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“Cada comunitat pot agafar 
de la bondat de la terra el que 
necessita per a la seva
supervivència, però també té 
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el deure de protegir-la i de 
garantir la continuïtat de la 
seva fertilitat per a les 
generacions futures. Perquè, 
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Ecologiaen definitiva, «la terra és del 
Senyor» (Sl 24,1), a ell pertany
«la terra i tot el que conté»
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Pregària Taizé 12 
d’Octubre

Cant nº150 Beati voi poveri
Beati voi poveri, perche vostro è il regno di 
Dio

Per tant, reis, tingueu seny;
repenseu-vos-hi, governants de la terra.
Respecteu el Senyor  sotmeteu vos hi

Cant nº5 Laudate omnes gentes
Lloem-lo tots els pobles, lloem        el  
nostre Déu.
Lloem-lo tots els pobles, lloem el 
nostre Déu

Fragment de la Laudato si’

No som Déu. La terra ens precedeix i 
ens ha estat donada. Això permet de 
respondre a una acusació llançada

à

Respecteu el Senyor, sotmeteu-vos-hi,
veniu tremolosos a fer-li homenatge,
no fos cas que s'irrités i anéssiu a la desfeta
si de sobte s'inflamava el seu enuig.
Feliços els qui en Ell es refugien! R.

nostre Déu.

Cant nº140 Despierta
Despierta, tú que duermes, levántate 
de entre los muertos  

Cant Al·leluia 7

Evangeli segons sant Mateu

Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles 

al pensament judeo-cristià: s’ha dit
que, des del relat del Gènesi que 
invita a «dominar» la terra (cf. Gn
1,28), s’afavoria l’explotació salvatge
de la natura presentant una imatge
d  l’é h à  d i t i de entre los muertos, 

y Cristo te alumbrará, Cristo te 
alumbrarà (Aleluuuuuia)

Salm responsorial

Llavors alçà els ulls cap als seus deixebles 
i digué:
--Feliços els pobres: és vostre el Regne de 
Déu!
»Feliços els qui ara passeu fam: Déu us 
saciarà!

de l’ésser humà com a dominant i 
destructiu.

Aquesta no és una correcta 
interpretació de la Bíblia com l’entén
l’Església  Si és veritat que algunesSalm responsorial

Per què s'avaloten les nacions,
i els pobles es conjuren en va?
Els reis prenen les armes,
conspiren alhora els sobirans
contra el Senyor i el seu Ungit: R.

saciarà!
»Feliços els qui ara ploreu: vindrà dia que 
riureu!
»Feliços vosaltres quan, per causa del Fill 
de l'home, la gent us odiarà, us rebutjarà, 
us insultarà i denigrarà el nom que 

l Església. Si és veritat que algunes
vegades els cristians hem interpretat
incorrectament les Escriptures, avui
hem de rebutjar amb força que, del 
fet de ser creats a imatge de Déu i 
del mandat de dominar la terra, se’nS y U g

R. Tingueu seny, repenseu-vos-hi, 
governants de la Terra

Ara proclamo el decret del Senyor.

us insultarà i denigrarà el nom que 
porteu! Aquell dia, alegreu-vos i feu 
festa, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel. Igualment feien els seus 
pares amb els profetes.
»Però ai de vosaltres, els rics: ja heu rebut 

del mandat de dominar la terra, se n
dedueixi un domini absolut sobre les 
altres criatures. [...]

Cada comunitat pot agafar de la 
bondat de la terra el que necessitap y

Ell m'ha dit: «Tu ets el meu fill;
avui jo t'he engendrat.
Demana-m'ho, i et daré els pobles 
per herència, posseïràs el món d'un 
cap a l'altre. Els destrossaràs amb 

e ò a  de osa es, e s cs: ja eu ebu  
el vostre consol!
»Ai de vosaltres, els qui ara aneu tips: 
vindrà dia que passareu fam!
»Ai de vosaltres, els qui ara rieu: vindrà 
dia que us doldreu i plorareu!

per a la seva supervivència, però
també té el deure de protegir-la i de 
garantir la continuïtat de la seva
fertilitat per a les generacions futures. 
Perquè, en definitiva, «la terra és del 
S  (Sl 24 1)   ll t l  tuna vara de ferro, els esmicolaràs 

com un gerro de terrissa.» R.

q p
»Ai quan tota la gent parlarà bé de 
vosaltres: igualment feien els seus pares 
amb els falsos profetes!

