SALM DE LA SAVIESA I LA MISERICÒRDIA (1)
* Senyor, feu-nos obedients a la vostra Paraula i sensibles al patiment dels sofrents.

*Senyor, quan ens pesen els silencis i les absències,
feu reviure dins nostre la vostra Paraula i la vostra Presència.
*Quan el viure se’ns aprima i s’enfosqueix,
enfortiu-nos i seduïu-nos amb la potència de la vostra Llum.
*Estimuleu-nos a ser sensibles al malestar dels més pobres
i a deixar-nos ensenyar per les invectives dels qui no creuen.
*Si el pas dels dies se’ns tornés feixuc i rutinari,
rejoveniu-lo amb la frescor d’aquells que s’estrenen en la vida.
*Feu-nos acollidors amatents de les bondats de fora dels nostres termes,
i que obrim finestres per tal que l’aire net ens regeneri l’ambient.
*Doneu-nos la gràcia d’acceptar serens i amb respecte
els camins i les decisions, a cops sorprenents, de persones properes.
*Recordeu-nos que els mesos de tardor són un temps molt apte
per aparellar les terres i colgar-hi noves llavors.
*Glòria al Pare ...

SALM DE LA SAVIESA I DE LA MISERICÒRDIA (2)
* Aconduïu-nos, Senyor, i cohesioneu la nostra existència

*Aconduïu-nos, Senyor, i feu-nos persones d’evangeli
per comprendre que el treball no és mai en va.
*Soldeu-nos els trencaments i cohesioneu la nostra existència
amb la confiança que ens permet vèncer totes les reticències.
*Que el bon sentit i un esperit fidel i magnànim
ens ajudin a seguir contents dins l’anonimat.
*I a viure en aquella tensió que ens projecta cap als altres
per construir amb ells un món divers: el Regne.
*Que siguem, com Jesús, sensibles i plens de misericòrdia,
infermers ben actius en un món de ferits i malalts.
*Plens d’aquella saviesa que ens farà anar a l’essencial
i que ens pot fer testimonis d’una humanitat salvada.
*Preneu-nos, Senyor, atraieu-nos cap a vós, vers la plenitud;
feu-nos fills vostres i germans de tots els homes i de totes les dones.
*Glòria al Pare i al Fill...
R. D./ nov. 94.

SALM DE LA VIDA QUE ENS CRIDA (1)
* Afermeu-nos, Senyor, en la fe i en l’amor que esdevé servei.
*Venim a vós, Senyor, en la fugacitat del temps
perquè la vida no se’ns fongui i sigui més vida.
*Us invoquem, Senyor, principi i fi de tot
perquè tots els contraris siguem u en el mateix desig.
*Afermeu-nos en les opcions que ens donen identitat
i que del propi gest en fem una ofrena de pau.
*Que tothom resti agraït a qualsevol somriure
i que de la solidaritat en fem un bell costum.
*Que el perfum amb que inundem el vostre altar
sigui el propi buidament fet experiència de gratuïtat.
*Apiadeu-vos, Senyor, de nosaltres i beneïu-nos,
feu-nos amatents als designis amb que ens voleu conduir. / *Glòria al Pare...

SALM DE LA VIDA QUE ENS CRIDA (2)
* Senyor, mantingueu-nos lliures i sembradors de vida evangèlica.
*Sacieu-nos, Senyor, la nostra set i eixugueu-nos les llàgrimes
i que el nostre jo sigui un esperit del tot unificat.
*Que descobrim les petjades primes i les herbes flairoses
a fi que es redrecin vigorosos els cossos humiliats.
*Que tots els camins restin oberts i les oïdes atentes
per tal que els vostres missatges arribin i siguin atesos.
*Independents davant les pressions i receptius al vostre buf,
caminants ardits que malgrat la foscor segueixen la drecera.
*Convertiu-nos, Senyor, en llavor per sembrar la terra
i en eina activa i eficaç de les vostres gràcies.
*Que no ens manquin mai estrelles ni tampoc somnis
per la il·luminació dels més sorprenents destins.
*Amics de la solitud i del silenci que asserena,
per ser de vós com volem ser, crescuts en el vostre solc.
*Sempre amb el poble i companys fidels dels més humils,
escoltant i servint la vida que arriba d’arreu. *Glòria... (R. D. A partir de Guillem Viladot).

PER UN DESIG FELIÇ I COMPARTIT ( 1)
* Senyor, mantingueu-nos serens, disponibles, actius i cordials.
*Fes-nos sentir, Senyor, la teva presència i dóna’ns
escalf, brillantor als ulls i la frescor d’un somriure.
*Que ens acompanyi sempre la lucidesa tossudament cercada,
però que no ens torni cínics ni ens marfongui la tristesa.
*I que el silenci escollit, que no pas el imposat, ens faci rics
en gruix de vida viscuda, en harmonia i equilibri.
*Fes-nos mirar, Senyor, i expandir el nucli de bondat de dins
per connectar amb altres des del més íntim que ens és comú.
*Que no ens tanquem en cap allunyament i que la relació
s’afermi ben neta, estimulant i solidària.
*I contemplem amb benignitat l’incert i inclement entorn,
sense que les carències ens repleguin, paralitzats i dolguts.
*Dels anys passats i els desgavells ben certs,
fes-nos crear, Senyor, vida més clara, cordial i feliç.
*Que els fets i els noms que ens han omplert els dies,
ens mantinguin fresc el rostre, ferm i decidit el pas.
* I que convertim en energia idees, sentiments projectes
per fer més persistent i lleuger el tren de l’esperança./ * Glòria al Pare...
PER UN DESIG FELIÇ I COMPARTIT (2)
* Emplena’ns, Senyor, del teu Misteri, fes-nos constructors de ponts i d’entesa.
*Ajuda’ns, Senyor, a sortir indemnes del despullament
i de la fredor dels malvinguts hiverns civils i eclesials.
*Fes-nos el ritme més veloç per construir amb el veí, la casa,
amb gest segur i amb goig i creativitat intensa.
*Muntem el cavall d’un desig feliç i compartit,
cadascú des del seu jo més ric i positiu.
*Per qualsevol indret on calgui travessar, aixequem-hi
plegats, algun pont que ens faci viable la sortida.
*Emplena’ns, Senyor, la buidor amb el teu misteri i de
calor el fred espai on ens transcorre el viure.
*Toqueu-nos les grans fidelitats amb abundós aire fresc
per recompondre’ns amb un posat meravellat i ben serè.
*En mig de tot l’embull i el desassenyat desordre,
fes-nos recuperar els encontorns precisos de les coses.
*En el cansament i la feblesa, ajuntem totes les forces
i assumim el desafiament de fer la vida més benigna.
*On anem, deixem-hi un xic de consol i de tendresa
i que sigui l’oli que amoroseixi les ferides de la vida.
*Fes-nos ventar, Senyor, les cendres calentes del jo més íntim
i que l’encesa esclati en una fraternal foguera.
*I que recordem, Senyor, tots els humans que Tu ens estimes,
i que ens coneixes pel propi nom, que alegres els nostres passos.
* Glòria al Pare i al Fill...
( R. D. Variacions sobre un text de Guillem Viladot/ 95)

