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_____ 
18 de gener 

Dia primerDia primerDia primerDia primer 

 
Ben uBen uBen uBen unitsnitsnitsnits, amb els , amb els , amb els , amb els llavis i llavis i llavis i llavis i amb elamb elamb elamb el    corcorcorcor,,,,    preguem Déu, Pare de nostre preguem Déu, Pare de nostre preguem Déu, Pare de nostre preguem Déu, Pare de nostre 
Senyor Jesucrist i Pastor de l’Església, perquè amb la guia de Senyor Jesucrist i Pastor de l’Església, perquè amb la guia de Senyor Jesucrist i Pastor de l’Església, perquè amb la guia de Senyor Jesucrist i Pastor de l’Església, perquè amb la guia de 
l’Esperit Sant rel’Esperit Sant rel’Esperit Sant rel’Esperit Sant refaci els vincles defaci els vincles defaci els vincles defaci els vincles de    la unitat en la fe i en la caritatla unitat en la fe i en la caritatla unitat en la fe i en la caritatla unitat en la fe i en la caritat....    

1. Pel papa N., pel nostre bisbe N., i pels altres bisbes, preveres i 
diaques de l’Església: que amb el seu carisma pastoral fomentin en el 
Poble de Déu la comunió que brolla de la Santíssima Trinitat. Preguem 

el Senyor. 

2. Per les Esglésies cristianes: que el do de consell les faci participar 
sense cansar-se en el diàleg per la plena comunió en Crist. Preguem el 
Senyor. 

3. Pels governants: que, animats per l’esperança del cel nou i la terra 
nova, fundin l’ordre internacional en la veritat, l’edifiquin en la justícia, 
l’animin per la caritat i li deixin obrir-se pas en llibertat. Preguem el 
Senyor. 

4. Per la nostra comunitat i per tots nosaltres: que una sincera 
conversió ens alliberi d’actituds tancades i ens encoratgi a estimar i 
servir els qui no pensen com nosaltres. Preguem el Senyor. 

DéuDéuDéuDéu    i Pare nostre, que enviàreu el vostre Fill al món per proclamar i Pare nostre, que enviàreu el vostre Fill al món per proclamar i Pare nostre, que enviàreu el vostre Fill al món per proclamar i Pare nostre, que enviàreu el vostre Fill al món per proclamar 
la Bona Nova als pobres, curar els cors desfets i anunciar als la Bona Nova als pobres, curar els cors desfets i anunciar als la Bona Nova als pobres, curar els cors desfets i anunciar als la Bona Nova als pobres, curar els cors desfets i anunciar als 
captius la llibertatcaptius la llibertatcaptius la llibertatcaptius la llibertat::::    envieu el vostre Esperit que renovi la faç de la envieu el vostre Esperit que renovi la faç de la envieu el vostre Esperit que renovi la faç de la envieu el vostre Esperit que renovi la faç de la 
terra perquè pugi terra perquè pugi terra perquè pugi terra perquè pugi fifififins a Vós de tot arreu el càntic nou dens a Vós de tot arreu el càntic nou dens a Vós de tot arreu el càntic nou dens a Vós de tot arreu el càntic nou de    lloançalloançalloançalloança. . . . 
Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.    
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_____ 
19 de gener 

Dia segonDia segonDia segonDia segon 
 

Preguem Déu que ens ha beneït en Crist amb tota mena de Preguem Déu que ens ha beneït en Crist amb tota mena de Preguem Déu que ens ha beneït en Crist amb tota mena de Preguem Déu que ens ha beneït en Crist amb tota mena de 

benediccions i ha volgut unir en Ell tot el món, tant el del cel com benediccions i ha volgut unir en Ell tot el món, tant el del cel com benediccions i ha volgut unir en Ell tot el món, tant el del cel com benediccions i ha volgut unir en Ell tot el món, tant el del cel com 

el de la terrael de la terrael de la terrael de la terra....    
 
1. Per l’Església catòlica, mare nostra: que es configuri com una llar 

oberta i acollidora a tothom on l’amor manifesti la dignitat dels fills de 

Déu. Preguem el Senyor. 

