LA PREGÀRIA DELS FIDELS

1. FÓRMULA GENERAL, I
Monició del sacerdot
Dirigim amb tot el cor la nostra oració
a Déu, Pare totpoderós,
que vol que tots els hòmens se salven
i arriben al coneixement de la veritat.
Intencions
1. Per la santa Església de Déu:
que el Senyor la guarde i la protegisca;
preguem al Senyor.
℟. Vos ho demanem, Senyor.
2. Per tots els pobles del món:
que el Senyor mantinga la concòrdia entre ells;
preguem al Senyor.
℟. Vos ho demanem, Senyor.
3. Per tots els abatuts per les necessitats:
que el Senyor els ajude a alçar-se;
preguem al Senyor.
℟. Vos ho demanem, Senyor.
4. Per nosaltres mateixos i per la nostra comunitat:
que el Senyor ens accepte com a ofrena agradable;
preguem al Senyor.
℟. Vos ho demanem, Senyor.

Oració del sacerdot
¡Oh Déu!,
refugi i força nostra,
escolteu les pregàries de la vostra Església,
vós que sou la font de tota pietat,
i concediu-nos tot allò que vos demanem amb fe.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
℟. Amén.

2. FÓRMULA GENERAL, II
Monició del sacerdot
Germans,
en esta oració pública i en comú que ara comencem,
que no pregue cadascú per ell mateix o per les seues necessitats,
sinó que pregue a Crist, el Senyor, per tot el poble.
Intencions
1a. Demanem l’abundància de la bondat divina
per a tot el poble cristià.
℟. Crist, escolteu-nos.
1b. Demanem l’abundància dels dons espirituals
per a tots aquells que encara no tenen fe.
℟. Crist, escolteu-nos.
2a. Demanem la fortalesa del Senyor
per a tots els governants de les nacions.
℟. Crist, escolteu-nos.
2b. Demanem al Senyor, rector de l’univers,
que ens concedisca el bon temps i la fecunditat de la terra.
℟. Crist, escolteu-nos.
3a. Preguem al Senyor, que coneix totes les coses,
pels nostres germans que no han pogut assistir a esta celebració.
℟. Crist, escolteu-nos.
3b. Implorem al jutge de tots els hòmens
que done descans etern a tots els fidels difunts.
℟. Crist, escolteu-nos.

4a. Demanem la clemència del Salvador per tots nosaltres,
que implorem amb fe la misericòrdia del Senyor.
℟. Crist, escolteu-nos.
4b. Confiats en la bondat de Crist, el Senyor,
implorem la seua misericòrdia
per tots nosaltres i pels nostres familiars i amics.
℟. Crist, escolteu-nos.
Oració del sacerdot
Que les nostres pregàries, Senyor,
pugen a la vostra presència;
ateneu benignament les nostres oracions.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
℟. Amén.

3. EN TEMPS D’ADVENT
Monició del sacerdot
Germans estimats,
ara que esperem amb la pregària
la vinguda del nostre Senyor Jesucrist,
implorem amb més fervor la seua misericòrdia,
a fi que, així com ell vingué al món
per a anunciar l’evangeli als pobres i sanar els cors afligits,
així també concedisca la salvació en el nostre temps
a tots els qui la busquen.
Intencions
1a. Perquè visite i vetle sempre per la seua santa Església;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
1b. Perquè òmpliga de béns espirituals
el papa, el nostre bisbe i tot l’orde episcopal;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
2a. Perquè amb la seua protecció
els nostres temps siguen plàcids;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
2b. Perquè guie el pensament dels nostres governants
segons la seua voluntat
pel bé de tots els ciutadans;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.

3a. Perquè done la salut als malalts, allunye la fam
i ens deslliure de qualsevol tribulació;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
3b. Perquè concedisca la llibertat
a tots els qui patixen persecució;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
4a. Perquè ens mantinguem en el camí de la veritat
i siguem davant de tots els humans testimonis del seu amor;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
4b. Perquè a la seua arribada
ens trobe desperts en oració;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
Oració del sacerdot
¡Oh Déu totpoderós i etern!,
vós que sou la salvació de tot el món
i no voleu que ningú s’extravie,
escolteu les nostres súpliques i concediu-nos
que el món avance guiat per vós pels camins de la pau
i la vostra Església tinga l’alegria d’una plàcida devoció.
Per Jesucrist, Senyor nostre.
℟. Amén.

