! 

Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em 

vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva 

salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves 

entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el 

Senyor t'ha anunciat es complirà! Lc 1,39-45 

CANT: SERVIU AL SENYOR AMB ALEGRIA 

 

SILENCI D’ESCOLTA I D’INTERIORTZACIÓ 
Què em dieu aquests textos per a la meva vida? Frueixo de l’alegria d’haver trobat al Senyor i d’haver-lo 

experimentat? Com puc augmentar en el meu entorn la joia de viure comunitàriament el do de la fraternitat? 

Déu no vol esclaus sinó fills i filles, que s’estimin com a germans i germanes. 

 

ESPAI PER COMPARTIR 
En aquest moment, cada membre de la comunitat pot compartir pregàries, sentiments, reflexions... que 

brollen del cor a partir de l’escolta dels textos que acabem de llegir. 

 
SALM 122 (121) 
 

1 Quina alegria quan em van dir: «Anem a la casa del Senyor!» 2 Ja han arribat els nostres peus al teu llindar, 

Jerusalem. 3 Jerusalem, ciutat ben construïda, conjunt harmoniós! 4 És allà que pugen les tribus, les tribus del 

Senyor, a complir l’aliança d’Israel, a lloar el nom del Senyor. 5 Allí hi 

ha els tribunals de justícia, els tribunals del palau de David. 6 Augureu la 

pau a Jerusalem: «Que visquin segurs els qui t’estimen! 7 Que sigui 

inviolable la pau dels teus murs, la quietud dels teus merlets!» 8 Per 

amor dels meus germans i els meus amics, deixeu-me dir: «Que hi hagi 

pau dintre teu!» 9 Per la casa del Senyor, el nostre Déu, et desitjo el 

benestar.   

 

EL DO DE LA PAU 
Donem a cada persona present a la pregària una abraçada de pau i 

germanor. 

 

CÀNTIC DE LA MARE DE DÉU 
La meva ànima canta al Senyor, el meu esperit celebra Déu, Salvador, 

perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. 
 

EL SEU NOM ÉS SANT I L’AMOR QUE TÉ S’ESTÉN 

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ (2) 
 

Les obres del seu braç són potents i grans. 

Dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos 

i exalça els humils, omple de bens els pobres. 
 

Al seu servent ha protegit el Senyor, com ho havia promès 

als nostres pares fa temps, i s’ha recordat del seu amor 

a Abraham per sempre 


