Jubileu per la Terra
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PREGUEM AL CREADOR

Des del dia 1 de setembre, Jornada Mundial de pregària per la
creació, fins el dia 4 d’Octubre, dia de Sant Francesc d’Assís,
tots els cristians ens unim en oració per la creació.
Podeu incorporar aquestes oracions a les vostres pregàries i
celebracions habituals, escollir‐ne algunes per preparar una
vetlla de pregària per la creació o simplement lliurar‐les als
membres de la comunitat per animar‐los a pregar per la
creació.

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies

Jubileu per la Terra

PREGUEM AL CREADOR
Oració del Temps de la creació 2020
Creador de Vida
Per la teva paraula, la Terra va produir plantes que van donar llavors i arbres de tota
mena que van donar fruits. Els rius, les muntanyes, els minerals, els mars i els boscos
van sostenir la vida. Els ulls de tots et miraven per satisfer les necessitats de cada ésser
viu. I al llarg del temps la Terra ha sostingut la vida. A través dels cicles planetaris de
dies i estacions, renovació i creixement, vas obrir la mà per donar a les criatures
l'aliment en el moment adequat.
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En la teva Saviesa, concedíreu un Sabbath; un temps beneït per descansar en gratitud
per tot el que has donat; un temps per alliberar‐nos del consum desenfrenat; un temps
per permetre que la Terra i totes les criatures descansin de la càrrega de la producció.
Però aquests dies la nostra vida està duent el planeta més enllà dels seus límits. Les
nostres demandes de creixement i el nostre interminable cicle de producció i consum
estan esgotant el nostre món. Els boscos s'esgoten, la capa superior del sòl s'erosiona,
els camps fallen, els deserts avancen, els mars s'acidifiquen, les tempestes
s'intensifiquen. No hem permès a la Terra guardar el seu Sabbath, i la Terra està
lluitant per renovar‐se.

Durant aquest Temps de la Creació, et demanem que ens concedeixis el valor de
celebrar un Sabbath per al nostre planeta. Enforteix‐nos amb la fe per confiar en la
teva providència. Inspira la nostra creativitat per compartir el que se'ns ha donat.
Ensenya'ns a estar satisfets amb el necessari. I mentre proclamem un Jubileu per a la
Terra, envia el teu Esperit Sant per renovar la faç de la creació.

En el nom d'Aquell que va venir a proclamar la bona nova a tota la creació, Jesucrist.
Amén.

Font: https://seasonofcreation.org/es
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PREGUEM AL CREADOR
Oració del Temps de la creació 2019
Creador de Vida
La Terra és plena de les teves criatures, la teva saviesa les va fer totes.
Per la teva paraula, la Terra va produir plantes que van donar llavors de tot
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tipus i arbres de totes classes que van donar fruits, les aigües es van omplir
d'eixams de criatures vives amb multitud de formes, i la Terra es va poblar amb
la gran diversitat d'aus alades, animals que caminen i criatures que
s'arrosseguen sobre el sòl.

Muntanyes, planes, roques i rius alberguen comunitats riques i diverses i, a
través de les estacions canviants, el teu Esperit renova els cicles de vida.

Durant aquest temps de la Creació, obre els nostres ulls per veure la preciosa
diversitat que ens envolta. Il∙lumina les nostres ments per apreciar el delicat
equilibri que manté cada criatura. Impulsa'ns a conservar els preciosos hàbitats
que nodreixen aquesta xarxa de la vida.

En nom d'Aquell que va venir a proclamar la bona nova a tota la creació,
Jesucrist, senyor nostre.
Amén

Font: https://seasonofcreation.org/es
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PREGUEM AL CREADOR
Càntic de Daniel
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.
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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 núvols i llamps.

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.

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.
Beneïu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael,
canteu‐li lloances per sempre.
Beneïm el Pare i el Fill amb l’Esperit Sant,
Cantem‐li lloances per sempre.
Sou beneit, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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PREGUEM AL CREADOR
Salm 104
Beneeix el Senyor, ànima meva!
Que en són, de variades, Senyor, les teves obres!
La terra és plena de les teves criatures!
Totes les has fetes amb saviesa.

Has estès el cel com una vela,
assentares la terra i la vas cobrir amb el mantell dels oceans,
De les fonts en fas brollar torrents que s'escolen entre les muntanyes.
Els animals feréstecs abeuren a les seves ribes
nien els ocells i refilen entre les branques.

Sacies la terra de pluges del cel;
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fas néixer l'herba per al bestiar i les plantes que l'home conrea.
Els cabirols van per l'alta muntanya,
i als roquissars s'hi refugien les fagines.

