
 

 

Núm. 248 1tr trimestre 2018 

VIURE AMB TU 

Qui ha realitzat aquestes gestes? 

El qui anuncia el futur des del principi. Jo, el Senyor, sóc 

el primer, i seré present fins a la fi. 

(Isaïes 41, 4) 

La nostra manera de comptar el temps és fictícia; sinó, cada 

quatre anys, no hauríem de fer un ajustament. Malgrat això, el temps 

és i passa; i el podem perdre o aprofitar. Ara bé, més que la suma 

d’hores o anys, el temps sembla una acumulació de successos, de 

moments viscuts que el fan tirar endavant; de vegades bons, altres 

dolents. 

Els anys queden marcats per esdeveniments concrets. Els di-

es els recordem per allò que hi passa. I quan fem recompte dels mo-

ments viscuts, la balança de la nostra vida es mesura, no tant pel que 

hem tingut, sinó pel que ens ha tocat viure; perquè aquesta és la me-

sura de la felicitat, o la tristesa, la quantitat de moments que podem 

posar en un cantó o a l’altre. 

Diuen que el temps passa inexorablement. I certament el nos-

tre cos, més que la suma dels nostres anys, és l’indicador absolut de 

tots els moments, siguin com siguin; pesen a les cames i a l’esquena, 

sumen cabells blancs i solcs al voltant dels ulls, com si en cada situa-

ció hi deixéssim un trosset de nosaltres mateixos, com si ens anéssim 

desgastant de viure. Per això, quan fem balanç, quan mirem enrere, 

jutgem amb severitat si el desgast ha valgut la pena. Si deixar-hi una 



 

 

part de nosaltres mateixos compensava el moment viscut. I és en 

aquest judici quan decidim si el temps ha sigut feliç, o ha sigut trist. 

El problema és que tant per la felicitat com per la pena hem de 

pagar el mateix preu, un bocí de vida. Encara que per una la paguem 

més de gust que per l’altra, perquè sembla que ens compensa més. 

Si hem de deixar temps enrere preferim fer-ho per riure més que per 

plorar. Però tot és temps, i tot és vida, i d’un cantó i de l’altre sempre 

ens tocarà. 

Per això, perquè la nostra vida és una història, que s’explica i 

que passa a través de diferents esdeveniments, hem d’aprendre a 

omplir-la d’allò que és essencial, d’allò pel que pagui la pena pagar. 

Sigui enmig del patiment, de la pena o de la por, sigui amb felicitat, 

riure o valentia, l’única cosa que queda fora del temps i pot omplir-ho 

tot és la presència de Déu en la suma dels nostres moments; una pre-

sència que retorna, per cada trosset de vida gastat, un bocí d’eterni-

tat. 

Perquè quan Déu es fa present en nosaltres, superant el judici 

del moment, és quan arriba la plenitud de la vida, que trenca la inexo-

rabilitat del temps i l’esclavitud del seu preu, omplint-ho tot d’infinitud i 

de futur, d’oportunitat de seguir endavant. 

Si el temps ha de passar, si hem de pagar el seu preu i res no 

pot fer-lo tornar enrere, si els moments viscuts seguiran sumant en el 

nostre cos, encara que la balança digui que són d’un cantó o de l’al-

tre, almenys no desaprofitem l’oportunitat d’omplir-ho tot de l’eternitat 

amorosa de Déu, perquè ell se’ns ofereix. Solament hem d’obrir el cor 

i la consciència per sentir-lo al nostre costat. 

Marta López Ballalta 
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c/ dels Tallers, 26 - 08001 BARCELONA - 93-318 97 98 
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Dimecres 

Dilluns 

Dimarts 

Dijous 

1 

2 

3 

4 

  

gener 1 Samuel 1, 1-8 

Salm 99 

Marc 2, 23-28 

Hebreus 10, 11-18 gener 

gener 

gener 

Senyor, comencem un temps nou, un any en el que buscarem de viure empel-
tats a tu, però sabem que dins del nostre cor hi ha tristeses, desitjos no acom-
plerts, situacions de pa#ment. Et demano, Déu meu, que en aquest nou 
temps m’omplis el cor de serenor per ser feliç amb el que #nc i saber lluitar 
amb valor per allò que puc aconseguir. 

No perme#s, Senyor, que les nostres lleis i les nostres normes ens impedei-
xin de veure la necessitat del nostre entorn, que no facin que oblidem la 
misericòrdia. En Jesús cap llei era superior a l’ésser humà. Ells ens ensenyà 
que el primer és l’altre, la seva dignitat. Si us plau, omple el meu cor de la 
saviesa que busca la teva jus1cia i manifesta el teu amor. 

Podem viure el teu perdó, a través del teu Esperit Sant que ens has concedit 
com un preciós regal. Estem estat perdonats per sempre, en Jesús hem cone-
gut el Pare amorós que surt a buscar-nos. Vull, Senyor, viure aquest perdó, 
vull sen#r-lo dins meu i compar#r-lo amb els altres. Fes-me conscient de la 
teva misericòrdia vers mi, perquè jo pugui tenir misericòrdia. 
 

Des de la teva grandesa t’has acostat a nosaltres, pe#tes criatures que masses vega-
des errem i ens equivoquem. No busques de nosaltres reconeixement, sinó relació 
d’amor, has volgut viure al nostre costat, has volgut escoltar-nos i acompanyar-vos. 
Senyor, fes que no oblidi mai la teva grandesa, que la meva pe#tesa quedi sempre 
palesa al teu davant, perquè pugui adonar-me fins a quin punt t’has abaixat per 
viure al meu costat. Així de gran és el teu amor. 



 

 

Divendres 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

5 

6 

7 

8 
Salm 115, 9-18 

Marc 2, 1-12 

Jaume 3, 1-10 

1 Reis 2, 1-4 gener 

gener 

gener 

gener 

Volem deixar una herència, volem transmetre a aquelles que venen rere nostre tot 
el que hem après de tu; no sempre ho aconseguim, masses vegades tenim la sensa-
ció que no ho hem fet bé. Senyor, et demano que em facis un bon tes#moni de tu, 
com a Pare d’amor i misericòrdia; de Jesús, com a fill valent i coherent, i de l’Esperit, 
com a consolador i renovador de les meves forces. Que el que he conegut de tu, ho 
pugui compar#r amb els altres. 

