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Pregària (preparació diòcesi de Girona) 

 

Rússia s’acarnissa amb Mariúpol: “És un terror que serà 

recordat durant segles” 

L’Ajuntament de Mariúpol diu que Rússia ha bombardejat una escola 

d’art on hi havia més de 400 persones refugiades i el president 

d’Ucraïna denuncia crims de guerra a la ciutat. 

 

Notícies 324, 20 de març de 2022 

 

En les últimes setmanes, malauradament, ens hem acostumat a 

titulars com aquest, que només fan que demostrar-nos l’absurditat i 

la inhumanitat de la guerra. Per què tanta devastació? Per què tant 

d’odi? 

 

Escolta’m, Déu meu 

Pregària trobada a la butxaca d’un soldat desconegut mort durant la 

II Guerra Mundial. 

Escolta’m, Déu meu, jo mai no he parlat amb tu! 
Avui voldria saludar-te. Com va, això? 

No sé si ho saps, em deien que no existies, 

i jo, pobre de mi, vaig creure que era veritat. 

Mai no havia mirat la teva gran obra, 

però ahir, des d’aquell cràter que va fer un obús, 

vaig veure el teu cel ple d’estrelles 

i vaig comprendre que m’havien enganyat. 

Ja és ben curiós: 

en aquest terrible infern he trobat la llum per mirar la teva Faç. 

Després d’això no tinc gaires coses per dir-te, 

sinó només que estic content d’haver-te conegut. 

Després de mitjanit hi haurà ofensiva, 

però no tinc por. Sé que tu vetlles. 
El senyal! Bé, Déu meu, me n’he d’anar… 

T’he agafat afecte… 

Et voldria dir encara que, com ja saps, la lluita serà dura, 

i potser aquesta nit trucaré a la teva porta. 

Encara que mai no havíem estat amics. 

¿Em deixaràs entrar si vinc a veure’t? 



Mira, estic plorant. 

Veus, Déu meu? Estic pensant que ja no sóc dolent. 

Bé, Déu meu, me n’haig d’anar. Bona sort! 

És estrany, però ara ja no em fa por la mort. 

                       SOLDAT ANÒNIM +  (1944?) 

                       114.- Ensenya’ns a pregar 

 

Senyor, preguem perquè la guerra a Ucraïna s’acabi el més aviat 

possible, perquè es pugui refer el país, perquè els refugiats que 
n’hagin marxat puguin refer la vida, treballar, tenir un habitatge, 

tenir vida social... 

Preguem perquè totes aquelles persones que no han pogut marxar 

del país puguin ser ateses, puguin tenir menjar, sanitat... puguin 

viure sense por. 

Preguem per tots els ciutadans russos que estan en contra de la 

guerra i que veuen com el seu estat retalla cada cop més els drets 

socials i polítics més elementals i els tanca a la presó per expressar el 

seu rebuig a la guerra. 

També preguem per totes aquelles persones que estan al nostre país 

i que no tenen feina o que no arriben a final de mes perquè les 

despeses d’allotjament, energia i alimentació s’han apujat molt i no 
poden fer front a tot. Preguem perquè puguin viure tranquil·les sense 

la por que els treguin la casa. 

Senyor, preguem perquè tots nosaltres sapiguem ser instrument de 

la teva pau, treballar per construir el teu Regne aquí a la Terra. 

Perquè sapiguem acollir totes les persones que arriben a prop nostre 

fugint de la fam, la guerra i la misèria, vinguin d’on vinguin, sigui 

quina sigui la seva religió, la seva llengua o el seu color de pell. 


