Jubileu per la Terra

TEMPS DE LA CREACIÓ 2020

PREGAR A L’AIRE LLIURE

Per celebrar la creació de Déu es pot fer una pregària a l'aire lliure per
unir‐nos físicament amb totes les criatures, muntanyes, rius i arbres que
adoren el Senyor fent, senzillament, allò que Déu els va assignar de fer.
Podem triar un lloc de gran bellesa natural per lloar i donar gràcies a Déu
pels seus dons i comprometre'ns a protegir tota la natura que ens envolta
o bé podem escollir un espai degradat per fer‐nos més conscients dels
nostres pecats ambientals, demanar perdó i comprometre'ns a accions de
cura i restauració.
Us oferim, com a model, la vetlla de pregària que es va fer a Barcelona pel
Temps de la Creació 2019 que podeu adaptar com considereu adient.

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies

Jubileu per la Terra

Vetlla de pregària a l’aire lliure
Paraules de benvinguda
Cant d’entrada: Càntic de les criatures
Lloat sigueu, oh Senyor nostre. (4)
Per totes les criatures
i pel sol i per la lluna,
pels estels i el vent suau
i pel foc i l’aigua fresca.
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Càntic de Daniel

Per la nostra mare terra
que ens sosté i ens alimenta,
per les flors, els fruits i l’herba
i pel mar i les muntanyes.
Perquè el sentit de la vida
és cantar‐vos i lloar‐vos
i perquè la nostra vida
sigui sempre cant i dansa.

(Es pot recitar a dos cors)

Beneïu el Senyor,
totes les seves criatures,
canteu‐li lloances per sempre.
Beneïu‐lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu‐lo estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu‐lo estrelles del cel.

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra beneeix‐lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu‐lo rius i mars.
Beneïu el Senyor,
peixos i monstres marins,
beneïu‐lo tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu‐li lloances per sempre.
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Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu‐lo tots els vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu‐lo fred i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i
gebre,
beneïu‐lo glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu‐lo dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i
tenebres,
Beneïu‐lo núvols i llamps.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneïu‐lo poble d'Israel.
Beneïu el Senyor, els seus sacerdots,
beneïu‐lo servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
esperits i ànimes dels justos, beneïu‐lo.
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Vetlla de pregària a l’aire lliure
Lectura del Llibre del Gènesi (2, 7‐9, 15, 18‐20)
Llavors el Senyor‐Déu va modelar l'home amb pols de la terra. Li va infondre
l'alè de vida, i l'home es convertí en un ésser viu. Després el Senyor‐Déu plantà
un jardí a l'Edèn, a la regió d'orient, i va posar‐hi l'home que havia modelat. El
Senyor‐Déu va fer néixer de la terra fèrtil tota mena d'arbres que fan goig de
veure i donen fruits saborosos. Al mig del jardí hi féu néixer l'arbre de la vida i
l'arbre del coneixement del bé i del mal.
El Senyor‐Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edèn perquè el
conreés i el guardés.
Llavors el Senyor‐Déu es digué: «No és bo que l'home estigui sol. Li faré una
ajuda que li faci costat.»
El Senyor‐Déu va modelar amb terra tots els animals feréstecs i tots els ocells, i
els va presentar a l'home, per veure quin nom els donaria: cada un dels animals
havia de portar el nom que l'home li posés. L'home donà un nom a cada un dels
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animals domèstics i feréstecs i a cada un dels ocells […]

Lectura d’un fragment de l'encíclica Laudato si’
No som Déu. La terra ens precedeix i ens ha estat donada. [...] És important
llegir els textos bíblics en el seu context [...] i recordar que ens conviden a
«treballar i tenir cura» del jardí del món (cf. Gn 2,15). Mentre «treballar»
significa conrear, llaurar o forjar, «tenir cura» significa protegir, custodiar,
preservar, guardar, vigilar. Això implica una relació de reciprocitat responsable
entre l’ésser humà i la natura. Cada comunitat pot agafar de la bondat de la
terra el que necessita 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 Senyor» (Sl 24,1), a ell pertany «la
terra i tot el que conté» (Dt 10,14). Per això, Déu nega tota pretensió de
propietat absoluta: «La terra no es pot vendre a perpetuïtat, perquè la terra és
meva, i vosaltres sou forasters i hostes a la meva terra» (Lv 25,23).
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Vetlla de pregària a l’aire lliure
Espai llarg de silenci per escoltar la natura que ens envolta
(Es pot fragmentar el silenci amb la lectura d’algunes frases de l’encíclica LS)
Déu ha escrit un llibre preciós, «les lletres del qual són la multitud de criatures
presents en l’univers». (LS 85)
L’univers es desenvolupa en Déu, que ho omple tot. Llavors hi ha mística en una
fulla, en un camí, en la rosada, en el rostre del pobre. (LS 233)
La natura és plena de paraules d’amor, però ¿com podrem escoltar‐les enmig
del soroll constant, de la distracció permanent i ansiosa, o del culte a
l’aparença? (LS 225)
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Cada any desapareixen milers d’espècies vegetals i animals que ja no podrem
conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La
immensa majoria s’extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció
humana. (LS 33)
Per la nostra causa, milers d’espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva
existència ni podran comunicar‐nos el seu propi missatge. No hi tenim dret.
(LS 33)
Una ecologia integral implica dedicar una mica de temps per a recuperar la
serena harmonia amb la creació, per a reflexionar a propòsit del nostre estil de
vida i els nostres ideals, per a contemplar el Creador, que viu entre nosaltres i
en el que ens envolta. (LS 225)
«En la mesura en què tots generem petits danys ecològics», som cridats a
reconèixer «la nostra contribució –petita o gran– a la desfiguració i destrucció
de la creació». (LS 8)