AVANÇAR EN EL CAMÍ

*Desvetlleu-me, Senyor, al coneixement de mi mateix
i de vós, per avançar en el camí cap a l’Ésser.
*Que sàpiga escoltar el ressò dels propis desitjos
i descobreixi la pròpia missió a mesura que la vaig fent.
*Vós sou en mi donant vida, i jo sóc en mi tot rebent de vós;
sóc acompliment de la vostra plenitud.
*Que sàpiga parlar-vos, Senyor, parlant-me amb paraules veritables,
i que vulgui escoltar-vos escoltant-me dins les paraules veritables.
*Que us trobi a vós, Senyor, tot prenent consciència
de mi mateix, i dins el sòcol misteriós de la unió entre els humans.
*Que la fe dins la meva nuesa
pel seu arrelament en mi i per l’ajut rebut
prevalgui contra la pròpia ceguesa.
*Que el que hem viscut i compartit, Senyor,
segueixi il·luminant els propis passos
i ens vagi fent més clar el que anem esdevenint.
*Si de cas, Senyor, fos massa solitari,
que sigui sempre prou solidari i en camí vers la Unitat.
*Glòria al Pare i al Fill...

( R. D./ A partir de Marcel Légaut-99).

SALM DE LES TARDORS

(La Selva, 1993).

* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
agraint-vos els bells i matisats colors i els fruits saborosos
d’aquesta època de l’any.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
agraint-vos la vida viscuda amb les seves eufòries i les seves crisis,
amb tots els treballs i els afanys esmerçats.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
per agrair-vos les petites llums i les petites certeses
que ens permeten seguir en aquests moments obscurs d’incertesa.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
celebrant que ens hagueu refet de les nafres rebudes
i per demanar-vos que sigueu indulgent amb les nostres febleses i errors.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
tot pregant-vos que ens feu abundar en aquella saviesa
que ens ha fet tenir pau i viure amb confiança i amb alegria .
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
convençuts que el nostre avui té la seva lectura positiva
i que és temps de salvació de Déu;
i us demanem que ens ocupem en estimar-lo i transformar-lo i no pas en condemnar-lo.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
donant-vos gràcies de tot allò que ens ha madurat i que ens ha fet
més lliures, més disponibles i també més cordials.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
tot reconeixent que l’haver-nos sentit més nus i a la intempèrie
ens ha purificat la fe i ens ha ajudat a estar més en comunió amb tots els germans.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
i us fem festa per totes aquelles realitats, petites,
que com el bon vi han sedimentat i han millorat amb el pas del temps.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
suplicant-vos que no perdem mai el delit per la utopia
ni el gust per les necessàries primaveres creadores de vida nova.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
i us beneïm pels valors, per l’ajut, per la companyia i l’estímul rebuts,
malgrat les contradiccions, del món treballador, dels petits i del poble.
* Us invoquem, Senyor, en aquest temps tardorenc
per renovar-vos la confiança puix que vós hi sou a l’arrel de les nostres opcions
i sou el principi, el terme i el coronament de tota vida i de tota història.
( R. D. )

ESPORGA’NS, RENOVA’NS, SENYOR !.

* En un temps de dura i d’insultant indiferència
fes-nos sentir, Senyor, la teva cordial presència.
* I que ens treballem una sòlida espiritualitat
que ens aporti sentit, equilibri, dignitat.
* Acompanya’ns, Senyor, en la feblesa i en la vellesa
per encarar-les amb serena confiança i placidesa.
* Enfortint el propi jo interior i la fraternitat,
ferms, creatius, per sortir indemnes de l’adversitat.
* Mira’ns, Senyor, ensenya’ns a ser més fondament,
fes-nos estimar i transformar el present.
* Ben fets, contents i rics de tu, Senyor,
pastats amb el llevat del teu Esperit i de la teva Paraula.
* Independents i lliures, davant l’esperit del món
que ens vol buits per dins, temorencs, sotmesos.
* Esporga’ns, Senyor, el brancam de fusta seca i vella
i que ens rejoveneixi una brotada poderosa i novella.
* Salva’ns, Senyor, guareix-nos, camina amb nosaltres ;
fes-nos veu dels sense veu, llum en les nostres comunitats.
Gualta / Juny / 2008.

SALM DE LA LLIBERTAT I PA
(Variació sobre un tema de Pere Casaldàliga)

* Senyor, estimem la llibertat
però la volem farcida
de fraternitat, d’igualtat,
de molts béns produïts i molt més ben repartits.
* Perquè vós us féreu “un pa immens i nostre
per matar la gana de tots.
Us feu pa, treball per al pobre”. (Ghandi)
Allí on hi ha això,
vós hi sou, oh Déu.
* Senyor, ens doneu la Bíblia
que és un menú de pa fratern,
ens doneu Jesús que es fa pa viu;
l’univers, que és la nostra taula, germans.
* Molts pobles tenen gana, Senyor,
i aquest Pa, és la vostre carn
trinxada, vencedora de la mort,
oferta per a tots, per ser-nos aliment, vida.
* Convertiu-nos en família en la fracció del pa,
convertiu-nos en pa tallat per a tots.
Us demanem, Senyor, pa, arròs, blat de moro, fesols,
hospitals, escoles, treball, dignitat,
vida i alegria per al tercer món, per al quart món..
* Glòria al Pare i al Fill...
( R. D./ Gualta 2008 )

SALM 35

(Versió de Pere Casaldàliga a Nicaragua)