4. EN TEMPS DE NADAL
Monició del sacerdot
Este dia (esta nit, en este temps), germans estimats,
en què es revela la bondat de Déu, el nostre Salvador, fet home,
oferim-li humilment la nostra pregària,
no confiats en les nostres bones obres,
sinó en la seua misericòrdia.
Intencions
1. Per l’Església de Déu,
a fi que espere amb fe i aculla Jesucrist amb alegria
a qui la Verge immaculada va concebre
i donà a llum de manera inefable;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
2. Per la pau i el progrés de tot el món,
a fi que els béns que ara rebem
es convertisquen en premis eterns;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
3. Pels qui patixen fam, malalties o soledat,
a fi que troben ajuda de cos i d’ànima
amb el misteri de la nativitat de Crist;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.

4. Per les famílies de la nostra comunitat,
a fi que en l’acolliment dels pobres
aprenguen a rebre a Crist;
preguem al Senyor.
℟. Senyor, tingueu pietat.
Oració del sacerdot
Senyor, Déu nostre,
que la intercessió de qui va meréixer portar-vos
com a Déu i com a home en les seues entranyes
faça que arriben fins a vós les súpliques dels vostres fidels.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

5. EN TEMPS DE QUARESMA, I
Monició del sacerdot
Germans estimats,
hem de pregar en tot moment,
però especialment en estos dies de Quaresma
hem de dirigir les nostres pregàries a Déu
amb més insistència i fervor,
unint la nostra oració a la de Crist.
Intencions
1. Per tot el poble cristià;
que en este temps sagrat
s’alimente més abundantment
amb la paraula que naix de la boca de Déu.
Preguem al Senyor.
2. Per tots els pobles del món;
que, conservant la tranquil·litat i la pau,
facen dels nostres dies
un temps de gràcia i de salvació.
Preguem al Senyor.
3. Pels pecadors i els incrèduls;
que en este temps propici
es convertisquen a Déu.
Preguem al Senyor.
4. Per tots nosaltres;
que el Senyor desperte en el nostres cors
la voluntat de detestar el pecat.
Preguem al Senyor.

Oració del sacerdot
Concediu, Senyor, al vostre poble
la conversió de cor,
a fi que obtinga de la vostra misericòrdia
tot allò que vos demana en oració.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

6. EN TEMPS DE QUARESMA, II
Monició del sacerdot
Germans estimats,
ara que s’acosta la solemnitat de la Pasqua,
demanem insistentment al Senyor
que tots els cristians,
i el món sencer amb tots nosaltres,
participem amb més fervor
d’este misteri sagrat.
Intencions
1. Que augmente la fe i la raó
de tots els catecúmens que rebran el baptisme
en la pròxima solemnitat de la Pasqua.
Preguem al Senyor.
2. Que es consolide en tot el món
la pau, la seguretat i l’estabilitat,
a fi que els pobles indigents
puguen obtindre l’ajuda que necessiten.
Preguem al Senyor.
3. Que tots els afligits i els temptats pel pecat
obtinguen la força de la gràcia de Déu.
Preguem al Senyor.
4. Per tots nosaltres,
a fi que sapiem destinar el fruit de la nostra abstinència
en bé dels necessitats.
Preguem al Senyor.

Oració del sacerdot
Tingueu pietat, Senyor, de la vostra Església suplicant
i ateneu amb amor els cors dirigits cap a vós,
a fi que tots aquells que heu fet partícips dels vostres misteris
no deixen mai de gaudir del vostre auxili.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

7. ELS DIES DE LA SETMANA SANTA
Monició del sacerdot
En este temps de Passió,
quan Crist, amb grans crits i ple de llàgrimes,
va dirigir al Pare les seues súpliques i oracions,
demanem humilment a Déu que,
per l’amor que professem al seu Fill,
escolte les nostres pregàries.
Intencions
1. Que en este temps de Passió,
l’Església, esposa de Crist,
es purifique més plenament
amb la sang que ell va escampar per nosaltres.
Preguem al Senyor.
2. Que, per la sang de Crist crucificat,
tots els pobles del món obtinguen la pau i la salvació.
Preguem al Senyor.
3. Que tots els qui des de la malaltia i la tribulació
participen de la passió de Crist
obtinguen fortalesa i paciència.
Preguem al Senyor.
4. Que la passió i la crucifixió del Senyor
ens porte a la glòria de la resurrecció.
Preguem al Senyor.

Oració del sacerdot
Escolteu, Senyor, les súpliques del vostre poble,
a fi que puga obtindre per la passió del vostre Fill
tot allò que no confia rebre pels seus propis mèrits.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

8. EN TEMPS DE PASQUA
Monició del sacerdot
En el goig de la Pasqua, germans estimats,
dirigim a Déu amb més fervor les nostres oracions,
a fi que, així com va escoltar les pregàries
i les súpliques del seu Fill estimat,
vullga també atendre la nostra humil pregària.
Intencions
1. Pels pastors de les nostres ànimes;
que sàpien cuidar el ramat
que el bon Pastor els ha encomanat.
Preguem al Senyor.
2. Per tots els pobles de la terra;
que puguen gaudir verdaderament
de la pau de Crist.
Preguem al Senyor.
3. Pels nostres germans afligits;
que la seua tristor es convertisca
en una alegria que ningú els puga arrancar.
Preguem al Senyor.
4. Per la nostra comunitat;
que amb una gran fe done testimoni
de la resurrecció de Crist.
Preguem al Senyor.