Ensenya’ns, Déu nostre, a ser instruments de pau, que els nostre parlar sigui 
serè i edificador, que les nostres paraules por#n consol i no guerra. Ofereix-
me la capacitat de callar en el moment oportú, la de parlar amb valen#a 
quan sigui necessari. Dona’m, Senyor, el seny del cel que busca la concòrdia 
i mostra l’amor. 

El teu perdó, Senyor, és el que ens dóna la capacitat de tornar a caminar per 
noves sendes. Fes-nos, Senyor, instruments d’aquest perdó que trenca les cade-
nes de l’immobilisme. Vull acompanyar a aquells que et busquen. Portar-los 
davant teu perquè experimen#n la llibertat de sen#r perdonades les seves càr-
regues. Ajuda’m, Senyor, a caminar. Ajuda’m a aixecar-me i a ser forta per aixe-
car els altres. 

Mirem al cel, alcem els nostres ulls buscant la teva benedicció, ho fem en els 
mals moments, en els de tristor i pena, en els de por. I tu, Senyor, respons 
de vegades amb una forta mà, altres amb un silenci consolador, o una abra-
çada dolça. Que no oblidi mai tot el que m’has concedit, benedicció i vida, 
consol en les llàgrimes. Et donaré gràcies perquè t’has recordat de mi. 



 

 

9 Dimarts 

Divendres 

Dijous 

Dimecres 

12 

11 

10 

1 Reis 18, 20-39 gener 

gener 

gener 

gener 

Salm 20 

Mateu 6, 7-15 

2 Timoteu 1, 6-12 

Fins i tot en els moments més complicats, quan sembla que les nostres lluites 
solament les lluitem nosaltres et demanem la teva valen#a per confiar, per #rar 
endavant. Necessitem el regal d’una fe forta, renovada en el teu Esperit, perquè 
cap repte ens sembli massa gran per nosaltres. Es#gues al meu costat en la difi-
cultat. Concedeix-me la teva presència consoladora en el moment de la por. 

 

Afermats per la bona nova que ens has concedit, et demanem la valen#a per 
no fer-nos enrere. Per gràcia has vingut a buscar-nos i ens has ofert en el teu 
Esperit el seny per viure l’evangeli, per amor estàs amb nosaltres, i és aquest 
anunci el que ha de donar-nos la fortalesa per con#nuar. Guarda la meva fe 
Senyor, fes-la créixer perquè cap dificultat pugui esclafar-la. 

Volem pregar amb el cor i que la nostra pregària transformi les nostres vides. 
Senyor fes-nos demanar amb saviesa, i ofereix-nos la possibilitat de renovar-nos 
amb un sincera conversa amb tu. Que sapiguem reconèixer qui ets, que dema-
nem pel que és necessari i que ens preocupen pels altres. Senyor, fes que en la 
pregària trobi l’espai per estar amb tu, que en sor#r reconfortada i amb valen#a 
per con#nuar. 

Volem confiar en tu. Quan busquem jus1cia, que tu ens acompanyis. Quan cri-
dem per la pau, que siguis amb nosaltres. Quan reclamem amor, que ens ajudis 
en allò que et demanem. Guia el teu poble cap a la victòria sobre la injus1cia, la 
por, la opressió. Porta’ns pels teus camins, i ajuda’ns. Vull confiar en tu, en tot 
moment. En cada lluita, omple’m de la fe que pot veure la teva mà. 
 



 

 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

13 

14 

15 

16 
gener 

gener 

gener 

gener 

Salm 143, 7-12 

Mateu 11, 25-30 

1 Corintis 12, 4-11 

Amós 9. 11-15 

Esperem amb delit la teva salvació, esperem amb esperança el dia que la 
terra sigui el jardí que vas pensar. Recordem tots i totes les que ara viuen en 
terres desolades, àrides, on no es pot cul#var ni es pot regar. Fes, Senyor, 
que el teu poble treballi per renovar la vida de la teva creació. Senyor, fes-
me viure la teva salvació amb la fe de la qui veu que ja arriba. 

Senyor, fes-nos veure i comprendre que t’es#mes la diversitat, que no tots hem 
de ser iguals ni totes hem de pensar el mateix. El teu Esperit ofereix diverses 
vocacions, diverses formes d’expressions. Volem veure’l en totes les tasques 
dels nostres germans i en tots els pensaments de les nostres germanes. Tu ets 
un i, malgrat això, ets divers. Fes-me veure amb gra#tud la mul#tud de colors 
amb els que ens beneeixes. 

Tu ens obres els ulls per conèixer-te. En Jesús has revelat el teu amor i la teva 
misericòrdia per nosaltres. No ho has fet perquè meresquéssim més, o perquè 
#nguéssim res d’especial, sinó perquè la teva gràcia s’escampa sense mida ni 
mesura, sense cap mena de restricció. Senyor, fes-me humil i pe#ta. Fes-me 
mirar els altres amb els teus ulls d’amor. Fes-me suau el jou de treballar pel teu 
regne. En tu vull descansar. 

En l’angoixa, la pena, el perill, enmig de les foscors que hem de viure en 
aquest món, solament a tu podem acudir, solament en tu hi ha salvació, per 
tornar a sor#r a la llum, per trobar el camí. Ajuda’m a buscar-te, amb la in-
sistència de l’infant, que confia plenament en el seu Pare. Dona’m forces per 
seguir, quan la vida sembla només neguit. 