* Aixeca’t i vine a ajudar-me!.
Branda la llança,
barra el pas als qui em persegueixen
i digues: “Jo et salvaré”.
No tenien motiu per posar-me paranys
ni per obrir clots on perdés la vida.
* Però jo celebraré el Senyor,
m’alegraré perquè ell em salva;
proclamaré amb totes les forces:
“Senyor, qui és com tu ?.
Tu defenses el pobre contra el poderós,
el desvalgut contra el qui roba”.
* (...) jo em vestia de sac en senyal de dol,
m’afligia i dejunava,
no deixava de pregar;
arreu anava trist i abatut,
com si es tractés d’un germà o d’un amic,
com si plorés la pròpia mare.
* Defensa la meva vida de la seva violència,
defensa-la dels lleons.
Et donaré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom et lloaré.
* Però que s’alegrin i cantin
els qui volien el meu triomf,
i puguin dir sempre: És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.
Anunciaré la teva justícia,
tot el dia et lloaré.
* Jo tinc fe, Senyor, que tot canviarà,
que triomfarà per sempre més l’Amor;
jo tinc fe en que sempre brillarà;
la llum de l’Esperança no s’apagarà mai!
* Glòria al Pare i al Fill...

GRISOSAMENT, SENYOR, VIVIM LES HORES...

(A la manera de M. Pol / Avarament Senyor...)

* Grisosament, Senyor, vivim les hores
en els espais on ens transcorre la vida,
mentre l’esperit i el goig s’afinen
com llençols rentats molts cops dins el gorg
del riu del viure.
* El temps -pensem- no passa pas del tot en va.
Lentament, els fets ens penetren i transformen:
el poble i vós en sou l’artífex.
* Amb patiments i dubtes i esperances;
sense color, sense relleu, oculta vida,
talment a Natzaret ho fou molt temps
la de Jesús.
* I així creixem, i de les llavors colgades
a algun indret en pervindrà un bri
encara que veure’l no ens sigui potser factible.
* Ens heu manat, Senyor, de crear vincles
que amb vós verticalment ens lliguin
i, que horitzontalment estrenyin
els encontorns, els homes i les coses
per fer-ne un tot, joiós i harmònic.
* Cal però alleugerir el pas, més quan tants miratges
confonen la llum que el camí reclama,
i els sorolls d’arreu i el silenci vostre
ens desconcerten i acreixen l’angoixa.
(Rossend Darnés

/ 1990 )

LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.

( Els títols de Jesús ).

El Nou Testament utilitza diversos noms per parlar de Jesús. Li aplica tot una varietat de títols que
ens ajuden a definir-lo i a comprendre’l millor. Cadascun d’ells ens en diu alguna cosa de Jesús.
Invoquem-lo, dient:
LLOANÇA A VÓS, OH CRIST.
* Lloança a vós, oh Crist,
el verb, Paraula de Déu.
* Lloança a vós, oh Crist,
primogènit entre molts germans.

* Lloança a vós, oh Crist,
Llum de les nacions, Llum dels homes,
Llum del món.
* Lloança a vós , oh Crist,
Camí, Veritat i Vida.

* Lloança a vós, oh Crist
imatge del Déu invisible
i presència del Pare.

* Lloança a vós, oh Crist,
deu d’aigua viva.

* Lloança a vós, oh Crist,
anomenat l’Emmanuel,
Jesús i Salvador.

* Lloança a vós, oh Crist,
Anyell de Déu que porteu tot el pecat
i el mal del món.

* Lloança a vós, oh Crist,
el natzarè, el galileu,
fill de Josep i fill del fuster.

* Lloança a vós, oh Crist,
Temple de Déu, on resideix
tota la plenitud divina..

* Lloança a vós oh Crist,
fill de David, fill de l’Altíssim,
fill del Déu vivent.

* Lloança a vós, oh Crist,
Pa de vida, donador de vida eterna.

*Lloança a vós, oh Crist,
l’Enviat, el Messies.

* Lloança a vós, oh Crist
Fill de l’home, Fill de Déu,
Estimat de Déu.

* Lloança a vós, oh Crist,
Rabbí, Mestre, l’Ungit.

* Lloança a vós, oh Crist,
el bon Pastor, la Porta de les ovelles.

* Lloança a vós, oh Crist,
Rei dels jueus, Rei d’Israel.

* Lloança a vós, oh Crist,
la resurrecció i la vida.

* Lloança a vós, oh Crist,
Rei de reis i Senyor dels senyors.

* Lloança a vós , oh Crist,
el cep veritable.

* Lloança a vós, oh Crist,
el Sant dels sants, el Sant de Déu.

* Lloança a vós, oh Crist,
la nostra pau.

* Lloança a vós , oh Crist,
resplendor i empremta del Pare.

* Lloança a vós, oh Crist,
el Cap del Cos, de l’ Església.

* Lloança a vós, oh Crist,
l’espòs.

* Lloança a vós, oh Crist,
l’Alfa i l’Omega,
el Primer i el Darrer,el Principi i la Fi.

* Lloança a vós, oh Crist
el meu Servent, l’Escollit de Déu.
* Lloança a vós ,oh Crist,
el nou Moisès.

* Lloança a vós, oh Crist
l’Amén, el Sí, el testimoni fidel i verídic
* Lloança...; el qui era, el qui és, el qui ha de venir.

L’amor és més fort

Senyor, feu-nos ben plens tots els dies
i ompliu-nos de sentit tots els instants.
Que cadascú escolti la veu que el faci créixer
i en sàpiga seguir el clam o la cançó.
Sentir, Senyor, que el vostre pas s’atansa
per ser presents i actius en els llocs de més dolor.
Que hi esperem cada dia amb joiosa impaciència,
en el goig de la fe, la vostra més alta Presència.
Amb el vostre escalf podrem vèncer la fredor,
prodigar el bé i transformar la terra.
Administrar millor la llibertat i la dignitat
guanyades, excavar canals per a rius d’aigua fresca.
Fer-nos germans de cada persona que passa,
estimar el foraster i fer-li justícia amb traça.
Acollir el vostre amor que és més fort
que aquesta realitat massa trista i envilida.
Glòria al Pare i al Fill...
( R. D. / A partir de David Jou )

