
Pregària Taizé 14 de 
desembre

Totes les obres del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor sosté els qui estan a punt de 
caure

Cant nº39 Tu sei sorgente viva (cat)

Tu ets font d’aigua viva, tu ets foc tu 
ets caritat. Vine Sant Esperit, vine Sant 
Esperit

Cant Al·leluia 7

Evangeli segons sant Mateu

caure,
els qui han ensopegat, ell els redreça. R.

Esperit.

Cant nº142 Voici Dieu qui vient a 
mon secours (cat)

Sempre és Déu  és Ell qui em ve a 

Jesús va entrar a Jericó i travessava la 
ciutat. Hi havia un home que es deia 
Zaqueu, cap de publicans. Era un home 
ric. Zaqueu buscava de veure qui era 
J ú  ò l  t d  li h  i di  

Pregària 
Taizé Sempre és Déu, és Ell qui em ve a 

salvar. El Senyor amb tots aquells que 
em reconforten. Vull cantar-te a tu 
que m’alliberes.

Salm responsorial

Jesús, però la gentada li ho impedia, 
perquè era petit d'estatura. Llavors 
s'avançà corrent i es va enfilar dalt d'un 
sicòmor per poder veure Jesús, que 
havia de passar per allí. Quan Jesús va 
arribar en aquell indret  alçà els ulls i li 

Taizé
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Salm responsorial

Us exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre.
Us beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom  R

arribar en aquell indret, alçà els ulls i li 
digué:
--Zaqueu, baixa de pressa, que avui 
m'haig d'hostatjar a casa teva.
Ell baixà de pressa i el va acollir amb 
alegria  Tots els qui ho van veure 

1r trimestre
Ecologia

lloaré per sempre el vostre nom. R.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l'amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que 

alegria. Tots els qui ho van veure 
murmuraven contra Jesús i deien:
--Ha anat a allotjar-se a casa d'un 
pecador!
Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li 
digué:estima entranyablement tot el que 

ell ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres 
criatures,
que us beneeixin els fidels;

digué:
--Senyor, dono als pobres la meitat dels 
meus béns, i als qui he exigit més diners 
del compte, els en restitueixo quatre 
vegades més.
Jesús li digué:“El consumisme està que us beneeixin els fidels;

que proclamin la glòria del vostre 
Regne
i parlin de la vostra potència. R.

Jesús li digué:
--Avui ha entrat la salvació en aquesta 
casa; perquè també aquest home és fill 
d'Abraham. El Fill de l'home ha vingut a 
buscar i salvar allò que s'havia perdut.

El c nsumisme es à
consumint les persones»

Pere Casaldàliga



Pregàries
R. Senyor escolteu el nostre clam que 
és el clam dels pobres i de la terra

Jesús ens adverteix que parem
atenció. Que escoltem les altres veus
que també hi ha en el nostre interior: 

ó

Cant nº15 Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas 
Deus ibi est

Pregàries
Preguem pels “consumits” del Sud i 
d’arreu del món. Que l’abús que reben
per part del mercat (i per tant, dels
consumidors) no els impedeixi reconèixer
el tresor que tenen a dins  Que siguin

la veu de la compassió, la germanor, 
la solidaritat, l’empatia… perquè a 
uns els toquen béns i d’altres mals, 
però Déu sempre té consol pel
sofriment i el sentit de culpa de qui
l’h t i ’h t t l à  Preguem pels pares que no poden 

Pregàries
R. Senyor escolteu el nostre clam que 
és el clam dels pobres i de la terra

el tresor que tenen a dins. Que siguin
conscients que la pobresa injustificable a 
què viuen sotmesos els converteix en la 
llar preferida de Crist.

Preguem pels publicitaris i directors de Cant nº114 Beati voi poveri

l’ha negat i s’ha tancat al germà. 

On hi ha caritat i amor, allà hi ha Déu.

Preguem pels pares que no poden 
permetre’s el luxe de regalar joguines
als seus fillsper Nadal. Perquè aquesta
situació no els amargui sinó que els
faci més humils i agraïts a la vida.

Preguem pels publicitaris i directors de 
màrketing. Que Déu els doni saviesa per 
distingir la fina línia que separa la mera 
venda d’un producte per a cobrir una 
necessitat real de la venda de felicitat
per cobrir una falsa necessitat. Que Déu

p
Beati voi poveri perche vostro è 
il regno di Dio

Cant nº42 Da pacem... In diebus

Preguem pels nens que no tindran
joguines aquest Nadal. Que aquest
greuge comparatiu no els impedeixi
de viure el Nadal amb il·lusió i 
esperança. Ans al contrari, que els per cobrir una falsa necessitat. Que Déu

esborri de la seva ment tota intenció
d’engany i els faci transparents com la 
mirada dels nens.

Parenostre
Cant nº12 De noche
De noche iremos de noche que para

Da pacem Domine, da pacem o 
Christe, in diebus nostris

p ç q
encoratgi a construir una societat
més justa quan siguin grans.

Preguem pels més menuts. Que 
continuïn percebent la màgia del 

Pregària final

De noche iremos de noche que para
encontrar la fuenteNadal com ningú ho sap fer. I perquè

els que els tenim al costat sapiguem
gaudir de la seva mirada que veu
allò que és invisible als ulls. El poder i el diner enceguen la 

saviesa interior. Totes les persones “La pobresa no la crea Déu  La Preguem pels consumidors del Nord i 
d’arreu del món. Que el consum no 
ens consumeixi a nosaltres mateixos. 
Que no perdem la llibertat interior 
que ens diu a cau d’orella què és

l t i t t i è  é é

saviesa interior. Totes les persones 
tenim un escèptic egoista dins
nostre que ens pretén immunitzar
davant el patiment aliè i que ens
vol fer creure que no tenim
responsabilitat davant la misèria i el 

La pobresa no la crea Déu. La 
creem nosaltres quan no 
compartim el que tenim»

Santa Teresa de Calcuta
realment important i què no és més
que una distracció que ens roba la 
vida.

p
dolor en el món. 