 

 

Dimecres 17 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 20 

19 

18 

gener Jeremies 15, 18-21 

gener 

gener 

gener 

Salm 56, 11-14 

Mateo 16, 24-28 

1 Tessalonicencs 2, 13 

Quantes vegades els problemes i les preocupacions, les controvèrsies que es 
formen al nostre voltant ens impedeixen de veure el camí que vols per nosal-
tres. Ens sen#m estafats perquè no sempre és fàcil mantenir la coherència i la 
vida que ens demanes. Però tu sempre estàs disposat a perdonar-nos. Senyor, 
fes-me veure la teva mà al meu costat. Fes que me n’adoni, que ets molt a prop 
meu. Vull tornar, si m’he allunyat; vull caminar amb tu. 

Malgrat les nostres preguntes, malgrat la nostra incapacitat de confiar plena-
ment, sabem que ets tu qui ens formes, qui ens dones la vida plena. Som el teu 
poble i solament a tu volem lloar-te i donar-te gràcies, perquè ens guardes i 
cuides, fins i tot enmig de les dificultats. Vull caminar a la teva llum, seguint les 
passes de Jesús, buscant el camí que porta a la teva presència. 
 

Ens costa de donar-nos totalment, de confiar tant en tu que posem totes les 
nostres seguretats a les teves mans. Ens seguim aferrant a allò que sembla 
sòlid, quan en realitat és en tu on està el nostre futur. Senyor, omple’m de la 
fe que renuncia a l’egoisme i abraça la valen#a, omple’m del coratge de viu-
re seguint Jesús. Vull donar-te la meva vida per arribar a trobar la teva. 

Senyor, enmig del soroll d’aquest món, moltes vegades ens perdem en dis-
cursos que, disfressats de bondat i paraules maques, ens allunyen d’allò que 
demanes de nosaltres. Fes-nos destriar entre les paraules que provenen de 
tu i les que no. Senyor, dóna’m seny per confiar en el teu Esperit i saviesa 
per escoltar-te a través d’ell. 



 

 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 

Dimecres 

21 

22 

23 

24 
gener 

gener 

gener 

gener 

Salm 24, 1-6 

Marc 3, 31-35 

1 Corintis 7, 29-31 

2 Samuel 6, 12-19 

De vegades, el que ens envolta esdevé un enemic. No sempre entenem ni 
som entesos. Volem ser un poble unit en la fraternitat, construïts al voltant 
de la teva paraula i la teva voluntat. Ajuda’m, Senyor, a acollir els oblidats, 
els rebutjats del món. Ajuda’m a oferir-los una llar nova. Construeix el teu 
poble com a casa d’acollida. 

L’arca de Déu era el símbol de l’aliança amb el Senyor, una arca que contenia la 
paraula i els records de la història del poble. És cert que nosaltres no tenim 
aquests símbols, però segueixen entre nosaltres la teva paraula i la memòria de 
tota la nostra història. Senyor, ensenya’m a mirar enrere, i no oblidar el camí 
per on ens has portat. Que la teva paraula m’acompanyi en la meva història 
com ho ha fet en la del teu poble.  

De vegades ens embranquem tant en les nostres preocupacions que oblidem la 
fu#lesa de la vida. Quan arriba un problema, un neguit, una pena, sembla que 
sigui l’única cosa que viurem per sempre més, però realment tot passa; passa la 
por, la valen#a, l’alegria i la tristesa, fins i tot passarà aquest món per arribar-ne 
un de nou i millor. Fes-me Senyor mirar endavant, mirar l’esperança i no deixar-
me enfonsar per allò que avui em té lligada. 

Senyor volem cercar-te, busquem fer la teva voluntat, amb sinceritat reco-
neixem les nostres errades. Masses vegades no confiem plenament en tu i 
ens desviem dels teus camins. Però cerquem la teva benedicció. Renova’ns 
el cor i l’ànima. Obre’ns les portes de la teva companyia i acull-nos amb 
amor. Vessa la teva benedicció sobre nosaltres. 



 

 

Divendres 26 

Diumenge 

Dissabte 

Dijous 

28 

27 

25 
gener 2 Samuel 7, 4-17 

gener 

gener 

gener 

Salm 95 1-7 

Marc 4, 35-41 

Romans 15, 14-19 

Perdona’ns, Senyor, si hem volgut tancar-te entre quatre parets. Tu has ca-
minat sempre amb nosaltres, allà on hem estat tu hi eres, i hi seràs sempre. 
Amb amor ens has acollit a la teva família, has obert els braços per crear 
amb nosaltres una llar, que no es construeix amb maons, sinó amb perdó, 
fraternitat i jus1cia. Fes-me digne de ser membre de casa teva. 

Quan mirem la teva grandesa, quan veiem i ens fem conscients del teu po-
der, aleshores ens embarga l’alegria de tenir-te al nostre costat, el goig de 
poder confiar en la roca que ens salva. Fes, Senyor, que no oblidi mai que tu 
estàs amb mi, que les dificultats no em facin pensar que no puc confiar en 
tu. Vull sen#r-te a prop, vull viure abraçada sempre pel teu gran amor. 

Si la meva fe fos gran no m’enfonsaria, si la meva confiança fos sincera no 
#ndria por, però la realitat és que tremolo davant els problemes, ploro per 
les penes i m’entrebanco amb pe#tes pedres. Omple’m Senyor del teu Espe-
rit, que ell bufi dins meu per aixecar-me i portar-me cap endavant. Es#gues 
amb mi, que no em sen# abandonada. 

En tot moment i en tota oportunitat tenim la gràcia de poder anunciar l’e-
vangeli, no solament com una paraula que es comparteix, sinó com la nova 
vida que se’ns ha ofert en haver escoltat i cregut la bona nova de Jesús, que 
la victòria de Déu sobre la mort i el mal ja ha estat realitzada. Senyor, fes-me 
digna d’aquest anunci, fes que la meva vida proclami la teva victòria. 



 

 

Dijous 

Dimecres 

Dimarts 

Dilluns 

1 

31 

30 

29 

febrer 

gener 

gener 

gener 

Marc 6, 1-6 

2 Samuel 16, 13-22 

Efesis 1, 3-6 

Salm 32, 8-11 

Fes-nos, Senyor, fidels amb els que fugen. Que les nostres seguretats no ens 
impedeixin veure a aquells que han de deixar-ho tot enrere, per la guerra i 
la maldat d’aquest món, per l’egoisme i els interessos econòmics. Fes-nos 
fidels a ells, que no fugim nosaltres de la seva desgràcia, sinó que la compar-
#m amb la fraternitat que tu vols per a la humanitat. 