Nou Salm 137 Plany col·lectiu

Com podria cantar a Déu per un país
que no ens han deixat ni hem volgut ni hem sabut fer?
Com cantar-li amb un català mistificat i que no coneixem prou
i que cada dia és menys necessari per viure a casa nostra ?
Com puc fer festa, quan queda tanta feina per fer
i Catalunya és encara tan sotmesa i conformista?
Què celebraria, Senyor? El panxacontentisme de molts
que només volen viure bé, és a dir, consumir sense mesura!
Què en resta, Senyor, de la meva dignitat de persona
quan no se’m reconeix la meva ciutadania catalana?
Massa catalans pensen inconscientment com els seus opressors,
i no els queda esma per cap revolta i fins es creuen més universals !
Els opressors neguen els fets i la història, es mofen de nosaltres i ens insulten;
això sí: ens honoren i ens aplaudeixen quan renunciem a actuar com a catalans.
Estem tips, Senyor, d’haver de demanar el que és obvi i raonable,
volem poder viure amb igualtat de drets i deures individuals i nacionals.
Només, Senyor, essent allò que som podrem aportar i obrir-nos
a la fraternitat i al veritable esperit universal.
( R. D. / La Selva / 2001 )

Per una terra més fecunda (a partir de M.Martí i Pol)

* Senyor,feu-nos amics dels silencis que asserenen i equilibren
i que ens protegim de qualsevol allau de paraules buides.
* Que mantinguem tensos els sentits,i encesa,
la flama del desig que els alimenta.
* Que ens anem fent preguntes cada dia
per poder sentir-nos generosament nous, dignament lliures.
* Que cadascun dels humans mani en ell mateix
i que no es deixi dur per cap vent ni cap moda que se li imposi.
* Escrivim la vida en net,amb una lletra clara;
omplim-la de comprensió, de goig, de foc i d’esperança.
* Que restem atents als insòlits senyals d’alerta
sabedors que arran d’espais inhòspits hi creixen roses.
* Senyor, que els vents terrals siguin per a tothom més propicis
perquè el vaixell de cap vida no s’enfonsi.
* Si no podem esperar prodigis ni abundoses collites,
almenys que el sol i cadascú faci la terra més fecunda.
* Senyor, feu-nos caminar i ajuntar gent que es faci companyia,
i que no refusem cap dels horitzons que ens criden.
* Glòria al Pare i al Fill i ...
(R.D. Gualta, tardor 2010)

PREGÀRIA D’AGRAÏMENT
Poble: GRÀCIES, PARE PER TOT EL QUE HEM REBUT DE VÓS I DELS GERMANS.
Oh Déu, Senyor del temps i de l’eternitat:
vostre és l’avui, el demà, el passat i el futur.
Un dia més, vull donar-vos les gràcies
per tot el que he rebut de vós.
Gràcies per la vida i per les amistats,
gràcies per les flors, per les viandes del camp,
pel sol, per l’aigua i per l’aire;
gràcies per l’alegria i la tristesa,
pel que ha pogut ser i pel que no ha sigut.
Us ofereixo tot el que he fet, el treball acomplert
i el que ha passat per les meves mans.
Us presento, Senyor, els amics: els nous i els vells;
els que tinc vora meu, els qui he pogut ajudar
i tots aquells amb qui he compartit la vida, suors,
estones de patiment i hores de goig i de festa.
Senyor, vull però també, demanar-vos perdó.
Perdó pel temps perdut, pels diners mal guanyats o mal gastats,
per les paraules inútils i per l’estimació que no he donat.
Perdó per les accions buides, per la feina mal feta,
perdó per haver viscut amb poc entusiasme.
Perdó també per la pregària que he anat deixant
i que ara vinc a adreçar-vos.
Perdó pels meus oblits, les meves omissions i els meus silencis.
Que els dies que vindran siguin sempre beneïts.
Aturo, Senyor, la meva vida davant el full del calendari
i us ofereixo els meus dies que només vós sabeu
si seran pocs o molts.


Us demano avui per mi, per tots els meus parents i amics.
Us prego també per tots els pobres de la terra, pels solitaris,
pels perdedors, per tots els sofrents, pels mancats d’esperança.
Concediu-me i concediu-los pau i alegria, justícia i dignitat,
confiança i fortalesa, treball i pa, intel·ligència i lucidesa.
Que cadascun dels humans hi escampem a la vida
optimisme i bondat duent arreu un esperit de comprensió i de pau.
Tanqueu, Senyor, les meves oïdes, les de tots,
a tota mena de falsedat, i els nostres llavis
a qualsevol paraula mentidera, egoista o feridora.
Obriu-nos la ment,el cor, a tot el que hi ha de positiu i bo.
Senyor, als qui caminin a prop meu, ompliu-los de bon sentit
i d’una bondat i d’un amor inesgotables.
I que us estimi, Senyor, i estimi el proïsme sempre,
i que em mostri fratern, actiu i solidari sense defallir .
Que traspuï confiança i alegria per poder-la encomanar
a tots els qui se m’apropin a fi que puguin descobrir,
a través meu un poc de vós.
Deu-nos, Senyor, a tots els humans dies feliços
i ensenyeu-nos a dur arreu esperança i consol.

(Anònim)

Allibera’ns, visita’ns, vetlla pels més febles
Poble: SENYOR,

VISITA’NS, VINE A SALVAR-NOS!

* Mira’m, Senyor, que el teu amor vessa bondat. (69,17)
Omple’m els ulls de claror. (13,4b)
Que la teva tendresa reposi damunt nostre. (90,17)
* Allibera’ns per l’amor que ens tens. (44,27)
Visita’ns, vine a salvar-nos. (106,4)
Torna’ns el goig de la teva salvació. (51,14)
* Senyor, que em sostingui un esperit magnànim. (51,14)
El meu esperit se sent rendit, però Tu saps per on camino. (142,5)
No em rebutgis al tems de la vellesa, quan decau el meu vigor. (71,9)
* Patim afliccions, però estem contents. (2Co 8,2)
Coneixem, Senyor, que esteu amb nosaltres per l’Esperit
que ens heu donat. (1Jo 3,24) Vós sou fidel en l’amor. (Ps 86,15)
* Senyor, dóna la raó a l’innocent. (Ps 7,10)
Fes justícia al pobre i a l’orfe. (82,3; 10,18)
Acull el desig dels desvalguts. (10,17)
* Vine, Senyor, al meu costat. (66,19)
Guarda’m com la nineta dels ulls. (17,8)
Sigues pacient amb els teus servents.