Has creat la lluna, que assenyala les festes;
el sol coneix el lloc on s'ha de pondre.
Quan estens la fosca, es fa de nit i ronden tots els animals de la selva;
Quan fas sortir el sol, es retiren i s'ajacen als seus caus;

La terra és plena de les teves criatures.
Mireu el mar, immens per totes bandes;
són incomptables els animals que s'hi belluguen,
des dels més petits fins als més grossos;

Tots esperen de la teva mà que els donis l'aliment al seu temps:
els el dónes, i ells l'arrepleguen; obres la mà, i mengen a desdir.
Però si deixes de mirar‐los, s'esparveren;
si els retires l'alè, expiren i tornen a la pols d'on van sortir.

Quan envies el teu alè, reneix la creació
i renoves la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre!

Cantaré al Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.
Beneeix el Senyor, ànima meva. Al∙leluia!
http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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PREGUEM AL CREADOR
Pregària cristiana amb la creació (I)
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,
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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 cap 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,
Amén
Papa Francesc, Laudato Si’

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies

Jubileu per la Terra

PREGUEM AL CREADOR
Pregària cristiana amb la creació (II)
Déu d’amor,
mostreu‐nos el nostre lloc
en aquest món
com a instruments
del vostre afecte envers
tots els éssers d’aquesta terra,
perquè cap d’ells
no és oblidat davant vostre.
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Il∙lumineu els amos
del poder i del diner
perquè es guardin
del pecat de la indiferència,
estimin el bé comú,
promoguin els febles,
i tinguin cura d’aquest món
que habitem.

Els pobres i la terra estan clamant,
Senyor, preneu‐nos a nosaltres
amb el vostre poder i la vostra llum,
per protegir tota vida,
per preparar un futur millor,
perquè vingui el vostre Regne
de justícia, de pau, d’amor i de bellesa.

Lloat sigueu,
Amén

Papa Francesc, Laudato Si’

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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PREGUEM AL CREADOR
Pregària per la nostra terra
Pare nostre
que sou present en tot l’univers
i en la més petita de les vostres criatures,
Vós que envolteu amb la vostra tendresa tot el que existeix,
vesseu en nosaltres la força del vostre amor
perquè tinguem cura de la vida i de la bellesa.

Inundeu‐nos de pau,
perquè visquem com a germans i germanes
sense fer mal a ningú.
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Pare dels pobres,
ajudeu‐nos a rescatar els abandonats i oblidats d’aquesta terra
que tant valen als vostres ulls.

Guariu les nostres vides,
perquè siguem protectors del món i no pas depredadors,
perquè sembrem formosor
i no pas contaminació i destrucció.

Toqueu els cors dels qui busquen només beneficis
a costa dels pobres i de la terra.

Ensenyeu‐nos a descobrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirats,
a reconèixer que estem profundament units
amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.

Gràcies perquè esteu
amb nosaltres cada dia.

Encoratgeu‐nos, si us plau,
en la nostra lluita per la justícia, l’amor i la pau.
Papa Francesc, Laudato Si’

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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Pregària al nostre Pare
Pare nostre que estàs en el cel,
amb nosaltres i amb tot allò creat.

Santificat sigui el teu nom,
per la fecunditat de la terra i l'existència de tots els vivents.

Vingui a nosaltres el teu Regne
de veritat, de justícia, d'amor i de pau.

Faci's la teva voluntat
de veure feliços tots els teus fills i filles,
que sigui respectada tota vida.
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El nostre pa de cada dia, doneu‐nos el dia d'avui
perquè partit i compartit
tothom en tingui tant com necessiti i pugui viure en plenitud.

Perdona les nostres culpes,
la manca d'amor pels altres,
l’afany d'acaparar sense compartir,
l’ individualisme egoista,
l’ explotació de la natura,
la manca de cura d’altres espècies i de solidaritat amb generacions futures.

Així com nosaltres perdonem
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,
de destruir o maltractar la vida de cada ésser
i l'harmonia de l'Univers.
Amén

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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Càntic de les criatures
Lloat sigueu per tota criatura, Senyor,
i en especial lloat pel germà Sol,
que il∙lumina, i obre el dia,
i és bonic en la seva esplendor,
i porta pel cel notícia del seu autor

I per la germana Lluna,
de blanca llum menor,
i les estrelles clares,
que el teu poder va crear,
tan netes, tan boniques,
tan vives com són, i brillen al cel:
lloat, el Senyor!
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I pel germà vent, i per l´aire i el núvol,
i el serè i per tot temps, pels quals
a les criatures dónes sosteniment:
lloat, el Senyor!