Et volem beneir, Senyor, donar-te gràcies per haver-nos obert els ulls al teu 
evangeli, per haver obert les nostres orelles a la teva paraula. Senyor, que 
no oblidem mai que ens has escollit per proclamar amb les nostres vides la 
teva bondat, el teu amor, el teu perdó i misericòrdia per aquest món. Do-
na’m forces per ser digna de la missió que m’has encomanat. 

Caminem amb les nostres e#quetes penjades, penjades al front i a l’esquena. 
E#quetes que potser ens hem guanyat, però que ens han penjat els altres. No 
perme#s, Senyor, que mirem els que ens envolten pensant que els coneixem 
per allò que diuen. No perme#s que oblidem obrir les nostres oïdes a allò que 
ens han d’explicar. Dona’m seny, Senyor, per no guiar-me per aparences. Que 
vulgui buscar la veritat dels cors. 

Volem deixar-nos amarar de la teva paraula, de la teva instrucció. Moltes 
vegades els nostres camins es desvien, moguts per vents de pa#ment i por. 
Però, el Senyor torna amb la seva instrucció, amb el suau alè del seu Esperit 
per fer-nos tornar. Dona’m Senyor orelles per sen#r la teva paraula, ulls per 
veure la teva mà. Omple’m del goig de la teva companyia. 



 

 

2 Divendres 

Dilluns 

Diumenge 

Dissabte 3 

4 

5 

febrer Malaquies 3, 1-4 

febrer 

febrer 

febrer 

Salm 132 13-18 

Joan 10, 25-30 

Hebreus 2, 14-18 

Senyor, volem oferir-te allò que vols. Volem posar als teus peus el nostre cor, 
perquè l’omplis de la teva jus1cia, que ens impulsi a treballar, perquè l’acaronis 
amb el teu amor, que ens mogui per buscar el teu regne. Que les nostres tas-
ques et siguin agradables, que tot allò que encetem es#gui beneït per la teva 
mà. En Jesús hem trobat l’ofrena de jus1cia, amor i misericòrdia, fes-me apren-
dre d’ell en tots els aspectes de la meva vida. 

Senyor, que la teva presència sempre es#gui enmig nostre, que tothom pu-
gui trobar el repòs enmig del teu poble. Volem mostrar en nosaltres totes 
les teves benediccions, volem viure amb goig la teva fidelitat. Ens has ungit 
amb el teu amor i la teva jus1cia per compar#r-la, perquè tothom la pogués 
trobar enmig nostre. Acompanya’ns, fes del teu poble l’indret on resideixes. 

De vegades #nc por, #nc por de no sen#r, de no dis#ngir la teva veu. De ve-
gades em decanto per escoltar altres discursos, que s’adeqüen més al que 
vull sen#r, que em són més agradables. Senyor, no perme#s que deixi d’es-
coltar-te. No m’abandonis en la meva opinió, ofereix-me la paraula que 
transforma, fes-me escoltar allò que vols de mi. 

En Jesús hem estat alliberats de l’esclavatge de la mort, perquè ara sabem que 
res no podrà prendre’ns la vida. Ell es va fer igual a nosaltres, va pa#r la nostra 
realitat per obrir-nos el camí de la presència eterna de Déu amb nosaltres. Ell ha 
rentat les nostres culpes essent el perfecte humà, per això podem confiar en ell. 
Déu meu, que mai oblidi que el meu pa#ment ja l’ha pa#t Jesús. Vas arriscar la 
teva santedat per mi, i en tu vull refer la meva vida. 



 

 

Dimarts 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

6 

7 

8 

9 
febrer 

febrer 

febrer 

febrer 

Salm 81, 9-17 

Marc 7, 24-30 

Filipencs 4, 15-20 

1 Reis 8, 9-13 

Que la teva glòria descendeixi com un núvol sobre nostre, que la teva pre-
sència il·lumini el teu poble i el faci llum de les nacions. Senyor, volem cons-
truir-nos com el temple sant en el que puguis habitar, volem que es#guis 
entre nosaltres, unint-nos fraternalment i oferint-nos les forces i les ganes 
per treballar. Que tothom que et busqui et pugui trobar en nosaltres. 

Omple el nostre cor de generositat, obre les nostres mans per compar#r 
amb els qui tenen necessitat. Senyor, pels que pateixen, pels que passen 
mancances i penúries econòmiques, per aquells que donen la seva vida al 
teu servei, per aquest et demanem benediccions, no del cel, sinó nostres. 
Fes-nos eines per alleugerir les preocupacions dels altres. 

Fes-nos aprendre, Senyor, a es#mar a tothom. Que qualsevol que s’arribi a nos-
altres pugui trobar la teva presència enmig nostre; presència que predica amor, 
acolliment i nova salut. Recordem els abandonats d’aquest món, els infants per-
duts en camins de fugida. Fes-nos sensibles a les seves necessitats. Senyor, que 
no oblidi mai que el teu amor s’ha de vessar amb generositat i sense condicions. 

És cert, Senyor, que moltes vegades hem tancat les nostres orelles a la teva pa-
raula, no perme#s que ho tornem a fer. La nostra memòria ens explica que 
grans meravelles has fet entre nosaltres; amb poder i dolcesa has estès la teva 
mà per salvar-nos una vegada i una altra. Que no ens enlluernin falsos déus, que 
no poden salvar-nos. Obre el nostre cor per rebre el teu Esperit. 



 

 

Dissabte 10 

Dimarts 

Dilluns 

Diumenge 

13 

12 

11 

febrer Levític 19, 1-2.17-18 

Salm 94, 14-19 

Joan 14, 6-9 

1 Corintis 10, 31 – 11, 1 

febrer 

febrer 

febrer 

La teva santedat, Déu nostre, la mostrarem en reflec#r el teu caràcter, la 
teva bondat i amor, la teva misericòrdia i paciència. Volem ser sants, dedi-
cats a portar enmig del món totes les teves benediccions. Fes-me es#mar 
com tu m’es#mes. Fes-me perdonar com tu perdones. Construeix la meva 
vida com la teva llum enmig d’aquest món. 