2. Per totes les Esglésies i comunitats cristianes: que l’Esperit Sant ens 

avivi el dolor de la divisió i ens alegri amb perspectives clares de 

comunió. Preguem el Senyor. 

3. Per les Esglésies de la Tarraconense, compromeses a fomentar i 

envigorir el diàleg ecumènic: que, acollint tothom, assumint 

madurament les tensions i unificant criteris pastorals, practiquin la 

comunió de cor i d’ànima. Preguem el Senyor. 

4. Per la comunitat internacional: que l’Esperit Sant susciti en els 

homes un esperit de pau i respecte mutu i infongui arreu la gràcia de 
la convivència. Preguem el Senyor. 

5. Pels qui, per la participació en els sants dons, rebem del Pare, del Fill 

i de l’Esperit Sant la gràcia de la filiació: que allà on hi ha prejudicis i 
tibantors hi posem la comprensió de la caritat. Preguem el Senyor. 
 
Déu i Pare nostre, que us ediDéu i Pare nostre, que us ediDéu i Pare nostre, que us ediDéu i Pare nostre, que us edififififiqueu aquella ciutat de pau vers la queu aquella ciutat de pau vers la queu aquella ciutat de pau vers la queu aquella ciutat de pau vers la 

qual caminemqual caminemqual caminemqual caminem,,,,    conconconconfifififiats ats ats ats en la vostra promesaen la vostra promesaen la vostra promesaen la vostra promesa::::    escolteuescolteuescolteuescolteu----nos i refeu nos i refeu nos i refeu nos i refeu 

la unitat dels vostres la unitat dels vostres la unitat dels vostres la unitat dels vostres fifififills, talment que, reconciliats, puguem lls, talment que, reconciliats, puguem lls, talment que, reconciliats, puguem lls, talment que, reconciliats, puguem 

testimoniar junts les vostres benediccions i lloar i gloritestimoniar junts les vostres benediccions i lloar i gloritestimoniar junts les vostres benediccions i lloar i gloritestimoniar junts les vostres benediccions i lloar i glorifififificar la car la car la car la 

santedat inefable del vostre nomsantedat inefable del vostre nomsantedat inefable del vostre nomsantedat inefable del vostre nom. . . . Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.Per Crist Senyor nostre.    
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_____ 
20 de gener 

Dia tDia tDia tDia tercerercerercerercer 
 

Preguem el Déu dels nostres pares demanantPreguem el Déu dels nostres pares demanantPreguem el Déu dels nostres pares demanantPreguem el Déu dels nostres pares demanant----li humilment que li humilment que li humilment que li humilment que 

faci resplendir la seva mirada sobre l’Església que espera d’Ell faci resplendir la seva mirada sobre l’Església que espera d’Ell faci resplendir la seva mirada sobre l’Església que espera d’Ell faci resplendir la seva mirada sobre l’Església que espera d’Ell 

gràcia sobre gràcia.gràcia sobre gràcia.gràcia sobre gràcia.gràcia sobre gràcia.    

 

1. Perquè l’Església, fidel a l’Evangeli que proclama benaurats tots els 

fills i filles de Déu i tots els homes i dones de bona voluntat, doni 

davant el món un testimoni valent i lluminós de la fe. Preguem el 

Senyor. 

2. Perquè els cristians de totes les confessions retrobin, en la veritat de 

Crist i en la gràcia de l’Esperit Sant, el desig ardent de la plena 

comunió. Preguem el Senyor. 

3. Perquè l’Esperit de santedat acompanyi tots els qui fomenten 

l’ecumenisme amb trobades de pregària, d’estudi i de convivència. 

Preguem el Senyor. 

4. Perquè arribi aviat el dia en què tots els batejats participarem del pa 

de la Unitat i de l’únic calze de l’Aliança. Preguem el Senyor. 

5. Perquè la pau i el respecte mutu esborrin les diferències d’origen, 

llengua, cultura i religió i foragitin les actituds de racisme que 

violenten la dignitat de les persones. Preguem el Senyor. 

