
El camí de Sant Jaume i altres camins espirituals 
 
 
“Rezandovoy” ofereix una sèrie d'oracions (https://rezandovoy.org/
articulo/camino-de-santiago) que estan pensades per al camí de Sant Jau-
me, o per a altres peregrinacions... i tantes rutes possibles en les quals un 
pelegrina buscant, des de la fe, avançar per fora i per dins. Poden ser útils 
també per a peregrinacions a Terra Santa, o altres viatges als quals un vol 
donar un sentit i una cerca interior. I pot ser fins i tot útil per a un itinerari 
interior que algú vulgui fer en alguna etapa de la seva vida, dedicant, 
potser, un mes a aquest camí interior. Cada proposta dura entre 12 i 15 
minuts. Les oracions estan pensades perquè siguin una motivació per a 
cada jornada del camí, i ofereixen un text bíblic, músiques, poemes i algu-
nes pistes per a aprofundir en unes certes dimensions de la vida que salin 
a la llum quan un es posa en marxa. Els materials estan adaptats del llibre 
de José María R. Olaizola, sj (editorial Sal Terrae). El llibre pot ser un bon 
complement per a aprofundir, anotar, o desenvolupar més en profunditat 
el camí personal de cadascun. Agraïm a l'editorial i a l'autor la cessió dels 
textos i la facilitat per a utilitzar els continguts en les oracions.  
 
Pregàries 
 
00.Preparativos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2562  
01.Al salir al camino: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2559  
02.Equipaje: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2561  
03.Avanzar: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2534  
04.Dificultades: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2535  
05.Rutinas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2536  
06.La soledad: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2537  
07.Capacidades: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2538  
08.Limitaciones: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2539  
09.Miedos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2540  
10.Dolor: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2541  
11.Los otros cercanos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2542  
12.Los otros cotidianos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2543 
13.Los otros extraños: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2544  
14.Los otros lejanos: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2545  
15.Dios en mi camino: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2546  
16.Dios en otro.Jesús: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2547  
17.El Espíritu de Dios: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2548  
18.Flechas amarillas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2549  
19.Austeridad: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2550  
20.Encuentro: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2551  
21.Gratitud: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2552  
22.Cambios: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2553 
23.Reconciliación: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2554  
24.Metas personales: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2555  
25.Metas colectivas: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2556 
26.La vida: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2557  
27.Llegar: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2558  
28.Vuelta a casa: https://rezandovoy.org/reproductor/especial/2563  
 

 

Introducció 
 
Aquest curs a l’estiu per motiu 
de la pandemia del coronavirus 
us propossem una altra ex-
periència de pregària. Ja sabeu 
que no haurà exercicis d’estiu tal 
com estem acostumats al llarg 
dels darrers anys. Però això no 
significa que deixem de pregar 
des de la nostra militància. L’ob-
jectiu és el mateix malgrat que 
els mitjans siguin diferents.  
 
Aprofitarem propostes d’altres 
col·lectius i grups de la nostra 
Església per organizar-nos la 
nostra pregària estiuenca a nivel 
personal, familiar i de grup. Per-
què sempre hi ha temps per 
gaudir amb Déu Amor. 
 
 
1 Tot té el seu moment, 
sota el cel hi ha un temps 
per a cada cosa. 
2 Hi ha un temps d'infantar 
i un temps de morir, 
un temps de plantar 
i un temps de collir. 
3 Un temps de matar 
i un temps de guarir, 
un temps d'enrunar 
i un temps de construir. 
4 Un temps de plorar 
i un temps de riure, 
un temps de plànyer-se 
i un temps de dansar. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 Un temps de tirar pedres 
i un temps d'aplegar-ne, 
un temps d'abraçar 
i un temps d'estar-se'n. 
6 Un temps de cercar 
i un temps de perdre, 
un temps de guardar 
i un temps de llençar. 
7 Un temps d'esquinçar 
i un temps de cosir, 
un temps de callar 
i un temps de parlar. 
8 Hi ha un temps d'estimar 
i un temps d'odiar, 
hi ha un temps de guerra 
i un temps de pau. (Cohèlet 3, 1-
8) 

