
EPIFANIA 
M'has seduït, Senyor  

M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
des que vaig aprendre el teu nom  
balbucejat en família.  
 
M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
en cada nova crida  
que l'alt mar m'ha portat  
 
M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
fins al confí de la tarda,  
fins al llindar de la mort.  
 
M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
en cada rostre de pobre  
que em cridava el teu rostre.  
 
M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
i en el desigual combat  
m'has dominat, Senyor,  
i és ben teva la victòria.  
 
M'has seduït, Senyor,  
i m'he deixat seduir,  
en un desigual combat  
i la victòria és ben la nostra. 

  Pere Casaldàliga 

 

 

BAPTISME DEL SENYOR 

Que s’inauguri en mi, Senyor, com en 
Tu, un nou temps de missió i de treball. 
Que la presencia de Déu i de l'Esperit i 
de tota la teva persona, es faci present 
en mi, de tal manera que, vivint amb 
alegria el meu ser cristià, sigui llavor 
que faci fructificar el teu Evangeli.  
 
Que també, jo Senyor, reneixi a una 
vida nova. Que no em senti segur de 
mi mateix. Que no cregui que, tot i ser 
bo, ja és bastant. Que em fiï de la teva 
Paraula, i amb la teva Paraula, em 
senti estimat per Déu i empès a 
proclamar la seva existència enmig del 
món. 
 
Tu, Senyor, ens dones una forma 
d'entendre la vida. Tu, Senyor, ens 
dones el secret de la felicitat, Tu, 
Senyor, amb el teu Baptisme 
càrregues amb totes les nostres 
febleses i misèries. Déu, sobre les 
teves espatlles, posa el futur de la 
nostra humanitat: 
 
Tu, Jesús, que ets preferit, estimat, 
tocat per l'Esperit, fes que, també 
nosaltres, sentim la calor de la glòria 
del Pare que no és altra que la 
comunió del Fill amb l'Esperit Sant. 
Amén 
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NADAL 
 

Preparant el Nadal 
  
Falta poc temps 
perquè tornis a néixer entre nosaltres, 
Jesús. 
 
Vull viure aquest Nadal 
amb l'amor de la Mare de Déu, 
que et va cuidar amb afecte 
i et va portar a la panxeta  
durant nou mesos 
perquè era fidel al que Déu li 
demanava. 
 
Vull viure aquest Nadal 
amb la confiança i la fe de Josep, 
que va saber estar disposat per 
complir amb tot el que el Senyor li 
manava, i va formar amb Maria i amb 
tu una família unida i plena d'amor. 
 
Vull viure aquest Nadal 
amb moltes ganes 
que neixis en el meu cor 
per ser cada dia més bo, 
més generós i més servicial. 
Amén 
 
Marcelo A. Murúa 
 
 

SAGRADA FAMÍLIA 
 
VULL convertir-me en TELEVISOR 
 
Senyor, aquesta nit et demano una cosa 
especial ...: convertir-me en un televisor, 

voldria ocupar el seu lloc. Voldria viure el que 
viu la tele de casa meva. És a dir, tenir una 
cambra especial per a mi i reunir a tots els 
membres de la meva família al meu voltant. 
 
Ser pres seriosament quan parlo. Convertir-me 
en el centre de l'atenció al que tots li volen 
escoltar sense interrompre ni qüestionar. 
 
Voldria sentir la cura especial que rep la tele 
quan alguna cosa no funciona. 
 
I tenir la companyia del meu pare i de la meva 
mare quan arribin a casa encara que estiguin 
cansats de la feina. 
 
I que em busquin quan estiguin sols. 
I que els meus germans es barallin per estar 
amb mi ... 
 
I que pugui divertir a tots, encara que de 
vegades no els digui res. Voldria viure la 
sensació que ho deixin tot per passar uns 
moments al meu costat. 
 
Senyor, no et demano molt. Només viure com 
viu qualsevol televisor ... 

Solemnitat de la mare de 
Déu 

 
Senyor, Déu, amo del temps i de l'eternitat, teu 
és l'avui i el demà, el passat i el futur. En 
acabar un any vull donar-te gràcies per tot allò 
que vaig rebre de TU. 
 
Gràcies per la vida i l'amor, per les flors, l'aire i 
el sol, per l'alegria i el dolor, per el que va ser 
possible i pel que no va poder ser. 
 
T'ofereixo tot el que vaig fer en any passat, la 
feina que vaig poder realitzar i les coses que 
van passar per les meves mans i el que amb 
elles vaig poder construir. 
 

Et presento les persones que al llarg d'aquests 
mesos vaig estimar, les amistats noves, els 
més propers a mi i els que estiguin més lluny, 
els que em van donar la mà i aquells als quals 
vaig poder ajudar, amb els quals vaig 
compartir la vida , el treball, el dolor i l'alegria. 
 
Però també, Senyor avui vull demanar-te 
perdó, perdó pel temps perdut, pels diners mal 
gastats, per la paraula inútil i l'amor 
desaprofitat. 
 
Perdó per les obres buides i per la feina mal 
feta, i perdó per viure sense entusiasme. 
 
També per l'oració que a poc a poc vaig anar 
ajornant i que fins ara no vinc a presentar-te. 
Per tots els meus oblits, descuits i silencis 
novament et demano perdó. 
 
En iniciar un nou any detinc la meva vida 
davant el nou calendari encara sense estrenar 
i et presento aquests dies que només TU saps 
si arribaré a viure'ls. 
 
Avui et demano per a mi i els meus la pau i 
l'alegria, la força i la prudència, la claredat i la 
saviesa. 
 
Vull viure cada dia amb optimisme i bondat 
duent a tot arreu un cor ple de comprensió i 
pau. 
 
Tanca les meves orelles a tota falsedat i els 
meus llavis a paraules mentideres, egoistes, 
mordaces o feridores. 
 
Obre en canvi el meu ser a tot el que és bo 
que el meu esperit s'ompli només de 
benediccions i les estengui al meu pas. 
 
Omple’m de bondat i d'alegria perquè, quants 
conviuen amb mi o s'apropin a mi trobin en la 
meva vida una miqueta de TU. 
 
Dóna'ns un any feliç i ensenya'ns a repartir 
felicitat. 