6. Perquè, com a fills de la llum, revelem la glòria del Pare per 
l’obediència al manament nou. Preguem el Senyor. 

 

Oh Déu, que en enviar al món el vostre Fill, volguéreu ferOh Déu, que en enviar al món el vostre Fill, volguéreu ferOh Déu, que en enviar al món el vostre Fill, volguéreu ferOh Déu, que en enviar al món el vostre Fill, volguéreu fer----vos vos vos vos 

pròxim a nosaltres i ferpròxim a nosaltres i ferpròxim a nosaltres i ferpròxim a nosaltres i fer----nos partícips del vostre amornos partícips del vostre amornos partícips del vostre amornos partícips del vostre amor::::    concediuconcediuconcediuconcediu----
nnnnos d’acollir i servir els germans com a membres de la vostra os d’acollir i servir els germans com a membres de la vostra os d’acollir i servir els germans com a membres de la vostra os d’acollir i servir els germans com a membres de la vostra 

família i esdevenir ciutadans de la nova Jerusalemfamília i esdevenir ciutadans de la nova Jerusalemfamília i esdevenir ciutadans de la nova Jerusalemfamília i esdevenir ciutadans de la nova Jerusalem. Per Crist . Per Crist . Per Crist . Per Crist 
Senyor nostre.Senyor nostre.Senyor nostre.Senyor nostre.    
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_____ 
21 de gener 

Dia quartDia quartDia quartDia quart    
Sant Fructuós, bisbe, 

sant Auguri i sant Eulogi, diaques, màrtirs 

 

Amb la mirada posada en Jesús, units a Ell en la Amb la mirada posada en Jesús, units a Ell en la Amb la mirada posada en Jesús, units a Ell en la Amb la mirada posada en Jesús, units a Ell en la commemoraciócommemoraciócommemoraciócommemoració    

dels dels dels dels sants màrtirs, sants màrtirs, sants màrtirs, sants màrtirs, invoqueminvoqueminvoqueminvoquem    DéuDéuDéuDéu,,,,    el nostre Pareel nostre Pareel nostre Pareel nostre Pare,,,,    per l’Església i per l’Església i per l’Església i per l’Església i 

per tots els homes.per tots els homes.per tots els homes.per tots els homes.    

 

1. Per la santa Església catòlica i pel bisbe de Roma, el papa N.: que 

mantingui el compromís de vetllar per la comunió en la caritat de 

totes les Esglésies. Preguem el Senyor. 

2. Per les Esglésies Ortodoxes: que nodrides en la Divina Litúrgia i en la 

devoció a la benaurada Mare de Déu, proclamin l’Evangeli en les noves 

circumstàncies de la societat actual. Preguem el Senyor. 

3. Per les Comunitats reformades: que enriqueixin el diàleg ecumènic 

amb l’amor sincer a la Paraula de Déu i el desig de viure segons 

l’Evangeli de la gràcia. Preguem el Senyor. 

4. Pels jueus, els musulmans i per tots els altres creients: que el 

Totpoderós els condueixi al coneixement de Jesucrist, plenitud de la 
veritat revelada. Preguem el Senyor. 

5. Pels qui ens alimentem amb el Pa de Vida: perquè tot confessant el 

Crist ressuscitat tinguem present tota l’Església estesa d’orient a 

occident. Preguem el Senyor. 

 
Oh Déu, que heu honorat amb el martiri, després d’haverOh Déu, que heu honorat amb el martiri, després d’haverOh Déu, que heu honorat amb el martiri, després d’haverOh Déu, que heu honorat amb el martiri, després d’haver----los los los los 

provat al foc, sant Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogiprovat al foc, sant Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogiprovat al foc, sant Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogiprovat al foc, sant Fructuós i els seus diaques, Auguri i Eulogi::::    
vulgueu aplegar, per la seva intercessió, tots els vostres vulgueu aplegar, per la seva intercessió, tots els vostres vulgueu aplegar, per la seva intercessió, tots els vostres vulgueu aplegar, per la seva intercessió, tots els vostres fifififills i lls i lls i lls i fifififilles lles lles lles 

en el convit de la unitat i de la reconciliació sense en el convit de la unitat i de la reconciliació sense en el convit de la unitat i de la reconciliació sense en el convit de la unitat i de la reconciliació sense fifififi. . . . Per Crist Per Crist Per Crist Per Crist 