Oració del sacerdot
¡Oh Déu!,
vós que sabeu que la vida dels hòmens
està subjecta a moltes necessitats i patiments,
escolteu les pregàries dels qui vos supliquen;
ateneu les peticions dels creients.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

9. EN EL TEMPS DE DURANT L’ANY, I
Monició del sacerdot
Germans estimats,
reunits per a recordar
els béns que Déu ens ha concedit,
demanem-li que inspire les nostres pregàries
a fi que meresquen ser ateses.
Intencions
1. Pel papa N., pel nostre bisbe N.,
per tot el clero i el poble a ells encomanat.
Preguem al Senyor.
2. Pels governants de les nacions
i per tots aquells que treballen pel bé comú.
Preguem al Senyor.
3. Pels navegants, pels qui estan de viatge,
pels detinguts i empresonats.
Preguem al Senyor.
4. Per tots nosaltres,
reunits ací per la fe, la devoció, l’amor i el temor a Déu.
Preguem al Senyor.
Oració del sacerdot
Que vos siguen agradables, Senyor,
els desitjos que la vostra Església vos manifesta,
a fi que rebem per la vostra misericòrdia
tot allò que no confiem obtindre pels nostres mèrits.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

10. EN EL TEMPS DE DURANT L’ANY, II
Monició del sacerdot
Germans estimats,
reunits per a celebrar
el misteri de la nostra redempció,
demanem a Déu totpoderós
que tot el món se sacie
en la font de vida i de benedicció.
Intencions
1. Per tots aquells que s’han consagrat a Déu;
que ell mateix els ajude a mantindre’s fidels al seu propòsit.
Preguem al Senyor.
2. Per la pau dels pobles;
que, apartats de qualsevol pertorbació,
puguen servir Déu amb llibertat d’esperit.
Preguem al Senyor.
3. Pels ancians angoixats per la soledat o la malaltia;
que troben el conhort del nostre amor fraternal.
Preguem al Senyor.
4. Per tots els reunits ací;
que sapiem aprofitar els béns presents
que Déu no deixa mai de donar-nos
per a arribar a meréixer els béns eterns.
Preguem al Senyor.

Oració del sacerdot
Mostreu-vos favorable, Senyor,
amb el poble que vos suplica,
a fi que obtinga prompte
els dons que li feu desitjar.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.
En el temps de durant l’any també es poden usar les fórmules generals proposades més amunt
(núms. 1 i 2).

11. EN LES MISSES PELS DIFUNTS
Monició del sacerdot
Per la salvació dels vius i dels difunts,
invoquem amb fe a Déu, Pare omnipotent,
que va ressuscitar d’entre els morts el seu Fill Jesucrist.
Intencions
1. Que el poble cristià es mantinga en la fe i en la unitat.
Preguem al Senyor.
2. Que tot el món estiga lliure de l’assot de la guerra.
Preguem al Senyor.
3. Que tots els nostres germans que estan sense aliments,
sense casa o sense faena
senten l’amor paternal de Déu.
Preguem al Senyor.
4a. Que el nostre germà difunt N.,
que va rebre en el baptisme la llavor de la vida eterna,
tinga la companyia perpètua dels sants.
Preguem al Senyor.
4b. Que ell, que s’havia alimentat amb el Cos de Crist,
pa de la vida eterna,
ressuscite l’últim dia d’entre els morts.
Preguem al Senyor.
(O bé, per un prevere:)

Que ell, que va servir l’Església com a sacerdot,
participe eternament en la litúrgia celestial.
Preguem al Senyor

4c. Que els nostres germans, parents i benefactors difunts
reben el premi del seu treball.
Preguem al Senyor.
4d. Que tots els qui han mort en l’esperança de la resurrecció
siguen acollits en la llum de la presència de Déu.
Preguem al Senyor.
4e. Que els nostres germans afligits
reben l’ajuda i el consol de Déu.
Preguem al Senyor.
4f. Que tots els qui ens hem trobat ací
moguts per la fe i per la devoció
meresquem reunir-nos un dia
en la glòria del regne de Déu.
Preguem al Senyor.
Oració del sacerdot
Senyor,
que les súpliques que els vostres servents
vos dirigixen en oració
els deslliuren del pecat
i els facen partícips de la vostra redempció.
Per Crist, Senyor nostre.
℟. Amén.