Enmig de les meves lluites, enmig dels meus fracassos trobo el teu amor i el 
teu consol. Solament tu ets aquell de qui puc refiar-me, solament en tu puc 
emparar-me de la por i el neguit. Tu defenses la jus1cia, la pau, l’amor i la 
fraternitat, i en aquestes lluites teves vull caminar. Fes-me conscient de la 
teva victòria, i enmig de les meves derrotes omple’m de consol i pau. 

Déu nostre, tu que ets totalment diferent de nosaltres, tu que ets l’inabastable, 
t’has apropat a la nostra realitat en el teu Fill, per mostrar-nos qui ets, com ets i 
que vols de nosaltres. En ell hem trobat el teu amor i una nova vida, plena de 
camins de pau i de veritat. Senyor, fes-nos veure’t en Jesús, en la seva humilitat, 
en la seva donació. Fes-me veure el teu rostre en la plena humanitat del teu fill. 
 

Senyor, dona’ns seny per escollir les batalles. Ensenya’ns quan hem de llui-
tar i quan hem de cedir, però sobretot obre el nostre cor per no jutjar els 
altres, per acceptar-los i es#mar-los tal com són. Fes-me imitadora de Crist. 
Que la seva manera de tractar les persones sigui la meva. Que la seva valen-
#a i la seva paciència m’ajudin a aprendre a es#mar. 



 

 

Dimecres 

Dijous 

Divendres 

Dissabte 

14 

15 

16 

17 
Salm 86, 8-13 

Mateu 9, 14-17 

2 Corintis 6, 1-2 

Joel 2, 12-18 

febrer 

febrer 

febrer 

febrer 

Reconeixem que moltes vegades errem en el nostres camins, equivoquem les 
nostres lluites, o simplement deixem de batallars. Perdona’ns, Senyor. Perdona 
les nostres faltes, les nostres pors, els nostres egoismes. Perdona’ns, Senyor, i 
renova la nostra vida, com a individus i com a poble. Fes-nos veure la nostra 
inconsciència per adonar-nos de quanta misericòrdia ens has ofert. 
 

Obre els nostres ulls per veure la teva salvació, que ja camina entre nosal-
tres, que ja és present. Sabem, Senyor, que encara ha de manifestar-se ple-
nament, però els brots de la nova creació inaugurada en Jesús són al nostre 
voltant. Per gràcia ens has omplert de la benedicció de la salvació, fes-nos 
creure en ella i no abandonar-la mai. 

No perme#s, Senyor, que les nostres tradicions es facin llei i converteixin el teu 
evangeli en una llista de coses que hem de fer o no. Ofereix-nos el goig de viure 
la llibertat que ens has atorgat, i renova la nostra vida en la imatge de Jesús. Et 
dono gràcies, Senyor, per cada instant en què la teva presència omple de seny 
el meu enteniment, i en cada moment en què veig la llum de la teva companyia 
al meu costat. 

Vull seguir els teus camins, malgrat que moltes vegades em desvio; en escoltar i 
viure la teva veritat, encara que en ocasions no vull escoltar-te. Senyor, m’has 
es#mat, m’has salvat i m’has ofert una nova vida en Jesús, que no oblidi mai 
que la teva salvació ha arribat a la meva vida, que la teva mà em porta per nous 
camins. Senyor, fes-me entendre les grandeses de la teva bondat. 
 



 

 

18 Diumenge 

Dimecres 

Dimarts 

Dilluns 

21 

20 

19 

Isaïes 58, 9-12 febrer 

febrer 

febrer 

febrer 

Salm 34, 1-8 

Lluc 11, 33-36 

2 Corintis 6, 3-8 

Volem seguir els teus camins, amb fraternitat i generositat. Amb valen#a volem 
enfrontar-nos a la maldat d’aquest món. Acompanya’ns en aquesta tasca, fes-
nos dignes seguidores teves, plenes de la valen#a de Jesús per construir el nou 
món. Escolta’m, Senyor, quan prego. Que la meva veu arribi a les teves orelles, 
que el meu clam s’elevi fins al cel i sigui acollit en el teu amor. 
 

Que la teva tenda es#gui enmig del teu poble, Habita entre nosaltres, Senyor. 
Sigues per sempre el nostre baluard i la roca que ens man#ngui ferms. Quan 
t’he demanat presència en l’has concedida, quan hem invocat el teu perdó ha 
arribat fins a nosaltres. Que l’angoixa no ens venci, que la por no ens avergo-
nyeixi. Allibera’ns dels nostres temors i fer-nos valentes per seguir endavant. 
 

Has il·luminat la meva vida, has omplert de claror les meves foscors, has 
obert els meus ulls per veure al meu voltant la teva mà i l’acció del teu Espe-
rit, constant entre nosaltres. Senyor, desborda la llum que has vessat sobre 
mi, que sigui esperança i goig pels qui m’envolten, que sigui calor enmig del 
fred i pau enmig de la guerra. Fes-me un estel del teu cel d’amor. 

Que la nostra fermesa no decaigui, davant les amenaces, davant els atacs. 
Que man#nguem la coherència apresa de Jesús, l’amor que hem rebut del 
Pare i les forces de l’Esperit. Fes que la maldat que m’envolta no em contagiï 
la seva forma de fer, que sigui valenta i no hem mogui del teu camí, malgrat 
tot el que m’envolta. 



 

 

Diumenge 

Dissabte 

Divendres 

Dijous 

25 

24 

23 

22 

febrer 

febrer 

febrer 

febrer 

Salm 116, 9-14 

Mateu 5, 43-48 

1 Pere 5, 5-7 

Ezequiel 18, 21-23 

Senyor obre els nostres ulls per viure, fes-nos reconèixer allò que hem de 
canviar per caminar de nou sota la teva llum. Oblida les nostres infidelitats i 
dona’ns noves oportunitats per refer les nostres sendes. Tu ets bondat i 
amor, ets misericòrdia i perdó. Fes-nos viure els dons de la teva fidelitat vers 
nosaltres. 

