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Estem celebrant des de l'1 de setembre 

 el temps de la Creació, que es clou avui, 4 d'octubre,  

demanant la benedicció de sant Francesc d'Assís. 

Ens unim a aquesta celebració que ens proposa el Papa Francesc, 

amb aquesta pregària per la nostra germana Terra, 

per la cura de la Creació. 

CÀNTIC DE LES CRIATURES 

Lloat sigueu,  
oh Senyor nostre. (4) 
 

Per totes les criatures 
i pel sol i per la lluna, 
pels estels i els vent suau 
i pel foc i l’aigua fresca. 

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. 
 

LECTURA 

El desafiament urgent de 
protegir la nostra casa de tots 
inclou la preocupació d’unir 
tota la família humana en la 
recerca d’un desenvolupament 
sostenible i integral, ja que 

sabem que les coses poden 
canviar. [...] 

Faig una invitació urgent a un 
nou diàleg sobre la manera 
com estem construint el futur 
del planeta. Necessitem una 
conversa que ens uneixi a tots, 
perquè el desafiament 
ambiental que vivim, i les seves 
arrels humanes, ens interessen 
i ens impacten a tots.  

Les actituds que obstrueixen 
els camins de solució, fins i tot 
entre els creients, van de la 
negació del problema a la 
indiferència, la resignació 
còmoda o la confiança cega en 
les solucions tècniques. 
Necessitem una solidaritat 
universal nova. Com van dir els 
Bisbes de Sud-àfrica, «es 
necessiten els talents i la 
implicació de tothom per a 
reparar el dany causat per 
l’abús humà a la creació de 
Déu». Tots podem col·laborar 



3 
 

com a instruments de Déu per 
a la cura de la creació, cadascú 
des de la seva cultura, la seva 
experiència, les seves iniciati-
ves i les seves capacitats. 

Encíclica Laudato si’, 13-14. Papa Francesc 

 

CANT 

L’ajuda em vindrà del Senyor, 
del Senyor, el nostre Déu, 
que ha fet el cel i la terra, 
el cel i la terra. 
 

CÀNTIC DE DANIEL 

Beneïu el Senyor,  
totes les 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. 
 
Beneïu el Senyor,  
pluges i rosades, 
beneïu-lo, tots els vents. 
Beneïu el Senyor, foc i calor 
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. 
 
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, 
beneeix-lo, poble d'Israel. 
Beneïu el Senyor, els seus 
sacerdots, 
beneïu-lo servents del Senyor. 
Beneïu el Senyor,  
sants i humils de cor, 
ànimes i esperits dels justos, 
beneïu-lo. 
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Beneïm el Pare i el Fill amb 
l’Esperit Sant, 
cantem-li lloances per sempre. 
Sou beneït, Senyor, al 
firmament del cel. 
Glòria i lloança per sempre. 
 

LECTURA 

• Déu ha escrit un llibre 
preciós, «les lletres del qual 
són la multitud de criatures 
presents en l’univers». (LS 85) 
Essent creats pel mateix Pare, 
tots els éssers de l’univers 
estem units per llaços 
invisibles i conformem una 
espècie de família universal, 
una sublim comunió que ens 
mou a un respecte sagrat, 
afectuós i humil. (LS 89) 
 

• 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 distrac-
ció permanent i ansiosa, o del 
culte a l’aparença? (LS 225) 

Lloeu tots el Pare, oh! (2) 
Tota la Terra lloa i canta. 
Al·leluia, al·leluia! 

 
• Entre els pobres més aban-
donats i maltractats, hi ha la 
nostra oprimida i devastada 
terra, que «gemega i sofreix 
dolors de part» (Rm 8,22). 

 

• 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) 

En la nostra foscor 
encén-nos el foc  
que no s’apaga mai, 
que no s’apaga mai. (2)  

 
• 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) 
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• Viure la vocació de ser 
protectors de l’obra de Déu és 
part essencial d’una existència 
virtuosa, no consisteix en 
quelcom opcional ni en un 
aspecte secundari de 
l’experiència cristiana. (LS 217) 

 
• «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 

Jo confesso la meva manera 
de consumir, 
Massa sovint 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. 
 
Jo confesso les meves 
escombraries i les deixalles 
que llenço, 
Les aigües residuals fan pudor 
de la nostra despreocupació. 
 