Senyor nostreSenyor nostreSenyor nostreSenyor nostre....    
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_____ 
22 de gener 

Dia cinquèDia cinquèDia cinquèDia cinquè 
 

Déu escolta la pregària feta en nom del seu FillDéu escolta la pregària feta en nom del seu FillDéu escolta la pregària feta en nom del seu FillDéu escolta la pregària feta en nom del seu Fill::::    preguem, doncs, preguem, doncs, preguem, doncs, preguem, doncs, 

per tots els homes i dones redimits amb la seva Sang.per tots els homes i dones redimits amb la seva Sang.per tots els homes i dones redimits amb la seva Sang.per tots els homes i dones redimits amb la seva Sang.    

 

1. Perquè guardi en la concòrdia els fills de l’Església i no permeti que 

hi arrelin les dissensions, enfosquint el testimoni d’unitat que hem de 

donar els cristians. Preguem el Senyor. 

2. Perquè ens alliberi de tota visió parcial i limitada, de tot perjudici i 

ressentiment, i puguem invocar-lo amb cor pur i agraït pels seus dons. 

Preguem el Senyor. 

3. Perquè, amb l’anunci de la paraula evangèlica i amb el testimoni de 

vida dels cristians, la fe s’obri camí entre els homes i dones del nostre 
temps. Preguem el Senyor. 

4. Perquè els pobres siguin evangelitzats, els tristos consolats i tornin 

al Déu únic els qui són esclaus dels ídols del nostre temps. Preguem el 

Senyor. 

5. Perquè units a Déu i a l’Església per la comunió del Cos i de la Sang 

del Senyor, siguem testimonis joiosos de Crist en les nostres famílies i 

comunitats, en el nostre treball, al cor de la nostra societat. Preguem el 

Senyor. 

 

Oh Déu, que susciteu sempre testimonis de fe, esperança i caritatOh Déu, que susciteu sempre testimonis de fe, esperança i caritatOh Déu, que susciteu sempre testimonis de fe, esperança i caritatOh Déu, que susciteu sempre testimonis de fe, esperança i caritat::::    

concediu l’Esperit Sant als qui crideu a la comunió ecconcediu l’Esperit Sant als qui crideu a la comunió ecconcediu l’Esperit Sant als qui crideu a la comunió ecconcediu l’Esperit Sant als qui crideu a la comunió eclesial, perquè lesial, perquè lesial, perquè lesial, perquè 

l’Església, renovada a la imatge del seu Espòs que l’ha creat, faci l’Església, renovada a la imatge del seu Espòs que l’ha creat, faci l’Església, renovada a la imatge del seu Espòs que l’ha creat, faci l’Església, renovada a la imatge del seu Espòs que l’ha creat, faci 

coincidir els camins dels homes amb els del vostre Fill, Paraula de coincidir els camins dels homes amb els del vostre Fill, Paraula de coincidir els camins dels homes amb els del vostre Fill, Paraula de coincidir els camins dels homes amb els del vostre Fill, Paraula de 
vida eterna. Ell que viu i regna pels segles dels seglesvida eterna. Ell que viu i regna pels segles dels seglesvida eterna. Ell que viu i regna pels segles dels seglesvida eterna. Ell que viu i regna pels segles dels segles....    
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_____ 
23 de gener 

Dia sisèDia sisèDia sisèDia sisè 
 

AdrecemAdrecemAdrecemAdrecem----nos a Déunos a Déunos a Déunos a Déu    que és amor, pregant per l’Església i pel món, que és amor, pregant per l’Església i pel món, que és amor, pregant per l’Església i pel món, que és amor, pregant per l’Església i pel món, 

per la pau dels pobles i per l’harmoniós intercanvi de béns per la pau dels pobles i per l’harmoniós intercanvi de béns per la pau dels pobles i per l’harmoniós intercanvi de béns per la pau dels pobles i per l’harmoniós intercanvi de béns 

temporals i espirituals entre tots els homes i donestemporals i espirituals entre tots els homes i donestemporals i espirituals entre tots els homes i donestemporals i espirituals entre tots els homes i dones....    