No perme#s, Senyor, que la teva benedicció es torni supèrbia en nosaltres. Si en 
alguna cosa hem destacat, humilment hem de reconèixer la teva bondat. Si hem 
treballat de valent, amb goig hem de saber que per la teva força ho hem acon-
seguit. Que quan mirem els altres veiem aquells qui hem de servir, aquells a qui 
hem de reconèixer, com a mereixedors de lloança. Inspira les nostres vides en la 
humilitat de Jesús. 

Omple’ns del teu amor, dóna’ns la teva paciència, obre els nostres ulls a una 
nova manera de viure, perquè en les nostres vides es pugui reflec#r tot allò que 
Jesús ens va demanar. Fes-me conscient, Senyor, que si avui puc es#mar-te és 
perquè em vas es#mar primer, sent jo enemiga teva vas sor#r a buscar-me per 
fer amb mi la pau. Que jo visqui amb aquesta voluntat teva d’oferir sempre no-
ves oportunitats. 

Encara que em queixo, que ploro i que es#c trista, encara que de vegades 
sembla que la foscor sempre regnarà, vull mantenir la meva fe en tu; perquè 
sé que en les meves llàgrimes m’acompanyes, en les meves penes arriba el 
teu consol. Senyor, no perme#s que els mals moments m’allunyin del com-
promís de viure els teus camins. 



 

 

Dilluns 

Dijous 

Dimecres 

Dimarts 

26 

1 

28    

27 

febrer Isaïes 1, 16-20 

març 

febrer  

febrer 

Salm 1 

Mateu 20, 20-23 

Romans 5, 1-5 

No perme#s, Senyor, que amaguem la nostra maldat rere una lloança buida, 
rere unes ofrenes que volen comprar el teu favor. Que no deixem mai de 
sen#r la teva paraula; en ella ens volem transformar i renovar, en ella volem 
buscar la jus1cia. Senyor, la teva misericòrdia vers mi ha sigut constant, no 
et cansis de perdonar-me. 

Enmig d’un món on els discursos han perdut el seu valor, on la paraula ha 
quedat marcida per la men#da, volem prestar orella per escoltar la teva Pa-
raula. Omple’ns, Senyor, de la teva Paraula, fes que doni fruits a la nostra 
vida i arrela’ns en els seus camins. Que no em desviï ni a dreta ni a esquerra, 
que segueixi per sempre la teva jus1cia. 

De vegades, ens domina la vanagloria, volem els llocs importants perquè la gent 
ens admiri, demanem sense saber. En l’exemple de Jesús hem après que no 
hem de buscar la nostra glòria, sinó la felicitat dels altres. No hem de voler reco-
neixement per nosaltres, sinó bondat i pau pels que ens envolten. Senyor, no 
perme#s que el meu egocentrisme em faci desviar la mirada de Jesús, vull se-
guir les seves passes amb la mateixa humilitat amb la que ell va viure. 

Has vessat a la nostra vida la benedicció de la fe, l’esperança i l’amor. Has 
omplert els nostres dies de la companyia del teu Esperit i de la força de la 
teva gràcia. Enmig del perill, enmig de la por, la temença i el pa#ment, fes-
nos recordar que ens has donat les eines necessàries per seguir endavant. 
Tu ets fidel al nostre costat, sigues sempre amb nosaltres. 



 

 

Diumenge 

Divendres 

Dissabte 

Dilluns 

4 

5 

3 

2 

març 

març 

març 

març Gènesi 37, 3-11 

1 Corintis 1, 10-13 

Marc 1, 29-34 

Salm 42, 1-6 

Quantes vegades, Senyor, mirem als altres amb gelosia, desitjant per les 
nostres vides el que hi ha en les seves; en comptes de donar gràcies per allò 
que tenim i som actuem com a dèspotes per enveja. Senyor, fes-nos reco-
nèixer en els altres les seves virtuts i les seves capacitats, i fes-nos posar al 
teu servei les nostres.  

Volem buscar, Senyor, la unitat en Jesús. Que el Crist sigui per nosaltres una 
iden#tat compar#da. No perme#s que les nostres diferències ens facin obli-
dar la fraternitat que hem ob#ngut en el teu Fill. Que no oblidi mai que to-
tes i tots som fills teus, germans els uns de les altres. Que el teu Esperit ens 
sos#ngui com una gran família. 

Senyor, no vull servir els altres per compromís. No vull donar-me per una obli-
gació mal entesa. Vull, Senyor, que moguis el teu Esperit a la meva vida, que 
ell em recordi tot el que he rebut de tu per, aleshores, compar#r-ho amb ale-
gria. Si puc es#mar és perquè primer vas es#mar-me tu; si puc treballar pels 
altres és perquè vas estendre una mà vers mi i vas aixecar-me del llit. 

No perme#s, Senyor, que la tristesa ens faci oblidar l’immens amor que tens 
per nosaltres, no deixis que la penúria ens faci allunyar-nos de tu. Quan al 
nostre voltant solament hi ha silenci de dol, necessitem que la teva presèn-
cia hi sigui, calorosa, amable. Vine a les nostres ànimes assedegades, dei-
xa’ns veure el teu Esperit consolador. 



 

 

Dimarts 

Divendres 

Dijous 

Dimecres 

9 

8 

7 

6 
2 Reis 5, 1-15 març 

març 

març 

març 

Salm 148 

Lluc 11, 14-20 

Jaume 1, 19-25 

De vegades busquem en els cims més alts les herbes més estranyes per guarir-
nos; pensem que allò que té un cost elevat és més valuós, ens deixem perdre 
pels pensaments d’un món que tot ho cosifica i esperem dels nostres grans rep-
tes enormes recompenses. Però, el cert és que només cal que ens amarem del 
teu Esperit, que ens deixem xopar per ell. Dona’ns senzillesa de cor per veure la 
teva mà en les pe#tes coses. 