I per la germana aigua,
preciosa en el seu candor,
que és útil, casta, humil:
lloat, el Senyor!

Pel germà foc,
que il∙lumina en anar‐se'n el Sol,
i és fort, bonic, alegre:
lloat el Senyor!

I per la germana terra,
que dóna en tota ocasió
les herbes i els fruits i flors de color,
i ens sustenta i regeix:
lloat, el Senyor!

Agraïu els seus dons, canteu la seva creació.
Les criatures totes, lloeu el Senyor.
Sant Francesc d’Assís

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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PREGUEM AL CREADOR
Pregària al bon Pare
Pare Bo,
que vas crear totes les coses
i ens vas donar un món tan bonic.

Et demano que les persones
sapiguem cuidar la teva creació.

Que respectem la vida
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dels animals, dels boscos.
Que no abusem de la natura
ni l’embrutem amb contaminació.

Et demano pels que defensen
les belleses naturals, les espècies en extinció,
pels que treballen per un món més net.

Et demano també que totes les persones
puguin gaudir de la natura i dels béns que proveeix.
Que no li falti a ningú l’aliment
que Tu ens vas donar amb generositat per a tothom.

Pare Bo,
ajuda’ns a conservar el planeta
i a repartir les riqueses de la natura
per a benefici de tots.

Font: http://sed.maristes.cat
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Envia’ns l’Esperit
Pare nostre
dissenyador i creador
d’aquest món preciós,
envia’ns l’Esperit:

Perquè comprenguem,
d’una vegada per totes,
la gravetat de la situació
del nostre planeta.
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Perquè ens doni forces
per canviar els nostres costums
i visquem sense contaminar ni malgastar.

Perquè ens empenyi
a deixar la nostra ganduleria
i siguem constants en reciclar i reutilitzar.

Perquè respectem la vida
dels animals, boscos, mars i rius
i d’aquesta manera reduir la nostra petjada.

Perquè siguem conscients
que només nosaltres, els humans,
podrem canviar i frenar aquesta destrucció.

Font: http://sed.maristes.cat

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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Pregaria de perdó
Perdó, Senyor,
perquè hem contaminat
l’aire, el vent i els núvols
i fins i tot l’atmosfera
que ens envolta i protegeix.

Perdó, Senyor,
perquè hem contaminat l’aigua
a causa de la nostra negligència i egoisme
i ni les persones, ni els animals
poden beure sense perill.
Per la nostra culpa els peixos moren al mar
i els rius estan bruts i inhabitables.

Perdó, Senyor,
perquè la nuclearització se’ns escapa de les mans
i esdevé una amenaça
a causa de la nostra inconsciència.

Perdó, Senyor,
per la desertificació de la nostra terra
que hem explotat, saquejat i esterilitzat.
En nom del progrés hem permès
que sigui enverinada i desforestada.

Perdó, Senyor,
perquè no hem prestat atenció als crits
de la nostra germana i mare terra.

Font: http://sed.maristes.cat
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Aprendre la lliçó de la creació
Senyor,
et demanem aprendre
la lliçó de la teva creació:

El sol il∙lumina totes les persones
sense cap distinció.
La pluja rega tots els camps.
La neu cobreix les altes muntanyes.
El mar toca totes les ribes.
L’aire el respirem tots.
Tu, ens ho has donat perquè en gaudim tots.
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Senyor,
per què nosaltres no fem igual?
Per què ens dividim, separem, fem la guerra?
Per què ens rebutgem per fets tan naturals
com el color de la pell, la diferència de parla,
les diferents religions?

Senyor,
que descobrim que tots som fills teus,
i que Tu ens estimes sense fer cap diferència.
Fes‐nos més germans de tots.
Fes‐nos oberts i acollidors
com el teu sol, la teva pluja, la teva neu,
el teu mar i el teu aire.

Font: https://www.peretarres.org/arxius/mcec/viulafe/llibret1.pdf
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Tria la vida
Pare‐Mare,
la pandèmia que patim ens ensenya que només si estem units i fent‐nos càrrec
els uns dels altres, podrem superar els actuals desafiaments globals i complir la
vostra voluntat: que tots nosaltres, els teus fills i filles, visquem en comunió i
prosperitat.

És l'hora de redescobrir la nostra vocació com a fills i filles teus, germans entre
nosaltres, custodis de la creació. És el moment de repensar el món actual, de
penedir‐nos i convertir‐nos, de tornar a les arrels: som les teves criatures
predilectes, i en la teva bondat ens crides a estimar la vida i viure‐la en
comunió, connectats amb la creació.
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Avui recordem les paraules que Moisès va proclamar al poble abans d’entrar a
la terra promesa: «Tria la vida, perquè visqueu tu i la teva descendència »(Dt.
30,19). Són paraules profètiques que podem adaptar a nosaltres mateixos i a la
situació de la nostra terra. Avui especialment et demanem que tots i totes
escollim la vida.