(90,13)

* Glòria al Pare i al Fill...

Senyor, escolta la meva pregària ara que t’invoco, pren la meva llibertat, guia’m
per camins segurs per la gràcia del teu nom, aferma les opcions que em donen
identitat, mira i vetlla amb amor per totes les teves criatures i dóna a tots els
humans la teva llum i el teu consol. Amén
( La Selva del Camp, 2011)

Coronar el cim (R. D. A partir de Joan Vinyoli)

* Vivim en un món ferit, confús i caduc
però també veiem herba que treu lluc.
* Enforteix, Senyor, l’impuls del nostre vol,
perquè ningú s’encalli en el fang tot sol.
* Fes-nos cercar amatents el teu guspireig
que’l viure es torni clar i no un somieig.
* Que els dies s’armin de prou pes
per ensortir-nos-en bé i no diluir-nos en res.
* No ens volem del passat, cerquem el demà;
amb fermesa units, caminarem més enllà.
* No posarem mala cara si ja som vells,
mantenim el gust pel joc i pel cant, com els ocells.
* Senyor, fes-nos coronar el cim graó rere graó,
que no ens falti mai l’aire ni el precís braó.
* Glòria al Pare i al Fill...

( La Selva del Camp/nov.2011)

Els anys, un escreix de vida

* Envellir bé és un art i una oportunitat
de plenitud, de maduresa, de goig, de fruïció.
* Que cada dia que passa ens sigui, Senyor, un escreix de vida
com la fruita madura i el vi ben envellit que es fa més saborós.
* Que assaborim lentament com els infants els darrers caramels
i el bon licor dels anys passats i dels temps favorables.
* Que assumim amb serenor les decepcions, els errors, les omissions,
i que les oblidem, Senyor, amb una actitud benvolent.
* La vida viscuda haurà estat bella, fruitosa i agraïda,
si ens hem esmerçat, Senyor, a buscar la felicitat dels altres.
* La vellesa ens reclama simplificar i desenganxar-nos de les coses
i aprendre a ser més flexibles, despresos i generosos.
* Ens convida, Senyor, a meditar, a purificar-nos, a reconciliar-nos;
també a ser més humils, més afectuosos i comprensius.
* Si el cos s’afebleix, que l’esperit s’enforteixi i es clarifiqui
i que ens preparem per a un alliberament i una nova naixença.
* Perdoneu-nos, Senyor, supliu les nostres mancances i febleses;
porteu-nos tothora, oh Déu, en el pla de la mà,
a fi que la nostra obra acabi sent una obra d’amor.
* Glòria al Pare i al Fill...
(R. D. La Selva/ nov. 11)

GLÒRIA AL PARE, GLÒRIA AL FILL, GLÒRIA A L’ESPERIT SANT
(Cant del Trisagi)

* Lloem Déu, Pare i Mare, Creador i Protector,
pel seu amor entranyable amb que ho estima tot.
* Cantem a Déu, Principi i Fonament, de qui pervé tot;
el seu amor i la seva fidelitat duren per sempre.
* Lloem Déu, l’Horitzó i el Terme, vers el qual tot conflueix;
Ell fa camí amb nosaltres i ens porta en el pla de la mà.
* Cantem a Jesús, el de la vida oculta a Natzaret
fet poble amb el poble; cantem i lloem-lo per sempre.
* Lloem la humanitat de Jesús, imatge i rostre del Déu invisible;
pel do de la seva Paraula i la seva vida sacrificada.
* Cantem a Jesucrist, Camí, Veritat i Vida que ens mostra
un Déu proper que acull, que perdona i anima.
* Lloem l’Esperit Sant, el Defensor i el Consolador;
que ens ajuda a comprendre millor el misteri de Déu
i l’obrar de Jesús.
* Cantem a l’Esperit Sant que és foc, vent i alè;
que ens escalfa el cor i la vida.
* Lloem l’Esperit que batega en les persones, en les coses
i en la vida; que es mostra lliure i que no es deixa empresonar
per cap Església.
* Glòria al Pare i al Fill...
Gualta, febrer/12

SENYOR, VIVIM GRÀCIES A LES TEVES PARAULES -1
* Envia’m, Senyor, la teva llum i la teva veritat; que elles em guiïn.
* Mira, diu Déu, jo sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i
menjaré amb ell, i ell amb mi. Apoc 3,20.
* El Senyor, m’amaga al seu costat, en dies de desgràcia, m’encobreix dintre el recer de casa seva,
m’encamina a la roca inaccessible. Ps 27,5
* Envia’m la llum i la veritat; que elles em guiïn, que em duguin a la muntanya santa, al lloc on resideixes. Ps
43,3

* Ai de mi que estic perdut; que sóc un home, jo de llavis impurs; i enmig d’un poble de llavis impurs visc jo
també. Is 6,5
* El carbó encès del meu àngel, diu Déu, t’ha tocat els teus llavis, i la teva iniquitat s’ha esvaït i el teu pecat ha
estat esborrat. Is 6,6
* Guareix-me, Senyor, i seré guarit, salva’m i seré salvat, perquè tu ets la meva glòria! Jer 17,14
* Glòria al Pare i al Fill...
.......................................................................-2
* Senyor, que visqui de la teva Paraula; envia’m als carrers del món.
* Xerrotejant com l’oreneta, parrupant com els coloms, es consumeixen els meus ulls mirant el cel. Senyor,
estic atrapat, sigues el meu fiador. Is 38,14
* El camí que assenyalen les teves decisions, ens fa esperar en tu, Senyor. Anhelem únicament de proclamar el
teu nom. Is 26,8
* Quan m’arribava la teva paraula, jo la devorava: ella ha estat el meu goig i l’alegria del meu cor. Jer 15,16
* Senyor, els humans viuen gràcies a les teves paraules. Per això em mantinc amb vida: tu em guareixes i em
fas viure. Is 16
* Senyor, dóna’ns la pau; el fruit mateix del nostre treball és obra teva. Is 26,12
* Mireu, Déu és la meva salvació, confio i no temo, perquè el Senyor és la meva força i el meu cant. Is 12,2
* I el Senyor em va dir: No diguis: Sóc un noi, perquè a tots aquells a qui t’enviaré, aniràs, i tot el que et
manaré diràs. Jer 1,7
* Si és així, Senyor, aquí em tens, envia’m al teu poble perquè obrin els ulls per veure-hi i les orelles, i escoltin.
Is 6,8

* Glòria al Pare i al Fill...

