Pregària a l’hort de les oliveres

VETLLA DE PREGÀRIA

Com Jesús a l’hort de les oliveres, des de l’església domèstica de casa nostra, amb tots
els germans de l’Església Universal i en comunió amb tota la creació ens posem en
mans del nostre Creador.

Preguem pels que més pateixen enmig de la pandèmia que ens afecta* :
Per les famílies que estan en pisos petits, sense terrassa i amb nens.
Pels que tenen nens o adults amb malalties greus i/o cròniques que potser necessitin

DIJOUS SANT

atenció mèdica i no poden rebre‐la aquests dies o, potser, no en les condicions
adequades.

Per

les famílies amb problemes seriosos de parella, amb discussions i violència
domèstica entre els cònjuges, i pels nens maltractats quan la seva via d'escapament
era anar a l'escola unes hores.

Pels que estan sols i per les persones grans que es troben desemparades.
Pels metges i per tot el personal sanitari que es juguen la vida visitant a domicili a
possibles pacients afectats pel coronavirus o que estan fent l'impossible en hospitals i
centres sanitaris col∙lapsats per la pandèmia.

Pels celíacs i al∙lèrgics que han arrasat amb els únics queviures que poden menjar i
que han trobat aquests dies amb dificultat.

Per les famílies amb pocs recursos econòmics el rebost de les quals està gairebé buit
perquè compren i mengen el que poden cada dia.

Pels que estan al carrer de les nostres ciutats sense sostre, sense família i sense feina.
Pels

negocis i comerços petits, pels autònoms i pels professionals que deixaran
d'ingressar a casa el necessari per al seu manteniment.

Per la gent gran que viuen en residències, per les persones amb diversitat funcional i
pels seus cuidadors i familiars.

Pels empresaris que potser hagin d’acomiadar empleats després de passar aquesta
situació i per aquests empleats.

Pels que no tenen el consol de la fe ni troben el propòsit, el sentit ni el perquè
d'aquesta situació.

Pels morts i per la incertesa dels malalts greus i pels seus familiars.
Pels presos confinats a les presons.
Pels addictes a drogues i a altres substàncies que durant el confinament passaran
mals moments.

Pels que han vist cancel∙lats els seus vols per tornar a la llar i estan lluny dels seus
éssers estimats.

Pels que tenen claustrofòbia, malalties psicològiques, mentals o problemes d'ansietat
i que han de suportar aquest confinament tan estressant.

Per les embarassades que donaran a llum aquests dies.
Que el vostre amor, Senyor, ajudi a superar les dificultats a tots
els que pateixen en el seu cos, en el seu cor o en la seva ànima.
Ajudeu‐nos a atendre'ls amb tendresa, a no perdre mai
l'esperança i a saber aprofitar el temps de què disposem per
replantejar‐nos el nostre estil de vida.
Ompliu Senyor les nostres vides de pau, serenitat i esperança.

*Pregàries de l’article de l’Albert Cortina publicat a l’adreça http://www.frontiere.eu/comunion‐espiritual/

Pregària a l’hort de les oliveres

VETLLA DE PREGÀRIA

Preguem pels que més pateixen les conseqüències de la injustícia:
Pels que moren en els països del Tercer Món per motius que tindrien solució, com la
fam, les malalties senzilles de guarir si disposessin dels mateixos recursos que tenim
als països desenvolupats, o per la falta d'higiene i d’aigua potable.

Per les víctimes de tots tipus de violència i de tots els conflictes armats.
Per tots els desplaçats per les guerres, la fam, les epidèmies de tota mena, les
injustícies, el canvi climàtic...

Per tots els que estan confinats en camps de refugiats després de ser desplaçats
forçosament del seus països d'origen.

DIJOUS SANT

Pels infants que malviuen, privats d’escola, forçats a treballar, a prostituir‐se o a
convertir‐se en soldats.

Per les persones sotmeses als abusos del mercat laboral, que treballen en situacions
de gran precarietat i esdevenen veritables esclaus del nostre temps.