Volem, Senyor, que la nostra vida sigui lloança a tu, reconeixement de tot el 
que has fet. Amb la creació volem aixecar un cant de festa, volem veure la 
teva mà en cada racó del cel i el món. Fes-nos cantar d’alegria, no per un 
goig banal, sinó amb el reconeixement que de tu prové la vida que ens om-
ple. 

És cert, Senyor, que moltes vegades ens hem vist atacats per intentar prac#-
car la teva jus1cia. Per voler es#mar ens han odiat. Per voler acollir ens han 
fet fora. Perdona’ns, Senyor, si nosaltres hem fet el mateix, si per jutjar i 
imposar el que pensem hem fet mal als altres. Uneix, Senyor, als teus fills. 
Aplega les teves filles, i omple’ns d’es#mació els uns vers les altres. 

Volem obrir les nostres vides a la teva paraula, volem viure prac#cant tot 
allò que ens ensenyes. Es#mar i perdonar, fer jus1cia i buscar la misericòr-
dia. Vull es#mar la teva paraula, vull necessitar-la tant que es#gui sempre en 
el meu pensament; no perme#s, Senyor, que les meves circumstància m’a-
llunyin d’ella. Fes-la eficaç en mi. 



 

 

Dissabte 

Diumenge 

Dilluns 

Dimarts 13 

12 

11 

10 

març 

març 

març 

març 

Salm 46, 1-4 

Joan 4, 43-54 

Efesis 2, 14-18 

Osees 6, 1-6 

Volem respondre al teu amor, volem viure el teu perdó. Perdona’ns, Senyor, 
si masses vegades ens hem perdut en rituals, si hem conver#t la nostra rela-
ció amb tu en quelcom quo#dià que es fa sense pensar. Ens has donat una 
nova vida, per viure-la, per gaudir-la, per exprimir-la al màxim. Dona’ns les 
forces per fer-ho, perquè en cada moment i a tothora visquem el teu amor. 

És cert que hi ha moltes diferències entre els seguidors de Jesús. És cert que 
moltes vegades no ens entenem els uns amb les altres; però, sabem que en 
Crist hem estat reconciliats, no solament amb Déu, sinó també amb la hu-
manitat. Fes-nos viure aquesta reconciliació, aquesta pau que és proclama-
ció del do que ens has ofert. 

Hem rebut la bona nova de la salvació. Se’ns ha donat l’anunci de la pau; 
però, de vegades la nostra fe no és prou forta per creure-la i vivim com si 
l’evangeli no fos veritat. Fes créixer la nostra fe, en la teva paraula, que ens 
alimenta, en la memòria de tot el que has fet per nosaltres. Fes-nos creure i 
ajuda la nostra incredulitat. 

Sigues, Senyor, el nostre refugi. Sigues un baluard inamovible que sos#ngui 
les nostres vides. Moltes vegades la por i la temença ens paralitzen. Davant 
el perill trontollem i deixem enrere la teva paraula per refugiar-nos en segu-
retats que no són reals. No ho perme#s, Senyor. Enforteix la nostra ànima 
per enfrontar-nos a la injus1cia. 



 

 

Dimecres 

Dissabte 

Divendres 

Dijous 

14 

17 

16 

15 

març Isaïes 49, 8-13 

març 

març 

març 

Hebreus 5, 12-14 

Joan 7, 10-13 

Salm 8 

Has #ngut misericòrdia de nosaltres. Ens has acollit i guiat. Has sigut fidel a 
l’aliança que vas fer amb el teu poble. Fes-nos prac#car la jus1cia, lloar-te 
amb les nostres vides; que la jus1cia sigui la nostra senyera i la misericòrdia 
que ens has donat la insígnia del teu poble. Acompanya’ns en tots els nos-
tres camins amb la teva benedicció. 

Volem créixer, Senyor. No volem conformar-nos a una infantesa que no doni 
fruits de jus1cia. Fes-nos desitjar el coneixement que porta a tu. Que en la 
teva paraula puguem transformar-nos en persones madures, que busquin la 
teva voluntat, que sàpiguen es#mar i que perdonin com tu ens has perdo-
nat. 

Jesús arriscà la seva vida, per no deixar-se modelar per una religió que amagava 
Déu del seu poble. Masses vegades la nostra covardia ens fa tergiversar el nos-
tre coneixement del Senyor, perquè tenim por del que diran, de com ens tracta-
ran. Fes-nos valents per mostrar, Senyor, quins són els teus camins, quina és la 
voluntat de fraternitat, pau i jus1cia que vols per la teva creació. 
 

La creació ens parla d’un Déu poderós, que ofereix bellesa, que regala natura. 
Altes muntanyes, valls verdes, un cel ple d’estrelles, tot ens diu que ets molt 
gran. I malgrat això, encara que ets el totpoderós no ens has oblidat, has vingut 
a buscar-nos, ens has es#mat fins a l’extrem i ens has perdonat una vegada i 
una altra. Acceptem Senyor la nostra pe#tesa i ens sen#m com els infants aca-
ronats per tu. 



 

 

Dilluns 

Diumenge 

Dimarts 

Dimecres 

20 

18 

19 

21 

març 

març 

març 

març 

Nombres 21, 4-9 

Romans 4, 13-16 

Joan 8, 31-42 

Salm 105, 5-10 

Perdona’ns, Senyor, si en el camí de la nostra vida hem desitjat deixar-te enrere 
i tornar a l’opressió. Tu coneixes el nostres cors, i de vegades ens és més fàcil 
l’esclavatge que la llibertat de caminar pel desert. Et demanem, Senyor, que si 
ens perdem en una voluntat humana ens ofereixis de nou el camí de la salvació, 
encara que masses vegades sigui àrid. Volem caminar en la llibertat que ens has 
ofert. 

