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CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL: 

Càritas manté oberta fins avui la campa-

nya de Nadal. Es poden fer les aportacions 

monetàries directament a Càritas,  a les 

caixetes de cada Parròquia o al c/c ES64 
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 PREGÀRIA NADALENCA 
Pare, dóna'ns la saviesa dels senzills: 

la dels pastors i la dels mags. 

La saviesa del qui cerca, del qui confia, 

del qui sap llegir els signes de la teva presència 

en les estrelles i l'espai infinit, en les persones, 

creades a imatge i semblança teva,  

especialment en el gran signe del teu Fill,  

nascut pobrament.  

Dóna'ns, Pare, avui especialment  

la saviesa dels infants,  

la seva il·lusió i capacitat de sorpresa  

davant dels regals dels Reis.  

Et demanem que vagin descobrint  

el gran regal que és el teu Fill.  

Allibera'ns de la saviesa dels entesos  

com Herodes o els sacerdots i grans lletrats  

que, disposant de tota mena de coneixement,  

són incapaços de descobrir-te en el teu Fill,  

o, pitjor encara, et veuen com un rival  

per a les seves ànsies de poder.  

Ajuda la teva Església a dialogar  

amb els qui cerquen,  

a encarnar-se en totes les cultures,  

a valorar i acollir les seves aportacions, 

així com les aportacions de les diverses religions.  

Fes que visquem la comunió en la gran riquesa  

de la diversitat d'accents i tradicions. 

(“La missa de cada dia”, gener 2023) 

 

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a 

Aharon i als seus fills: “Beneïu el poble d’Israel amb 

aquestes paraules: ‘Que el Senyor et beneeixi i et 

guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva 

mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap a tu la 

mirada i et doni la pau.’” Així interposaran el meu 

nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré.» 

(Nm 6,22-27) 

 

Comencem  

l’any 2023 

amb la benedicció  

de  Déu 