Reconeixem les nostres mancances
(La part en negreta la llegeix tothom i un lector fa la resta ‐ s’alterna amb el cant)

Cant
Les mans ben buides, això esperes Tu de mi
i em demanes deixar‐ho tot als teus peus.
Fins que ja no tingui, ja no tingui res
i així Tu puguis entrar, omplir‐me fins a vessar.
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Vetlla de pregària a l’aire lliure
Jo confesso la meva manera de consumir.
Amb massa freqüència, ens concentrem en la nostra capacitat de comprar en
lloc de preguntar‐nos què necessitem realment i què necessita el nostre
planeta.
Jo confesso el meu sobreconsum de menjar i energia.
L'alta demanda de producció de carn i productes electrònics enverina les terres
dels més pobres.
Jo confesso el meu ús excessiu del transport.
L’obsessió per la rapidesa impedeix curar la febre de la terra i repercuteix en
l’escalfament del Planeta.

Cant
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Jo confesso les meves escombraries i les deixalles que llenço.
Les aigües residuals fan olor de la nostra despreocupació.
Jo confesso la meva infidelitat, no t’estimem amb tot el nostre cor, força i
ment,
no estimem els nostres veïns humans i no humans i ni a nosaltres mateixos.
Jo confesso no tenir cura de la creació que ens vas donar com a regal.
Ajuda'ns a canviar aquestes pràctiques egoistes.
Per una vida realment viva, seguint Jesucrist, en el nom de qui preguem.
Amén.

Cant

Pregàries acompanyades d’un gest
(Si hi ha diferents grups que participen en la pregària, cadascun prepara una breu pregària i
aporta un element simbòlic, vegeu‐ne alguns exemples)

Us demanem, Senyor, que ens doneu forces per implicar‐nos cada dia més en
aquelles accions que ajudin a minimitzar, i molt aviat solucionar, els greus
problemes de la nostra casa comuna i les seves conseqüències arreu del nostre
món i així conservar la vostra creació. Que el nostre objectiu sigui fer‐ho per
TOTS aquells que més ho necessiten.
Element simbòlic: una esfera del món
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Vetlla de pregària a l’aire lliure
Us demanem, Senyor, que totes les comunitats cristianes siguem amatents a
respondre a la crida del Papa Francesc que, a l’encíclica Laudato si’, ens urgeix
a escoltar el clam de la Terra i el clam dels pobres. Que totes elles animin la
conversió ecològica integral i esdevinguin espais on experimentar un nou estil
de vida fruit d’aquesta conversió.
Element simbòlic: un exemplar de l’encíclica Laudato si’

Us demanem, Senyor, que ens doneu uns ulls nous que siguin capaços de veure
la nostra condició humana com a part de la NATURA i de la TERRA, casa comuna
que hem de saber i poder preservar com si fos la nostra pròpia ànima, pel bé
del tots els homes i dones que ara l’habitem i de les generacions que hauran
d’habitar‐la en el futur.
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Element simbòlic: una bossa amb llavors

Pare, et demanem per totes aquelles persones que tenen responsabilitats
polítiques, que escoltin i actuïn davant el crit que fan la Terra i els homes. Que
l’Esperit porti saviesa a l’hora de prendre decisions que afecten el nostre món i
que, juntament amb les nostres accions, continuem construïm el teu Regne.
Element simbòlic: una imatge o un cartell de les marxes pel clima

(La resposta a cada pregària es pot fer amb un cant)

Parenostre
(Tothom recita el “Pare Nostre”, frase a frase, i un lector/a recita la resta del text)

Pare nostre que estàs al cel,
i també amb nosaltres i a l'interior de tot el creat.
Santificat sigui el teu nom,
pel buf de l'aire i la remor de les aigües,
la fecunditat de la terra,
la bellesa de les valls i de les muntanyes,
l'existència de tots els vivents
i la dignitat dels essers humans.
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Vetlla de pregària a l’aire lliure
Vingui a nosaltres el teu Regne
de veritat i de vida, de justícia, d'amor i de pau.
Faci's la teva voluntat, així a la terra com es fa en el cel:
la teva voluntat de veure feliços tots els teus fills i filles,
i que sigui respectada tota manifestació de vida.
El nostre pa de cada dia, doneu‐nos el dia d'avui
Perquè, partit i compartit, tothom en tingui el suficient
i pugui viure en plenitud.
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Perdona les nostres culpes,
la nostra manca d'amor pels altres,
el nostre afany d'acaparar sense compartir,
el nostre individualisme egoista,
la nostra explotació de la natura,
la nostra manca de cura per les altres espècies
i de solidaritat amb les generacions futures.
Així com nosaltres perdonem els que ens ofenen
cercant la reconciliació per la justícia i la pau.
No ens deixis caure en la temptació
de donar‐te l'esquena,
d'ignorar els germans o germanes,
d'oblidar o descartar els pobres,
de convertir la cura de la creació en abús i explotació.
I deslliura'ns del mal,
el mal de destruir o maltractar la vida de cada ésser i l'harmonia de
l'Univers.

Cant final: Magnificat
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT
MAGNIFICAT, ANIMA MEA, DOMINUS
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT
MAGNIFICAT, ANIMA MEA

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies

