Pregàries Taizé Sant Cugat
“Casa nostre està
à en flames”
“Actueu com si casa nostra estigués
en flames, ja que ho està”
Greta Thunberg

Pregària
T i é
Taizé

“Aquest planeta es la única casa
que tenim.
tenim Tots i totes som
responsables de cuidar-la”
Dalai Lama

09.11.2019

“El nostre planeta és un regal de
Déu, però sabem que vivim la
urgència d’actuar enfront una crisis
socioambiental. Necessitem una
conversió ecològica per respondre
adecuadament”
Sínode de L’Amazònia, 65
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Pregària Taizé 12
d’Octubre
Cant nº14 Tui amoris ignem

Esperit Déu creador, foc de l’Amor
que mai no s’apaga.
Vine flama de l’Amor, vine a
encendre els nostres cors.
cors

Cant nº152 Idere nacht verlang ik

Durant la nit t’anhela el meu cor,
Senyor
El meu esperit tt’està
està buscant
Durant la nit t’anhela el meu cor, Déu
meu,
Et busca el meu ésser més profund

Salm responsorial

Resposta: El Senyor és el meu pastor,
no em manca res
El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.
Em fa descansar en prats deliciosos,
em mena al repòs vora l'aigua,
i allí em retorna.
R.
Em guia per camins segurs,
per amor del seu nom;
ni que passi per la vall tenebrosa,
no tinc por de cap mal.
Tu, Senyor, ets vora meu:
la teva vara i el teu bastó
em donen confiança.
R.

Davant meu pares taula tu mateix
enfront dels enemics;
m'has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.
R
R.
Ben cert, tota la vida m'acompanyen
la teva bondat i el teu amor.
I viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.
Senyor
R.

Cant nº 22 Veni Creator
Veni Creator, veni creator, veni
Creator Siritus
Relat de la Creació segons Gènesi 1
Déu digué: -Fem l'home a imatge
nostra semblant a nosaltres
nostra,
nosaltres, i que
sotmeti els peixos del mar, els ocells
del cel, el bestiar, i tota la terra amb
les bestioles que s'hi arrosseguen. Déu
va crear l'home a imatge seva, el va
crear a iimatge
t
d
de Dé
Déu, creà
à l'h
l'home i
la dona. Déu els beneí dient-los: Sigueu fecunds i multipliqueu-vos,
ompliu la terra i domineu-la;
sotmeteu els peixos del mar, els ocells
del cel i totes les bestioles que
s'arrosseguen per terra.
Déu digué encara: -Mireu, us dono
totes les herbes que fan llavor arreu
de la terra i tots els arbres que donen
fruit amb la seva llavor, perquè siguin
el vostre aliment.

A tots els animals de la terra, a tots els
ocells del cel i a totes les bestioles que
s'arrosseguen, a tots els éssers vius de
la terra, els dono l'herba verda per
aliment.
I va ser així. Déu veié que tot el que
havia fet era molt bo. Hi hagué un
vespre i un matí, i fou el sisè dia.
Cant nº 30 In manus tuas
A les mans teves, Pare, confio el meu
esperit.
A les mans teves, Pare, confio
l’ànima meva.
Crit per l’Amazonia
Foc... foc per tot arreu... Consumeix
sense pietat tot allò que era bo, els
boscos deliciosos on descansa la
M
Mare
Terra,
T
les
l espècies
è i i les
l
persones,... No hi ha indret on pugui
refugiar-se cap germà ni germana de
l’Amazònia.
El foc que abans ilil•luminava
luminava, ara
genera el gemec dolorós de la Terra.
L’aigua cristal•lina on reposava el
nostre cansament, ara ofega tantes
criatures que fugen de les flames. Els
arbres sota els quals descansàvem,
ara cremen i, al caure, esclafen entre
flames tot animal, planta o persona
que intenta de fugir.
Foc... foc per tot arreu... Crema el
pulmó de la Terra, crema la casa dels
nostres germans i germanes, la nostra
casa i la de tantes espècies, crema la
vida, crema l’esperança, crema TOT
allò a qui donem la vida,...

I d’on surt aquest foc? Perquè existeix
aquest foc? Perquè permets aquest
foc?! No hi haurà perdó per aquest
per als més
foc! La jjustícia tornarà p
dèbils i cremarà tot aquell qui crema
als meus germans i germanes, casa
meva i la meva Mare Terra!! Si el vostre
egoisme crema, cremeu-vos amb ell! Si
la vostra avarícia ofega ofegueu-vos
ofegueu vos
amb ella! En aquesta Terra no hi ha lloc
per a miserables egocèntrics com
vosaltres!! Cremeu! Cremeu i deixeu de
cremar!
(1-2 min de silenci)
I en aquest silenci, fred i obscur,
protagonitzat per les llàgrimes on l’odi i
el rancor em cremen estripant-me
estripant me per
dins, veig una llum. Petita... i creixent...
Cada cop il•lumina més el meu rostre,
les meves mans, el meu pit, les meves
cames,... Puc notar com l’escalfor
d
descansa
sobre
b la
l meva pellll i em
reconforta de la fredor que m’envaïa
anteriorment. La meva tristesa esdevé
alegria; la meva debilitat, força; i l’odi,
amor.
El foc que sento és diferent al que
havia vist i sentit abans. És un foc que
em consola, em dona escalfor, em
p
és
deixa veure,... Però especialment,
un foc que em mou, que em trenca les
cadenes i que em crida a prendre
acció des de l’amor que se m’ha
donat.

És el foc que em fa lluitar per les
injustícies, per les desigualtats i el
sofriment, consolant i acompanyant a
qui pateix i transformant a totes
aquelles persones que provoquen
aquest mal, des de la humilitat i
l’amor.
No penso mantenir-me indiferent
da ant aquest
davant
aq est foc destructor.
destr ctor
Pregàries:
R/Kyrie Eleison 13
Preguem per l’Amazònia, per totes les
criatures i la seva biodiversitat que han
patit una gran destrucció a causa dels
focs.
R.
Preguem pels habitants de l’Amazònia,
que han hagut de marxar de casa seva.
seva
R.
Preguem per a totes aquestes persones
que provoquen aquests focs amb la
intenció d’aconseguir més terrenys,
perquè
pe
què puguin
pugu sentir
se
la
a conversió
co e s ó i l’amor
a o
de Déu Mare Creadora.
R.
Pregàries lliures
Preguem per tots els cristians de Sant
Cugat del Vallès, Ortodoxos, Protestants i
Catòlics, perquè puguem seguir junts el
camí que Jesús ens va proposar.
R.
Preguem per a que aquesta pregària
esdevingui un foc que ens mogui a fer el
Regne de Déu més present entre tots i
totes nosaltres.
R.

Parenostre
Pregària final
Mare nostra, avui hem escoltat el crit de
la nostra estimada Terra a qui les
persones li provoquem un dolor que
acabarà essent irreparable. Entre tots
aquests gemecs pertorbadors, et
demanem la teva forma de veure i
estimar la natura, on veies que “tot això
era bo” i desitges tant que la puguem
gaudir i cuidar, per a que puguem
prendre acció. Acabem avui en la
p
pregària i el silenci, com feia Jesús
envoltat de la teva creació, sabent que
ets qui ens cuidaràs, ens acompanyaràs
i ens mouràs a seguir la teva voluntat de
que tant estimes. La
cuidar la natura q
nostra ànima camina en l’amor envers
la natura, al teu costat no ens
cansarem.

Cant n
nº122
122 El alma que anda en
amor
El alma que anda en amor ni cansa
ni se cansa
Cant nº70 Dona la pace Signore

Dona la
l pace Signore
Si
a chi
hi confida
fid in
i te.
Dona, dona la pace Signore, dona la
pace..

Cant nº140 Il signore ti ristora
El Senyor et renova Déu mai no
t'abandona
El Senyor és qui sempre ve a trobar-te,
sempre ve a trobar-te

