PREGÀRIA PER LA PAU

Cant: PARE, TORNEM A TU
1. Benvolgut Pare, tornem cecs i cansats.
Fes-nos el do de la teva amistat.
.
Que ocupem sempre un lloc al teu costat.
A les mans teves posem nostre pecat.
Estem segurs del teu amor fidel.
que ens cal per caminar
cercant humils la teva voluntat.
Pare, ja ho veus hem pecat. Pare, tornem a tu.
Mira'ns ens sentim fills teus. Pare, tornem a tu.
tornar a oblidar
que ets nostre Pare i ens tractes com a fills.
, que tu ens vols tal com som.
.
Ens cal aprendre a sentir-nos a prop teu;
;
sentir-nos lliures en viure com a fills
i dedicar-nos a se
.

Frases per meditar
Feliços els qui treballen per la pau, Déu els anomenarà fills seus. De l'Evangeli de
Mateu.
Quatre bases per a la pau: veritat, justícia, amor i llibertat. Joan XXIII.
Si vols la pau, treballa per la justícia. Pau VI.
Són de veritat pacífics, els qui conserven la pau a l'ànima i al cos. Francesc d'Assís.
En el fons del cor és on cal construir la pau; la pau del cor és el paradís dels homes.
Plató.
No hi ha camí per la pau, la pau és el camí. Mahatma Gandhi.
Doneu als infants un futur de pau. Joan Pau II.
Us deixo la pau, us dono la meva pau. De l'Evangeli de Joan.

Cant
Que la pau ens acompanyi per camins de veritat.
Tots els jorns de nostra vida, pau de Crist ressuscitat.
Cors oberts a l'esperança d'una nova creació,
oferim la pau als homes com a signe de l'amor.

Lectura (Mt 5, 1-11)
En veure les multituds, Jesús pujà a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren
els deixebles. Llavors, prenent la paraula, començà a instruir-los dient:
"Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!
Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
Feliços els humils: ells posseiran la terra!
Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel!
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan
contra vosaltres tota mena de calúmnies!"

Pregària (tots junts)
Oh Senyor,
feu de mi un instrument de la vostra pau!
On hi ha odi, que jo hi porti amor.
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió.
On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança.
On hi ha error, que jo hi porti la veritat.
On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança.
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum.
Oh Mestre,
feu que jo no cerqui tant:
ser consolat, com consolar;
ser comprès, com comprendre;
ser estimat, com estimar.
Perquè és donant que es rep;
perdonant que s'és perdonat;
morint que es ressuscita a la vida eterna.

Parenostre

ALGUNES ORIENTACIONS PER A LA PREGÀRIA.
Comencem amb un cant de perdó. Perquè segur que tots hem estat
protagonistes d'algun gest, d'alguna paraula, d'algun silenci que no afavoria
la pau, la concòrdia, el respecte, la justícia. Per això cal posar-nos davant
Déu i admetre que d'alguna cosa li hem de donar perdó i ens hem d'obrir a
la reconciliació.
Cal fer silencis entre una cosa i una altra.
Les frases per meditar necessiten uns moments llargs de silenci per tal de
poder meditar, que és del que es tracta. Si hi posem una música suau de
fons, molt millor.