Senyor» (Sl 24,1), a ell pertany «la terra
i tot el que conté» (Dt 10,14).



Pregàries
R. Senyor escolteu el nostre clam que 
és el clam dels pobres i de la terra

Cant nº2  Wait for the Lord
Ja ve el Senyor, tingues paciència. Ja ve 
el Senyor  fes el cor fort!

Preguem especialment per les espècies
extingides i en perill d’extinció. Posem a les 
vostres mans la seva sort. Posem a les 

Preguem per la Creació. Perquè el món 
que vau crear i vau posar a les nostres 
mans arribi a la plenitud a què vós l’heu 
destinat, i els nostres pecats com a 
individus i com a societat no ho 

el Senyor, fes el cor fort!vostres mans la seva sort. Posem a les 
vostres mans els delicats i complexos 
ecosistemes de la Terra. Posem a les vostres
mans el nostre comportament com a 
espècie que des de fa 100 000 anys que els
està transformant dràsticament. Que el 

Cant nº65 Dona nobis pacem
Dona nobis pacem cordium.

impedeixin. R.

Preguem per les persones que aquest 
inici de curs han estat fent accions per 
visibilitzar l’emergència del canvi 

Q
Senyor ens faci, si més no, conscients de la 
bellesa de tot el que hem perdut i estem a 
punt de perdre.R.

Preguem pels més vulnerables als canvis del 

Cant nº1 Dans nos obscurités
En la nostra foscor, encén un gran foc que 
no s’apaga mai.

climàtic. Perquè Déu els confereixi la 
capacitat de posar el cor al Cel i a la 
Terra simultàniament: que no es deixin 
endur pel catastrofisme terrenal ni pel 
consol balsàmic del cel. R.

g p
clima. No abandoneu, Senyor, l’ànima
d’aquells qui patiran les conseqüències del 
canvi climàtic que ells no han provocat. No 
deixeu que les desigualtats terrenals facin
defallir el cor dels qui aparentment no 

Preguem pel sínode de bisbes a 
l’Amazònia. Que l’Esperit il·lumini l’ànima 
i l’intel·lecte dels bisbes dels nou països 
amazònics que acaben d’encetar un 
sínode que durarà setmanes  Que sigui 

Parenostre

tenen res per defensar-se. Sigueu, Senyor, el 
seu escut i la seva heretat. R.

sínode que durarà setmanes. Que sigui 
un pas eficaç en el camí d’incorporar la 
defensa dels indígenes i de la reserva de 
boscos, aigua, oxigen i biodiversitat més 
gran de la Terra. R.

Pregària final

Senyor Jesús, estem confosos. D’una banda sentim
els crits desesperats dels qui ens acusen de destruir 
el planeta. De l’altra, veiem molta gent que no creu

Preguem per totes les espècies del 
planeta Terra. Que no deixin de beneir el 
Senyor tots els éssers que per Jesucrist 
han vingut a l’existència. Que també 
nosaltres no deixem de donar-vos 

que se n’hagi de fer un gra massa. Senyor, al 
capdavall, tot reposa sobre les teves mans. Només
tu saps si acabarem en un clima tropical o tornarà
l’època glacial. Només tu saps com afectarà això als
ecosistemes i a la teva estimada humanitat. Només

nosaltres no deixem de donar vos 
gràcies per totes elles, per les que ja no 
hi són, i per les que encara no han 
arribat. R.

tu saps quina és la veritable conversió del cor que 
aquesta situació demana. Esperit Sant, vine als
nostres cors i fes realitat la conversió ecològica de 
tota la humanitat.