Viure amb més vida
(a partir de Miquel M. i Pol)

* Per trobar, Senyor, ens cal cercar i a cops perdre’ns,
i ens cal cercar-nos i cercar-vos en cada esdeveniment
i en cada cosa.
* I caminar tossudament, germans, caminar sempre;
sovint per indrets sense fressar i contra corrent.
* Estimar, Senyor, i viure cada instant, com si fos el darrer;
i créixer i fer créixer des dels petits fets i gestos.
* Alçar-se després de les caigudes, potser amb els genolls pelats;
despullats de prejudicis, amb els ulls ben oberts i purs .
* Alçar-se, Senyor, abandonant la mudesa de les paraules,
la immobilitat de les cames i les mans i les pors que tenallen.
* Pot ser, com si Vós no hi fóssiu, però continuant la Creació;
amb esperança, que és la força que aguanta els qui sofreixen.
* Pensant que res no és en va, que cap esforç no es perd del tot;
sortir a ple carrer i acollir tota la gent com a germans.
* Entendre que sense risc no es mouen els pobles ni l’Església,
no deixar que la vida i l’alegria se’ns vagin morint a les mans.
* Glòria al Pare i al Fill...
(R. D. març del 2012)

ESTIMA’T GERMÀ
(Inspirat en un text de G. Noveuau, 1851-1920, poeta i captaire)

Home, dona, de qualsevol edat
i de qualsevol indret i condició
estima’t com el peix estima l’aigua del mar on viu,
estima’t com l’oreneta estima el cel
que és el seu camp de vol,
estima’t com el pa estima la farina
amb que ha estat pastat,
estima’t com el vi estima el raïm
que li ha donat el suc,
estima’t com l’arbre estima les seves arrels
que l’aguanten dret i que l’alimenten,
estima’t com el pagès estima el seu tractor
que és com el seu braç dret,
estima’t com l’obrer que encara s’estima la solidaritat
perquè ella és tota la seva força,
estima’t com el treballador estima el seu lloc de treball
que li permet obtenir els recursos necessaris per viure
i estima també el teu veí sigui qui sigui:
és gran i feble com tu, necessitat d’amor com tu;
estima el teu poble, el teu temps i el teu país,
defensa’l, cuida’l: és el teu camp, el teu arbre,
el teu mar, el teu cel... en ell has de viure. (R. D.)

Poble:

* Gràcies, Pare, per la llum que és Crist.
* Gràcies, Pare, per Jesús i per l’Esperit.
* Gràcies, Senyor, per la vostra companyia
i per la companyia dels germans.
* Gràcies, Senyor, per la vostra Paraula i per l’Eucaristia.
* Gràcies, Pare, per la fe, l’esperança i l’amor.
* Gràcies, Pare, pel regal de les persones i de les coses.
* Gràcies, Pare, perquè de vós venim i cap a vós tornem.

*********************************************************************************************

* Senyor, gràcies per Jesús llum de les nacions que ens hi aporta a la
vida sentit i esperança. /
* Gràcies, perquè en la seva humanitat podem aprendre a ser homes i
dones veritables.
* Gràcies, per l’Esperit Sant, que ens protegeix, educa i consola i que
continua a través dels temps la presència i l’obra de Jesús.
* Gràcies per les persones de fortes conviccions i d’una fe prou madura
que els permet malgrat tot mantenir-se drets i dignes.
* Gràcies per la bondat, la integritat i la disponibilitat de molts que ens
avisa que no és pas veritat que tot estigui perdut o corromput.
* Gràcies per tots els qui amb discreció van feinejant a les cases i a les
institucions per fer-nos la vida més amable i passadora.
* Gràcies pels dies grisos i pels dies lluminosos que van teixint la nostra
existència quotidiana.
* Gràcies pels qui des dels marges de la societat ens desvetllen de
l’autocomplaença i que ens reclamen companyonia i solidaritat.
* Gràcies pels sants antics i actuals, amb altar i sense altar, que ens
recorden que ser bones persones és font de plenitud i de felicitat.
* I gràcies per quan els cristians sabem entendre que l’exemplaritat
dels propis fets és la única prèdica que molts avui estan disposats a
escoltar.

HI HA UN DÉU QUE JUDICA LA TERRA
(Salm 58- Contra la corrupció dels polítics, dels jutges i dels poderosos)

¿Sabeu què és fer justícia, poderosos?
¿Sentencieu entre els homes amb raó?
Conscientment cometeu injustícies a la terra,
és la violència, el que compta per a vosaltres.
Els malvats, en néixer, ja es desvien,
els mentiders s’extravien de petits,
porten verí com les serps;
són com l’àspid sord que es tapa l’orella
per no sentir el cant del bruixot,
que amb el seu art l’encantaria.
Déu meu, arrenca’ls les dents de la boca,
trenca’ls,Senyor, els ullals a aquests lleons!
Que es fonguin com l’aigua que s’escola,
que es perdin les fletxes que disparen.
Que siguin com el llimac, que s’arrossega,
o com l’avortó, que no arriba a veure el sol;
que abans no facin mata com els cards,
verds o secs, els escombri l’huracà.
El just, veient que fas justícia, ho celebrarà,
es rentarà els peus amb la sang dels malvats.
Tothom dirà:”El just recull el seu fruit.
Ara es veu: hi ha un Déu que fa justícia a la terra!”

