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Lc 11, 1-4

 Una vegada, Jesús 
pregava en un cert indret. 
Quan hagué acabat, un 
dels deixebles li digué:

- Senyor, ensenya’ns a 
pregar, tal com Joan 
en va ensenyar als 
seus deixebles.

 Ell els digué:
- Quan pregueu, digueu:  

Pare,
Pare que molt sovint et 

mostres també mare davant 

nostre. Una mare amorosa, 

tendra, compassiva, que 

estimes incondicionalment 

i ens perdones. Un Pare/

Mare que et preocupes per 

tots els teus fills i filles igual. >

LA PREGÀRIA
DELS DEIXEBLES
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	 santifica	el	teu	nom,

Només Tu ets Sant: misteriós, 

atraient i per això t’adorem! 

Sentim que en aquesta 

petició ens demanes el nostre 

compromís amb Tu i amb la 

resta d’homes i dones del 

món, sempre en comunitat.

Recordem el passatge bíblic  

(Ex 3, 5-6) en què Moisés 

es planta davant de Tu com 

quelcom Sagrat, que ens supera, 

que no arribem a entendre, que 

ens fa tapar la cara per respecte 

a la teva grandesa. Però abans li 

dius que es tregui les sandàlies, 

que el lloc que trepitja és sagrat. 

Ens qüestionem com nosaltres 

ens traiem les sandàlies per 

posar-nos a les teves mans i 

com escoltem el que vols de 

nosaltres: a la feina, al barri, amb 

la família i amics i amigues, etc. 

 vingui el teu Regne.

Després, segueixes dient a 

Moisès que has vist l’opressió del 

seu poble i per això has baixat a 

alliberar-lo. És aquest el Regne 

de què parles? Entenem que no 

caminem sols per la vida. Ens 

sentim acompanyats dels nostres 

germans i germanes amb qui 

volem construir un món millor. 

Veiem les injustícies i ens fan mal, 

les denunciem i sortim al carrer a 

manifestar-nos. Perquè 

Déu vol la nostra 

felicitat, però 

no podem 
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· Necessitem caminar sabent 
que ens agafes per la mà.
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ser feliços de veritat si l’altre 

no ho és; i sabem del cert 

que massa gent no ho és. El 

teu Regne és a prop, però 

encara no és aquí del tot.

 Dóna’ns cada dia el pa 
que necessitem;

Descobrim dos tipus d’aliment 

que necessitem per sobre 

de tot: el pa i l’amor (que 

el descobrim en Tu); i tots 

dos igual d’importants.

En una jornada de formació se’ns 

deia: “tot allò que et sobra ho 

estàs robant a algú”. I aquesta 

frase se’ns fa present en tants 

i tants moments que ens fa 

qüestionar el nostre dia a dia. 

Sovint tenim més pa del que 

necessitem, fins i tot en els dinars 

ens sobra “pa” i no sabem què 

fer-ne. Ens qüestiona directament 

el cor saber que hi ha gairebé 

l’11% de la població mundial, 

llunyana i no tan llunyana, que no 

només no els en sobra sinó que 

ni tan sols en tenen. Els l’estem 

robant? Com podem repartir 

més i millor les riqueses? Tenim 

capacitat per crear pa per a 

tothom, ¿i no som capaços de 

repartir-lo equitativament?

El pa de cada dia, i pensem en 

l’Eucaristia. En com Tu vas fer 

sagrat el partir i repartir el pa 

perquè tothom s’entregués i es 

donés a totes i a tots els altres. 

I molts d’aquests “tots i totes” 

no tenen nom per a molta gent, 

ningú no els coneix, caminen 

sense saber on van ni per què. 

Ens fa pensar en alumnes que 

tenim a l’escola, en persones 

que es presenten al celler a 

prendre alguna cosa i el Xavi 

passa a ser un amic per a ells 

simplement perquè valoren 

el moment d’atenció que els 

dedica. Perquè algú els saluda 

pel seu nom i se’n preocupa

· Sentim que el teu perdó és 
l’expressió de l’Amor.

· El teu Regne és a prop, però 
encara no és aquí del tot.
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 perdona els nostres pecats,

Descobrim la nostra petitesa i 

feblesa davant teu, Pare/Mare. 

Ens sentim tan estimats que 

comprenem que no ens vigiles 

però sí que ens necessites perquè 

el teu Regne d’Amor i Justícia 

sigui present a la terra. I per això 

pensem i fem relectura amb la 

mirada atenta als moments del 

dia que no hem sabut veure 

Déu en les altres persones 

o en les diferents situacions. 

Som pecadors i ens mostrem 

davant teu des de la màxima 

humilitat demanant ser millors 

i superar les dificultats que 

tenim i que impedeixen que el 

Regne sigui un fet real en els 

nostres ambients naturals.

Sentim que el teu perdó és 

l’expressió de l’Amor. Pensem 

en la nostra filla de nou mesos, 

la Mariona. Com sentim que 

l’estimes i que ens omples 

d’amor perquè l’hi donem a ella. 

Com hem descobert en el fet 

de ser pares la teva grandesa 

i la gran responsabilitat que 

ens dónes amb ella. Educar-la, 

acompanyar-la a ser i descobrir-

se filla teva, i estimar-la.

La nostra petitesa ens fa por!

 que nosaltres també perdonem 
tots els qui ens han ofès,

L’odi i el rancor no ens ajuden a 

construir l’Amor del qual ens parles. 

És tan gran tot el que rebem de 

Tu, que ens fa mal descobrir que 

no som capaços de fer-ho amb els 

altres del nostre voltant. Qui som 

nosaltres per a no perdonar si Tu sí 

que ens perdones a nosaltres? Ets 

Tu qui perdones a través nostre? Tot 

el que fem als altres t’ho fem a tu... 

 i no permetis que caiguem 
en la temptació.

Ja has vençut el mal i ens sentim 

cridats a vèncer-lo també 

nosaltres. Com? En comunitat, 

amb els germans i les germanes 

de lluita. A no donar per normal 

cap injustícia que massa sovint 

trobem massa habitual. No deixis 

de donar-nos la mà, si us plau. 

La missió i el pla que tens per a 

nosaltres ens supera, necessitem 

caminar sabent que ens agafes 

per la mà. Fem l’opció per tu, 

Jesús. Volem que caminis i 

estiguis sempre al nostre costat. 

Que la nostra Vida sigui un 

parenostre, que aquesta sigui 

Pregària contínua. Amén!


