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La xarxa de la vida: 
La biodiversitat com a 

benedicció de Déu

“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. L’ideal no és sols 
passar de l’exterior a l’interior per a 
descobrir l’acció de Déu en l’ànima, sinó 
també arribar a trobar-lo en totes les 
coses.”  (LS 233)
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Pregària cristiana amb la creació 

Us lloem, Pare, 
amb totes les vostres criatures, 
que van sortir 
de la vostra mà poderosa. 
Són vostres, i plenes de la vostra 
presència i de la vostra tendresa. 
Lloat sigueu. Fill de Déu, Jesús, 
per vós foren creades totes les coses. 
Us formàreu en el si maternal de Maria, 
us féreu part d’aquesta terra, 
i miràreu aquest món amb ulls 
humans. 
Avui sou viu en cada criatura 
amb la vostra glòria de ressuscitat. 
Lloat sigueu. Esperit Sant, 
que amb la vostra llum 
orienteu aquest món 
cap a l’amor del Pare 
i acompanyeu el gemec de la creació, 
vós viviu també en els nostres cors 
per impulsar-nos al bé. 
Lloat sigueu. Senyor U i Tri, 
comunitat preciosa d’amor infinit, 
ensenyeu-nos a contemplar-vos 
en la bellesa de l’univers,
on tot ens parla de vós. 
Desvetlleu la nostra lloança 
i la nostra gratitud 
per cada ésser que heu creat. 
Doneu-nos la gràcia de sentir-nos 
íntimament units amb tot el que 
existeix. 
Lloat sigueu. 

Amen

Papa Francesc, Laudato Si
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