SALM 58, LLEGIT DES D’AVUI.
(Versió suggerida per l’Hilari Raguer)

Legisladors, polítics, jutges i grans senyors del diner,
voleu dir que feu lleis, dicteu sentències i preneu decisions justes?
Voleu dir que tracteu rectament als vostres conciutadans?
Doncs, no. Ho feu ben a l’inrevés: d’amagat planegeu delictes,
i, al vostre país, la vostra mà fa inclinar la balança en favor del diner,
del poderós i del violent en perjudici del pobre.
Heu institucionalitzat la injustícia, heu pervertit la democràcia,
destruïu l’estat del benestar. Ho heu enverinat i corromput tot
i l’economia ja no serveix ni a les persones ni tampoc als pobles.
Xiuleu com les serps però no escolteu ningú ni teniu en compte per a res
el clam dels indignats ni els advertiments de les veus lliures i competents
que reclamen altres polítiques i decisions diferents.
Déu del cel, baixa a la terra i fes-los callar, trenca’ls les dents i les urpes
amb que ens roben. Que se’n perdi el rastre talment com es fon la rosada
quan el sol escalfa i que no en quedi cap com quan les espines han estat
cremades pel foc.
Gràcies, Senyor, si ens heu escoltat i s’ha fet justícia,
si s’ha acabat amb tanta vergonya i amb tant de mal.
R. D. B.

En hores baixes,
baixes,preguem
preguem escoltant la Bíblia
* “Abans de néixer, el Senyor em va cridar, va pronunciar el meu nom quan era a les
entranyes de la mare... M’amaga a l’ombra de la seva mà”. (Is 49,1-2)
* “Als ulls del Senyor, jo sóc preciós. El meu Déu és la meva força”. (Is 49,5)
* “El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu s’ha oblidat de mi. El Senyor em respon:- Pot
oblidar-se una mare del seu infantó, pot deixar d’estimar el fill de les seves entranyes?
Però, ni que alguna l’oblidés, jo mai t’oblidaria. Et duc gravat a les palmes de les mans”.
(Is 49, 14-16)

* “Jo, Déu, poso els meus ulls en el desvalgut i afligit, que s’afanya a complir la meva
paraula”. (Is 66,2)
* Sereu portats al braç i amanyagats sobre els genolls. Com una mare consola el seu fil, jo
també et consolaré” (Is 66,12-13)
* “No tinguis por de ningú. Jo seré al teu costat per alliberar-te. T’ho dic, Jo, el Senyor.” (Jr
1,8)

* “El Senyor és el meu pastor: no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos, em
mena al repòs vora l’aigua i allí em retorna” (Ps 23,1-3)
* “Ben cert, Senyor, tota la vida m’acompanyen la teva bondat i el teu amor” (Ps 23,6)
* “L’amor que em tens, oh Déu, és millor que la vida” (Ps 63,4)
* “Tu has creat el meu interior, m’has teixit en les entranyes de la mare... Res del meu
cos no et passava per alt, quan jo m’anava fent secretament, com un brodat al ventre de
la mare”. (Ps 139,13.15)
* “Les teves mans, oh Déu, m’han format, m’han modelat amb tot detall” (Jb 10,8-9)
* “Jesús pujà a la barca, i els seus deixebles eren amb ell. Tot d’una es va aixecar una
gran tempesta en el llac amb grans onades que cobrien la barca. Jesús dormia. Ells el
despertaren i li digueren:-Senyor, salva’ns que ens enfonsem!. Ell els contestà: Per què
sou tan covards, gent de poca fe? Llavors es va aixecar i manà als vents i a l’aigua i es féu
una gran bonança”. (Mt 8,23-26)
* ”Veniu a mi tots els qui esteu cansats i aclaparats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu
jou, i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor i trobareu el repòs, perquè
el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera” (Mt 11,28-29)
* “I es posaren a cridar de por. Però de seguida Jesús els digué:- Ànim! Sóc jo. No tingueu
por!. Pere li contestà:-Senyor, si ets tu, mana’m que vingui caminant sobre l’aigua. Jesús
li digué: -Vine. Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l’aigua i anà cap a Jesús.
Però en veure que el vent era fort, es va acovardir. Llavors començà d’enfonsar-se i
cridà:- Senyor, salva’m! A l’instant, Jesús estengué la mà i va agafar-lo tot dient-li: Home
de poca fe! Per què has dubtat? Llavors van pujar a la barca, i el vent amainà.” (Mt 14,22ss)
* “Jo sóc, els digué Jesús, amb vosaltres fins a la fi del món dia rere dia fins a la fi del
món”. ( Mt 28,20)
* “Crec, Senyor, digué a Jesús, el pare d’un malalt d’epilèpsia, però ajuda’m a tenir més
fe”. (Mc 9,24)

* “Jesús va fer pujar els seus deixebles a la barca i els manà que passessin al davant cap a
l’altra riba, mentre ell acomiadava a la gent. Després anà a la muntanya a pregar. Al
vespre, la barca es trobava al mig del llac, i Jesús era sol a terra. Veient que patien
remant, perquè el vent els era contrari, pels vols de la matinada va anar cap a ells
caminant sobre l’aigua i féu com si volgués passar de llarg. Quan ells el veieren caminant,
pensaren que era un fantasma i espantats es van posar a cridar. Jesús els tranquil·litzà de
seguida i els digué.-Ànim! Sóc jo. No tingueu por”! (Mc 6,45-50)
* “Jesús els advertí:- Per què em dieu Senyor, Senyor, i no feu el que jo us dic?. Els qui
fan això s’assemblen a aquells que construïren la casa sobre la sorra i no pas sobre ferm.
En venir la inundació la casa s’esfondrà. Edifiqueu sobre la roca i així la casa aguantarà
totes les envestides que l’afectin” (Lc 6,43ss)
* ”Un cobrador d’impostos pregava a Déu, dient: - Senyor tingueu pietat de mi, que sóc
un pecador. I Déu el perdonà per la seva humilitat” (Lc 18,13)
* “Jesús a la creu, digué: -Pare, a les teves mans encomano el meu esperit” (Lc 23,46)
* “ Pere digué a Jesús:- Senyor, a qui anirem?. Tu tens paraules de vida eterna”(Jo 6,68)
* “Tomàs, a Jesús ressuscitat:-Senyor meu i Déu meu! (Jo 20,28)
* “ Cap tribulació ni res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que
se’ns ha mostrat en Jesucrist Senyor nostre” (Rm 8,39)
* “Tant si vivim com si morim, som del Senyor, ensenyava Sant Pau”. ( Rm 13,8)
* “Sabem que aquell qui va ressuscitar Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a
nosaltres amb Jesús i ens portarà al costat d’ell... No ens acovardim, perquè encara que
físicament ens anem consumint, interiorment ens renovellem cada dia més. Els
sofriments que ara passem són temporals. I si bé la casa terrenal del nostre cos es va
desfent, tenim al cel un altre edifici, que és obra de Déu, perdurable i etern..” (2Cor 4,16ss)
* ”M’ha esta clavada una espina a la carn, deia Sant Pau,... He demanat tres vegades al
Senyor que me n’alliberi, però ell m’ha respost:- En tens prou amb la meva gràcia. En la
teva feblesa actua el meu poder.” (2Cor 12,8-9)
* “Viviu sempre contents en el Senyor! Déu és a prop No us inquieteu per res. En tota
ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu al Senyor les vostres peticions amb
acció de gràcies. I la pau de Déu, que sobrepassa tot el que podem entendre, guardarà
els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist”. (Fl 4,4-7)
* Llancem-nos a córrer sense defallir en la prova que ens és proposada. Tinguem la
mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a la plenitud.
Ell, que per arribar a la felicitat que li era proposada, va suportar el suplici de la creu,
sense fer cas de la vergonya que havia de passar, i està assegut a la dreta de Déu”. (He
12,1-3).