 

1. Per tots els batejats; perquè mantinguin sempre ben viva la 

responsabilitat de pregar per la unitat i recuperar-la per al bé de l’obra 

de l’evangelització. Preguem el Senyor. 

2. Per la comunitat humana; que s’edifiqui en justícia i fraternitat, 

principalment on els homes i les dones no gaudeixen dels drets i la 

dignitat que tenen, a causa de la pobresa, les guerres, la manca 

d’educació i les opressions. Preguem el Senyor. 

3. Pel benestar de les famílies i dels pobles; que els coneixements 

acumulats per les generacions passades, posin els béns d’aquest món a 

disposició de la vocació transcendent de la persona. Preguem el Senyor. 

4. Pels germans provats en la seva fidelitat; perquè la llibertat religiosa 

ajudi a mantenir la pau i el respecte mutu, evitant els odis i les 

incomprensions entre els creients. Preguem el Senyor. 

5. Perquè els qui portem la imatge del Ressuscitat no ens conformem a 
viure amb la imatge absurda d’aquest món que passa. Preguem el 

Senyor. 

 

Déu i Senyor nostre, renoveuDéu i Senyor nostre, renoveuDéu i Senyor nostre, renoveuDéu i Senyor nostre, renoveu----nos, feu brillar la claror de la vostra nos, feu brillar la claror de la vostra nos, feu brillar la claror de la vostra nos, feu brillar la claror de la vostra 

mirada i salveumirada i salveumirada i salveumirada i salveu----nos. Santinos. Santinos. Santinos. Santififififiqueu els qui us demanem el doqueu els qui us demanem el doqueu els qui us demanem el doqueu els qui us demanem el do    de la de la de la de la 
pau. Concediupau. Concediupau. Concediupau. Concediu----nos de servirnos de servirnos de servirnos de servir----vos amb llibertat d’esperit i amb la vos amb llibertat d’esperit i amb la vos amb llibertat d’esperit i amb la vos amb llibertat d’esperit i amb la 

lloança del vostre Nom al cor i als lloança del vostre Nom al cor i als lloança del vostre Nom al cor i als lloança del vostre Nom al cor i als llavisllavisllavisllavis. Per Crist Senyor nostre.. Per Crist Senyor nostre.. Per Crist Senyor nostre.. Per Crist Senyor nostre.    
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_____ 
24 de gener 

Dia setèDia setèDia setèDia setè 
 

Batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, adrecemBatejats en un sol Esperit per formar un sol cos, adrecemBatejats en un sol Esperit per formar un sol cos, adrecemBatejats en un sol Esperit per formar un sol cos, adrecem----nos al nos al nos al nos al 

Pare demanantPare demanantPare demanantPare demanant----li perli perli perli per    a tots els cristians el do de la unitat en a tots els cristians el do de la unitat en a tots els cristians el do de la unitat en a tots els cristians el do de la unitat en 

Crist.Crist.Crist.Crist.    

 

1. Per l’Església Catòlica estesa d’orient a occident: que es renovi en la 

certesa que l’amor de Déu no li fallarà mai ni en aquest món ni en 

l’altre. Preguem el Senyor. 

2. Per les Esglésies i Comunitats eclesials d’orient i d’occident amb qui 

no podem beure encara el mateix calze: que perseverants en la 

pregària i l’amor fratern, s’apropi el dia de la unitat plena. Preguem el 

Senyor. 

3. Per tots els pobles de la terra: que el reconeixement pràctic dels 

drets humans, consolidi una societat universal ben preparada per a la 

sembra evangèlica. Preguem el Senyor. 

4. Per tots els qui sofreixen al servei de la pau, pels qui alcen la veu a 

favor dels qui no poden expressar-se, pels qui fan obra de reconciliació 
en un món de tensions i enfrontaments: que la benaurança promesa 

pel Senyor els il·lumini i enforteixi. Preguem el Senyor. 