Diguem no a l'avarícia del consum i avancem per viaranys amb visió de futur,
fets de renúncies responsables avui per garantir perspectives de vida demà. No
cedim davant la lògica perversa dels guanys fàcils i pensem en el futur de tots i
totes.

Cada cristià, cada membre de la família humana, ha de contribuir a teixir la
xarxa de la vida que ens abraça a tots i totes.

Déu, «amic de la vida» (Sa 11,26), doneu‐nos la valentia per treballar pel bé
sense esperar que siguin d’altres els qui ho facin.

Unim‐nos a la construcció d'un món nou.
Font:https://www.enlazateporlajusticia.org/oracion‐2020/

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies
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Salms d’avui
Senyor,
que admirable és el vostre nom per tota la terra.
Tot ho heu fet amb saviesa i amor,
però heu tingut la mala idea de posar el món a les nostres mans,
i heu volgut que donéssim un nom a cada cosa
i ens hem posat a la feina, esculpint‐hi el nostre nom amb lletres de bronze.

Hem parcel∙lat el món al nostre albir
i ens hem afanyat a posar tanques a cada parcel∙la.
No ens hem adormit pas a l’hora de la feina
i fins i tot ens hem esgratinyat entre nosaltres per una mica de fang.
Han guanyat evidentment els més forts,
i els últims s’han quedat a fora, a l’intempèrie, sense terra i sense drets.
Els recursos s’esgoten, la terra emmalalteix,
multitud d’espècies desapareixen i les deixalles ho omplen tot.
La misèria i la fam fan acte de presència en milers de llars,
I els infants ploren perquè els manca fins i tot el pa de cada dia.

La cobdícia s’ha apoderat de la terra, i no se sap com desbancar‐la.
Que vingui, Senyor, l’àngel de l’apocalipsi i la precipiti al fons del mar.
Que els vostres missatgers sembrin la pau en els solcs endurits.
Que el vostre Regne davalli definitivament sobre els bancals infecunds
i la terra doni abundosament el seu fruit.

Que el vostre nom sigui lloat arreu,
i la vostra bondat plani sobre els vivents.
Que ningú no hagi de plorar la dissort d’un món sense entranyes,
que la pluja de les vostres benediccions assaoni tot els indrets de la terra,
i que un sol de justícia escalfi les mans balbes de tots els mendicants.

Que tots siguem u, sense enfrontaments ni exclusions,
ni ressentiments de cap mena,
que ningú digui seu a allò que heu posat per a tots,
que les pedres no serveixin només per a fer punteria contra els altres,
sinó per vestir entre tots un món nou
en el qual regnin, definitivament, la justícia i la pau.
Adaptat de l’original de Ricard Cabré
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Oració del 5è aniversari Laudato si’
Déu d'amor,
Creador del cel, de la terra i de tot el que contenen.
Ens vas crear a imatge teva i ens vas fer administradors de tota la teva creació.
Ens vas beneir amb el sol, l'aigua i la terra fèrtil perquè tots ens poguéssim
alimentar.

Obre les nostres ments i toca els nostres cors,
perquè puguem respondre al do de la teva creació.
Ajuda'ns a ser conscients que la nostra casa comuna
no ens pertany només a nosaltres, sinó a totes les generacions futures,
i que és responsabilitat nostra preservar‐la.
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Ajuda’ns a garantir que cada persona
compti amb el menjar i els altres recursos que necessita.
Fes‐te present entre els necessitats en aquests temps difícils,
especialment els més pobres i els que corren més risc de ser abandonats.

Transforma en esperança la nostra por, ansietat i sentiments de solitud
perquè puguem experimentar una veritable conversió de cor.
Ajuda'ns a expressar la nostra solidaritat de forma creativa
per fer front a les conseqüències d'aquesta pandèmia mundial.
Fes‐nos valents per emprendre els canvis que es necessiten a la recerca del bé
comú.

Que sentim, avui més que mai,
que tots estem interconnectats en els nostres esforços
per alleujar el clam de la terra i el clam dels pobres.
Que tots aquests sofriments siguin els dolors del naixement
d'un món més fratern i sostenible.

Sota l'amorosa mirada de Maria Auxiliadora,
fem aquesta pregària per Crist, Senyor nostre.
Amén

http://www.justiciaipau.org/ecoparroquies