(Recull fet per en Jordi Fontbona, malalt de càncer)

CANTAREM LES TEVES PROESES,SENYOR (Nou Salm 9. J. a. Espinosa)

* Cantarem,Senyor, les teves proeses;
el que has fet pel teu poble, Senyor.
* Hem vist en nosaltres la teva força
quan lluitàvem pel que crèiem just;
quan units, malgrat la por i la fatiga,
aconseguíem victòries damunt d’ells. /
* Per fi comencen a caure alguns dels poderosos,
malparades han quedat les seves imatges,
i ara ja no se’n recorda ningú,
han estat colgats per l’oblit ja per sempre. /
* Són molts els qui esclafen els pobres
i que empresonen innocents;
no callis, Senyor, vine amb nosaltres,
esperança del poble que es planta. /
* Jutja amb justícia als qui ens governen.
La teva justícia és la bona, i és de llei.
T’aplaudim, Senyor, defensor dels qui no compten,
dels pobres i dels oprimits de la terra. /
* No oblides mai, Senyor, el clam i el plor dels sofrents,.
demanaràs compte de la sang vessada;
treu-nos de la porta de la mort,
i que puguem cantar victòria.
* Cantarem, Senyor, les teves proeses:
el que has fet pel teu poble, Senyor.

ESCOLTA ELS NOSTRES CRITS DINS LA NIT (Nou Salm 5. J.A. Espinosa)

* Senyor, ens feren emmudir en el silenci,
vigilaren de prop tots els nostres passos;
la por mana a les nostres cases
quan fem memòria de les seves burles i turments.
* No fan res més que mentir a totes hores,
ens ofenen i ens insulten constantment;
i amb tot alguns se’ls creuen i els defensen
i fins propaguen les serves consignes i enganys.
* Ens han canviat el sentit de les paraules:
ha desaparegut la justícia i la llibertat;
han falsejat la democràcia, i la veritat,
han usat en va el teu nom, Senyor.
* Tu no ets pas amic dels farsants i prepotents
que enreden el poble amb promeses;
tu no vols conxorxes ni festes amb els dictadors;
que fracassin els seus projectes assassins.
* Tornarà a nosaltres l’alegria,
el poble beneirà el teu nom, Senyor:
amb tu aconseguirem vèncer-los;
que apunti el Gran Dia, darrera la nit.

NOU SALM 101 (Per a una campanya electoral /Xavier Melloni - nov 2010)
* Vull celebrar la bondat i la justícia.
A tu, Senyor, dedico el meu cant.
Vull ser irreprensible i assenyat:
quan vindràs al meu costat?.
* Portaré les coses de palau
amb honradesa de cor.
No em proposaré d’aconseguir
cap objectiu ni res d’innoble.
* Detesto els qui cometen maldats,
no hi vull tenir tracte.
Que s’allunyin de mi els cors perversos;
als dolents, no els vull conèixer.
* Als qui d’amagat infamen als companys,
els obligo a callar;
m’és insuportable l’home d’ulls altius
i de cor arrogant.
* Poso els ulls en gent fidel al país
perquè visquin amb mi;
són persones de conducta irreprensible,
els qui han d’estar al meu servei.
* No tindran lloc al meu palau
els homes fraudulents;
no es mantindrà a la meva presència
ningú que menteixi.
* No em cansaré de fer callar cada dia
els injustos del país.
Vull que s’acabin a la ciutat del Senyor
tots els qui obren el mal.

El Déu que calla
(Textos suggerits per A. Torres Queiruga)

* Senyor, que els pobres siguem escoltats i atesos.
* A tu clamo, oh Déu, que ets la meva roca;
no facis el sord al meu crit;
si tu no em fas cas, seré com un de tants
que s’enfonsen a la terra dels morts. Sal 28,1

Senyor, ja n’hi ha prou que els
pobres siguin trepitjats! Que
sentin l’escalf del vostre amor
gràcies a la solidaritat de molts.
Que se’ls faci justícia, que es

* Déu meu no et quedis callat,
reconeguin els seus drets, que puguin
satisfer les seves necessitats i
tan aturat, tan impassible.
Mira com alcen el cap els qui no et volen.
viure dignament i feliçment.
... Preparen un complot contra el teu poble. Sal 83,2-4
* Desperta’t, per què dorms, Senyor?
Desvetlla’t, no ens deixis per sempre.
¿Per què ens amagues la mirada,
i oblides el dolor que ens oprimeix?
Alça’t, vine a defensar-nos,
per l’amor que ens tens, allibera’ns. Sal 44,24-27

Senyor, beneïu, també cadascun

dels nostres pobles i viles,
aconduïu-los amb amor. Que

tinguin més set de vós i de vida
veritable. I que el seu dia a dia
sigui més ric d’humanitat, de fe
valors de l’esperit.

* Escolta, oh Déu, la meva pregària,
estigues atent al meu crit d’auxili,
no facis el sord als meus plors,
perquè per a tu sóc només un vianant. Sal 39,13
* No callis, Senyor, a qui dono lloança. Sal 109,1
Els teus ulls són massa purs per mirar el mal
i no poden contemplar la misèria.
¿Per què, doncs, contemples els pèrfids i calles
quan el dolent engoleix el just? Hab 1,13
* ¿És que davant d’aquestes coses et pots contenir, oh Déu?
¿ Pots callar i deprimir-nos encara més?. Is 64,11

