
PREGÀRIA CONSELL ACCIÓ CATÒLICA 13-6-20 

1. CANT (recitat) 
Germans, hem arribat 
dels quatre punts de l'horitzó,  
som aquí, Senyor.  
Germans, hem arribat  
dels quatre punts de l'horitzó  
amb el Senyor. 
  
 Pels camins del món hem seguit una crida,  
hem portat al front tot el pes del sol,  
hem sofert sovint el dol que duu la vida,  
hem ofert només amistat i consol. 
  
 Pels camins del món un amor ens convida,  
hem portat al cor la set d'arribar,  
hem sofert sovint desamor i mentida,  
hem ofert només el perdó de germà. 
  
  

2. Tal com acabem de dir ens apleguem un grup de persones 
ben diverses, a les que ens uneix la fe en Tu, Senyor. I ho 
fem  d’una manera estranya, a la qual, d’altra banda, ja ens 
hi hem hagut d’acostumar. Ens hauria agradat més la 
trobada dels petons i les abraçades, la que ens permet 
mirar-nos als ulls i expressar-nos germanor i complicitat. 
Posa, Senyor, la teva  mirada sobre tots nosaltres. Mira’ns 
serenament amb el teu Amor. 
  
Aquesta crisi del COVID-19 (per la qual ja no hi ha adjectius) 
sanitària, social, humanitària,... ens ha situat en un camí 
incert. Un camí que, de moment, hem de fer sense mapa ni 
GPS. Només la teva força, la teva companyia, el saber que 
no estem sols ens hi poden guiar. Ajuda’ns a transitar per 
aquest camí cap al futur amb fe, una fe que ens 
compromet. 
 

 



3. Fragment del Salm 91 
 
Tu que vius a recer de l'Altíssim  
i fas nit a l'ombra del Totpoderós,  
digues al Senyor: «Ets la muralla on m'emparo,  
el meu Déu, en qui confio.»  
 Ell et guardarà del parany del caçador  
i del flagell de la pesta;  
 t'abrigarà amb les seves plomes,  
trobaràs refugi sota les seves ales:  
ell, que és fidel, et serà escut i cuirassa.  
 No et farà por la basarda de la nit,  
ni la fletxa que vola de dia,  
 ni la pesta que s'esmuny en la fosca  
o l'epidèmia que a migdia fa estralls.  
 Ni que en caiguin vora teu un miler  
o deu mil al teu costat,  
a tu res no et tocarà.  
 No et passarà res de mal  
ni s'acostarà a casa teva cap desgràcia,  
 I el Senyor et dirà:  
“Ja que s'empara en mi, jo el salvaré,  
el protegiré perquè coneix el meu nom.  
 Sempre que m'invoqui, l'escoltaré,  
estaré vora d'ell en els perills,  
el salvaré i l'ompliré de glòria;  
 saciaré el seu desig de llarga vida,  

li mostraré la meva salvació.” 

 

 

4. De l’Evangeli de Joan:  Jo 17,11b-19 
 
Que siguin u com nosaltres ho som 
 
En aquell temps, Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare 
sant, amb el vostre poder, guardeu els que vós m'heu donat, 
perquè siguin u com ho som nosaltres. Vós me'ls heu donat. 
Mentre jo era amb ells, jo mateix els guardava amb el poder 
del vostre nom. He vetllat per ells i no se n'ha perdut ni un de 
sol, fora d'aquell que s'havia de perdre, perquè es complís el 



que diu l'Escriptura. Però ara vinc a vós. Mentre encara soc al 
món dic tot això perquè tinguin plenament el goig que jo tinc. 
Els he confiat les vostres paraules, i ara el món no els estima, 
perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No us 
demano que els tragueu del món, sinó que els preserveu del 
Maligne. No són del món, com jo tampoc no en soc. 
Consagreu-los en la veritat, que és la vostra paraula. Jo els he 
enviat al món tal com vós m'hi heu enviat a mi, i jo em 
consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin 
consagrats en la veritat». 

 

 

 

 


