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L’Anna Petit fa quatre anys que és la responsable dels Grups d’Oració i Amistat
(www.oracio.org), que el 2014 farà 45 anys que van ser fundats pel bisbe de
Sogorb-Castelló Josep M. Cases Deordal. Oberts a tothom, els Grups, el consiliari
general dels quals és Mn. Joan Güell, estan formats per laics, religiosos, religioses i
sacerdots, [...]
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L’Anna Petit fa quatre anys que és la responsable dels Grups d’Oració i Amistat
(www.oracio.org), que el 2014 farà 45 anys que van ser fundats pel bisbe de Sogorb-Castelló
Josep M. Cases Deordal. Oberts a tothom, els Grups, el consiliari general dels quals és Mn.
Joan Güell, estan formats per laics, religiosos, religioses i sacerdots, amb independència que
pertanyin o no a moviments o associacions. Els seus membres tenen el compromís de
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pregària diària i es reuneixen un cop al mes per ajudar-se a mantenir aquesta responsabilitat
adquirida.
Com es deﬁnirien?
Som apòstols entusiastes de la pregària. Ajudem, a través de l’organització d’activitats, per
tal que tothom pugui conèixer la riquesa espiritual de la trobada amb Crist, que trobin un
espai i un temps per aprofundir en la pregària. Volem ser testimonis orants de la fe. La fe és
la força que, en silenci, sense fer fressa, canvia el món i el transforma en el Regne de Déu; i
l’oració és expressió de la fe.
Per què és tan important la pregària per al cristià?
La pregària és el batec de l’ànima; per tant, preguem per viure i respirar. Tota la nostra
persona, les preocupacions, diﬁcultats, alegries, es troba acompanyada en la trobada diària
amb Crist. El cristià sempre se sent acompanyat.
Què proposen per ajudar a créixer en la pregària?
Créixer i ser constant en la pregària no es fa sol. El cristià no és una persona aïllada, tot al
contrari. Per això, cada Grup es reuneix un cop al mes per meditar la Paraula de Déu i posar
en comú, breument, la seva trajectòria quant a la pregària personal. El fet de pregar junts
enriqueix i enforteix a tots.
Entrevista realitazada per Òscar Bardají i Martín a Anna Petit en el full dominical del 3 de
novembre
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