 
PER VACANCES  

CONTINUEM PREGANT 



Una iniciativa en línia per a famílies 
 
Enguany, per primera vegada, us proposem una versió en línia del 
programa per a les famílies. Ho fem pensant tant en les famílies 
que no podran venir a Taizé aquest estiu a causa de les dificultats 
relacionades amb la situació sanitària actual, com en totes les famí-
lies que hi estiguin interessades. La iniciativa s’adreça a petits i 
grans! 
El programa ha estat pensat per a una durada d’una setmana (sis 
dies). Si no teniu temps de seguir-lo tot durant una setmana, tam-
bé podeu fer-lo durant els caps de setmana o continuar durant la 
setmana següent. Cada dia us proposem un tema independent, 
d’una durada aproximada d’una hora i mitja. Els tres moments del 
dia segueixen el següent ordre: 
Comencem amb una cançó: un vídeo realitzat per un jove que, des 
de casa seva, ens ensenya una cançó del seu país! 
Una representatció bíblica: una pel·lícula curta ens introdueix a una 
història bíblica. 
Una estona per compartir: un arxiu PDF amb el text bíblic del dia, 
preguntes per a la reflexió i activitats per fer en família. 
Cada sessió pot acabar amb un moment de pregària plegats. Us 
animem a adaptar les propostes al context de la vostra família i a 
compartir-les amb altres famílies. 
(Els vídeos són en anglès, podeu activar els subtítols a la dreta de 
la barra de reproducció. Els subtítols en català estaran disponibles 
ben aviat.) 
 
1r dia: Noè i el confinament a l’arca 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
2n dia: La història de Rut i Noemí 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
3r dia: La farina i el llevat 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
4t dia: De la ximpleria al seny 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
5è dia: Camí d’Emmaús 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
6è dia: Una història de Pentecosta 
Cançó / Representació bíblica / Compartir 
 
 
Font: https://www.taize.fr/ca_article28389.html  
 
 
 

Relectura de l'experiència del confinament 
 
Durant el mes de juliol, a pregaria.cat dels jesuïtes de Catalunya,   
es va fer una oferta espiritual ben concreta: cada dilluns van com-
partir en portada un vídeo-reflexió setmanal que ajudés a fer una 
relectura del que ha suposat l'experiència del confinament. Ho van 
fer seguint el recorregut de les Quatre Setmanes dels Exercicis, do-
nant unes claus per prendre consciència de com Déu s'ha fet pre-
sent en cadascú i també en el nostre món. 
Van acompanyarar en aquesta iniciativa els jesuïtes de la Cova de 
Sant Ignasi des de Manresa. 
 
 
1a SETMANA DELS EXERCICIS ESPIRITUALS 
 
En català: https://www.youtube.com/watch?v=OVydM9URn-
o&feature=youtu.be  
En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=26K8RUH56Vs  
 
 
2a SETMANA DELS EXERCICIS ESPIRITUALS 
 
En català: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=52&v=YiySpJostVg&feature=emb_logo  
En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=crz6lDvS3xc  
 
 
3a SETMANA DELS EXERCICIS ESPIRITUALS 
 
En català: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=17&v=SXrgLwRTP7w&feature=emb_logo  
En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=3CBaO-Rru4Q  
 
 
4a SETMANA DELS EXERCICIS ESPIRITUALS 
 
En català: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=wLxxW8tgag0&feature=emb_logo  
En castellà: https://www.youtube.com/watch?v=NEMEoad47CY  
 
 
 
Font:  
En català: https://www.jesuites.net/relectura-de-lexperiencia-del-
confinament  
En castellà: https://www.jesuites.net/es/relectura-de-la-experiencia-del-
confinamiento  