Jo confesso la meva 
infidelitat, no t’estimem amb 
tot el nostre cor, força i ment, 
no estimem als 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. 
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SILENCI 

 
PREGÀRIES 

• Senyor, ajuda’ns a tenir a 
tenir cura d’aquesta Terra, 
d’aquest món que és la nostra 
casa comuna. Fes que 
sapiguem posar sempre el 
nostre granet de sorra per a 
buscar el bé comú i per a 
protegir aquest bell jardí 
terrenal que has creat per a 
nosaltres, per als nostres 
germans i germanes, i per a 
les generacions futures. 
 
Kyrie, Kyrie eleison 
 
• Senyor, feu que sapiguem 
trobar el nostre goig no en el 
llençar i consumir, sinó en el 
compartir i aprofitar, en la 
solidaritat, en la senzillesa. 
 
• Senyor, feu que siguem cada 
vegada més coherents amb la 
nostra manera de viure, que 
tinguem consciència que som 
una sola família humana i que 
és injust que la nostra 
comoditat es basi en la 
destrucció de la creació i en el 

sofriment de tants germans 
nostres d’arreu del món. 
 
• Senyor, feu que sapiguem 
viure la vocació de protectors 
de l’obra de Déu com a part 
essencial de la nostra 
existència i de la nostra vida 
cristiana.   
 

PREGÀRIA CONJUNTA 

Senyor,  
feu de nosaltres un 
instrument de la vostra pau! 
Que on hi hagi odi,  
hi posem amor. 
On hi hagi ofensa,  
hi posem perdó. 
 
On hi hagi discòrdia,  
hi posem la veritat. 
On hi hagi dubte, hi posem fe. 
On hi hagi desesperació,  
hi posem la llum. 
On hi hagi tristesa,  
hi posem la joia. 
 
O Jesús, feu que vulguem  
més aviat consolar  
que no pas ser consolats; 
comprendre, més que no pas 
ser compresos; 
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estimar més que no pas ser 
estimats. 
 
Perquè és donant-nos 
que obtenim, 
és oblidant-nos  
que ens trobem, 
és perdonant  
que som perdonats, 
és morint que ressuscitem 
a la vida eterna! 
 

FRATELLO SOLE, SORELLA 
LUNA 

Dolce è sentire  
come nel mio cuore 
ora umilmente  
sta nascendo amore… 
Dolce è capire  
che non son più solo, 
ma che son parte  
di un’immensa vita 
che generosa  
risplende intorno a me 
dono di Lui,  
del suo immenso amore! 
 
Ci ha dato il cielo  
e le chiare stelle, 
fratello Sole e sorella Luna, 
la madre terra  
con frutti prati e fiori, 
il fuoco e il vento,  
l’aria e l’acqua pura, 

fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui,  
del suo immenso amore… 
beato chi lo serve in umiltà. 
 

PARENOSTRE 

Pare nostre  
que esteu en el cel,  
i també amb nosaltres i a 
l'interior de tot allò creat. 
 
Sigui santificat el vostre 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 éssers 
humans. 
 
Vingui a nosaltres 
el vostre Regne  
de veritat i de vida, de justícia, 
d'amor i de pau. 
 
Faci's la vostra voluntat, així a 
la terra com es fa en el cel:  
la  vostra voluntat de veure 
feliços tots els vostres fills i 
filles,  
i que sigui respectada tota 
manifestació de vida. 
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El nostre pa de cada dia,  
doneu-nos el dia d'avui  
perquè partit i compartit,  
tothom en tingui prou  
i pugui viure en plenitud. 
 
I perdoneu 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 nostres deutors 
cercant la reconciliació per la 
justícia i la pau. 
 
I no permeteu que nosaltres 
caiguem en la temptació  
de donar-vos 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. 
 
Ans deslliureu-nos de tot mal,  
el mal de destruir o maltractar 
la vida de cada ésser i 
l'harmonia de l'Univers. 
 
Amén. 

CANT FINAL 

Magnificat (3) 
anima mea Dominum.  
Magnificat (3) 
anima mea.  

Lloa el Senyor, (3) 
ànima meva, amb tot el cor.  
Lloa el Senyor, (3) 
ànima meva.  