Pels pobles que veuen perillar el seu hàbitat, la seva cultura i la seva forma de vida.
Pels més abandonats i oblidats d’aquesta terra que tant valen als ulls de Déu.
Senyor, moveu els cors dels qui només busquen beneficis a
costa dels pobres i de la Terra.
Obriu‐nos els ulls al patiment dels més vulnerables perquè
siguem capaços de fer un consum més conscient, just i
responsable, sapiguem acollir‐los com es mereixen i puguem
construir junts un món més just i fraternal.

Preguem pels homes i dones de la societat benestant:
Pels que es deixen encegar pel poder i el diner.
Pels responsables socials i polítics que no són capaços d’arribar a compromisos per
defensar els més vulnerables.

Pels científics que es deixen seduir pel prestigi, el poder o els diners enlloc d’orientar
la seva tasca envers el bé comú.

Pels publicitaris i directors de màrqueting, venedors de falses felicitats.
Pels consumidors d’arreu del món incapaços de distingir què és realment important i
què no és més que una distracció que ens roba la vida.

Pels homes i dones incapaços de lluitar pel bé comú perquè han perdut l’esperança.
Per totes les persones que es deixen vèncer per la indiferència.
Pels que viuen immersos en una vida superficial.
Pels nostres fills i nets, que veuen amenaçat el seu futur per la destrucció dels
ecosistemes de la Terra.

Gràcies, Senyor, perquè fins i tot essent així ens estimeu.
Perdoneu el nostre egoisme, la cobdícia, la mandra, la supèrbia,
la indiferència, la pressa, la por...
Doneu‐nos forces per seguir el camí que mena al vostre Regne.
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Preguem per tota la creació:
Per la nostra mare Terra, que es converteix cada dia més en un immens dipòsit
d’escombraries.

Per tota la natura que ens parla de Déu: les valls i les muntanyes, les fonts, els rius i
els mars, la pluja, el vent, la neu i la rosada... carícies del Pare que ens estima.

Per la multitud d’espècies que habiten el planeta Terra i beneeixen el Senyor amb la
seva presència.

DIJOUS SANT

Per les espècies en perill d’extinció pel nostre comportament irresponsable.
Per tota la família humana, incapaç de tractar tots els éssers vivents i els béns del
planeta amb el respecte, la consideració i la reverència que els correspon com a
criatures de Déu.
Senyor, feu que siguem conscients de l’immens tresor, obra de
les vostres mans, que estem a punt de perdre.
Ajudeu‐nos a ser protectors del món i no depredadors, que
siguem capaços de tenir‐ne cura en lloc de contaminar i
destruir.
Que la nostra irresponsabilitat individual i com a societat no
impedeixin que el món, que Vós vau crear i posar a les nostres
mans, arribi a la plenitud a què està destinat.

Preguem per tots els que professem la nostra fe en Déu Pare Creador:
Pel Papa Francesc que, amb el seu missatge profètic a la Laudato si’, fa uns crida a
l'Església i a tota la humanitat a escoltar el clam de la Terra i el clam dels pobres.

Pels bisbes, pels sacerdots i per la resta de pastors de l'Església Catòlica, que han de
fer arribar aquesta crida a les seves comunitats.

Per la resta dels líders espirituals que impulsen la conversió ecològica integral.
Per totes les comunitats cristianes que han d’estar sempre amatents a defensar tant
l’equitat social com la justícia ambiental.

Per totes les persones que s’obren a la conversió ecològica integral.
Per tots els membres de la comunitat amb qui compartim habitualment l’eucaristia.
Senyor, ajudeu‐nos a canviar d’estil de vida per recuperar
l’harmonia amb la creació.
Que la caritat i l'amor cap als altres siguin prioritaris en la
nostra acció diària i que evitem tot acte d'egoisme i de
deshumanització.
Que cadascun de nosaltres es converteixi en instrument vostre
per tenir cura del nostre planeta i de tots els éssers vivents que
l’habiten.
Amen.