Per gràcia hem rebut l’herència de pertànyer al teu poble. És la fe l’únic signe 
que ens declara filles teves. Perdona’ns si ens hem amagat rere la llei per decidir 
qui és o no és fill teu. Perdona’ns si demanem una manera de ser, fer o pensar 
per considerar algú la nostra germana. Senyor, que la gràcia que hem rebut si-
gui l’única llei que prac#quem, que en ella aprenguem a es#mar i acollir com ho 
has fet amb nosaltres. 

Quantes vegades hem rebutjat la llibertat que hem rebut de tu. Quantes 
vegades ens ha fet por acceptar la llibertat dels altres, per ser com volen ser 
davant teu. Senyor, ensenya’ns a prac#car-la i acceptar-la. Que la nostra 
llibertat sigui de servei, d’acceptació i acolliment. Que la teva paraula ens 
faci créixer en jus1cia vers totes i tots. 

La teva fidelitat ha man#ngut la vida del teu poble, has complert amb nosal-
tres l’aliança que tantes vegades hem trencat. La teva misericòrdia ha estat 
davant les nostres errades i el teu amor davant les nostres infidelitats. Vo-
lem  fer memòria de tota la nostra vida al teu costat, i que en el record en-
for#m la nostra relació amb tu. Senyor, fes-nos viure l’amor que ens tens. 



 

 

Divendres 

Dijous    

Dissabte  

Diumenge 

22 

25 

24 

23 

març Gènesi 17, 3-9 

març 

març 

març 

Filipencs 2, 6-11 

Joan 11, 45-54 

Salm 27, 1-6 

Volem viure l’aliança que ens has ofert. Volem arribar a conèixer quina gran 
meravella és que siguis el nostre Déu. Tu no ens has abandonat mai;  has com-
plert en la vida del teu poble i en les nostres vides individuals les teves prome-
ses. La teva paraula és bàlsam per les nostres ferides i força per les nostres de-
bilitats. Manifesta’ns sempre el teu amor, que no oblidem la teva fidelitat. 
 

Amb un càn#c volem reconèixer el que Jesús ha donat per nosaltres, aquell qui 
va abandonar tot el que era per ser com nosaltres, per compar#r els nostres 
pa#ments i sofriments. Per amor va renunciar al que mereixia. Senyor, volem 
que les nostres vides reflecteixin aquest amor immens, que es dona totalment, 
sense mesura ni temença. Fes-nos viure el teu amor i dona’ns forces per com-
par#r-lo. 

Senyor, per mantenir els nostres privilegis, per no perdre cotes de poder, per 
tants mo#us hem traït el teu fill que ens avergonyim. De vegades, el que ens 
demana Jesús ens pot resultar molest, perquè ens enfronta a la injus1cia que 
ens envolta i que sembla dominar aquest món. No perme#s, Senyor, que obli-
dem l’amor de Jesús, tot el que va donar per nosaltres. No perme#s que em 
deixi entabanar pel discurs d’un món que viu en l’egoisme.  

Vull créixer en valen#a, impulsada per la teva presència. Vull tenir forces per 
enfrontar-me a la injus1cia, moguda pel teu amor. Et dono gràcies, Senyor, per-
què sempre ets amb mi, encara que de vegades pensi que has fugit del meu 
costat; et dono gràcies perquè en el teu Esperit trobo les ganes de con#nuar, 
malgrat que de vegades es#gui cansada. Omple’m de la teva presència i de la 
capacitat per treballar. 



 

 

Dijous 

Dimecres 

Dimarts 

Dilluns 

29 

28 

27 

26 
març 

març 

març 

març 

Isaïes 42, 1-7 

1 Corintis 11, 23-26 

Mateu 26, 14-25 

Salm 31, 1-6 

M’has cridat, Senyor, i vull respondre. M’has omplert del teu Esperit i vull viu-
re’l. Has sigut bondadós amb mi i per això no deixaré de caminar. Moltes vega-
des no sé què vols de mi, quin és el millor camí per con#nuar; però, sé que he 
de buscar la jus1cia que tu demanes, la llibertat que vols per la teva creació. 
Dona’m les forces que em manquen. Fes-me sen#r la teva paraula al cor. 
 

En la senzillesa del pa, en la festa del vi, en un record per sempre, que ens 
ofereix la memòria de la teva obra, aquí vull renovar-me, al voltant de la 
teva taula, amb els meus germans i les meves germanes. Que sigui aquest 
l’oasi per refer-nos, la parada per renovar les forces. Que la memòria de la 
vida i mort de Jesús ens ompli de l’esperança de la resurrecció. 

No crec, Senyor, que pogués acceptar la traïció. No crec que la perdonés, per 
això no puc deixar de demanar-te perdó, perquè en la meva vida, masses vega-
des, he traït la teva paraula. Però, a canvi no he rebut el teu rebuig, sinó el teu 
perdó; i per això em meravello, perquè el teu amor per mi és superior a qualse-
vol de les meves faltes. Fes-me viure l’amor que em tens, que en ell creixi la 
meva fidelitat. 

En l’angoixa crido el teu nom, demano la teva presència. Escolta’m en els 
moments diLcils, quan sembla que la foscor no marxarà. Es#gues al meu 
costat en la pena i la tristesa, quan sembla que les llàgrimes no s’hagin d’a-
cabar mai. Que la teva bondat m’acompanyi i em por# cap a la llum. 
  



 

 

Divendres 

Dissabte 31 

30 març Isaïes 52, 13-15 

març Romans 6, 3-11 

Confio, Senyor, en la teva bondat, m’emparo en el teu amor que rescabalarà 
la meva vida. Després d’haver caigut a la fossa. Després que la foscor, el do-
lor i el pa#ment hagin sigut el pa de les meves llàgrimes, sé que m’aixecaràs, 
sé que restabliràs la meva ànima. Confio en tu, Senyor, sé que vindràs a res-
catar-me. 

Senyor, ens has ofert una nova vida en Crist, una vida de llibertat, on el mal 
ja no pot dominar-nos, on la por pot ser superada; una nova vida que volem 
compar#r, perquè és plena de l’esperança de la teva presència i salvació. Fes
-nos gaudir-la, fes-nos frisar amb delit per la plenitud de la nostra nova iden-
#tat en Jesús. 
 