5. Per tots els qui en l’Eucaristia refem la comunió amb Déu i amb els 
germans: que assumim decidits el compromís de pregar i treballar per 

la unitat de les Esglésies cristianes. Preguem el Senyor. 

 

Senyor Déu nostre, Jesucrist el vostre Fill donà la vida per les Senyor Déu nostre, Jesucrist el vostre Fill donà la vida per les Senyor Déu nostre, Jesucrist el vostre Fill donà la vida per les Senyor Déu nostre, Jesucrist el vostre Fill donà la vida per les 

ovelles. Pel vostre poderovelles. Pel vostre poderovelles. Pel vostre poderovelles. Pel vostre poder,,,,    reuniu els vostres reuniu els vostres reuniu els vostres reuniu els vostres fifififills lls lls lls per tal que formin per tal que formin per tal que formin per tal que formin 

un sol ramat guiat un sol ramat guiat un sol ramat guiat un sol ramat guiat per l’únic Pastorper l’únic Pastorper l’únic Pastorper l’únic Pastor. . . . Ell que viu i regna pels segles Ell que viu i regna pels segles Ell que viu i regna pels segles Ell que viu i regna pels segles 
dels seglesdels seglesdels seglesdels segles....    
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_____ 
25 de gener 

Dia vuitèDia vuitèDia vuitèDia vuitè    
La Conversió de sant Pau, apòstol 

 

Units en la fe dels apòstols, i celebrant la festa de la conversió de Units en la fe dels apòstols, i celebrant la festa de la conversió de Units en la fe dels apòstols, i celebrant la festa de la conversió de Units en la fe dels apòstols, i celebrant la festa de la conversió de 

sant Pau, presentem al Pare les nostres pregàries tot dient: sant Pau, presentem al Pare les nostres pregàries tot dient: sant Pau, presentem al Pare les nostres pregàries tot dient: sant Pau, presentem al Pare les nostres pregàries tot dient:     

 

1. Per cada un dels cristians: perquè visquem cada dia més fermament 

la fe i l’amor que els apòstols ens han transmès. Preguem el Senyor. 

2. Per totes les Esglésies cristianes, avui que acabem la setmana de 

pregària per la unitat: perquè arribi aviat el dia en què tots formarem 

un sol ramat sota el guiatge de l’únic pastor, Jesucrist. Preguem el 

Senyor. 

3. Pels qui no coneixen Jesucrist o se’n senten lluny: perquè puguin 

arribar a viure la força transformadora de l’Evangeli. Preguem el 

Senyor. 

4. Pels qui, a qualsevol lloc del món, treballen i lluiten al servei de la 

Bona Nova de Jesús: perquè no defalleixin en la seva tasca. Preguem el 

Senyor. 

5. Pels qui ens hem reunit avui per celebrar l’Eucaristia: perquè ens 

alegrem de compartir la passió del nostre Mestre i Senyor per arribar a 

la vida nova de la resurrecció. Preguem el Senyor. 

 

Acolliu, Pare, les pregàries de la vostra Acolliu, Pare, les pregàries de la vostra Acolliu, Pare, les pregàries de la vostra Acolliu, Pare, les pregàries de la vostra Església, que recordaEsglésia, que recordaEsglésia, que recordaEsglésia, que recorda    avuiavuiavuiavui    

la conversió i el testimoni de l’apòstol Paula conversió i el testimoni de l’apòstol Paula conversió i el testimoni de l’apòstol Paula conversió i el testimoni de l’apòstol Pau::::    feufeufeufeu----nos cada dia més nos cada dia més nos cada dia més nos cada dia més 

fifififidels a l’Evangeli que ell va anunciar. Per Crist, Senyor nostre.dels a l’Evangeli que ell va anunciar. Per Crist, Senyor nostre.dels a l’Evangeli que ell va anunciar. Per Crist, Senyor nostre.dels a l’Evangeli que ell va anunciar. Per Crist, Senyor nostre.    

 


