
PREGÀRIES EUCARISTIA 28 DE MAIG DEL 2020 
 
Demanem per tota la comunitat universitària: pels equips directius, 
pels professors, pel personal administratiu i de serveis, i pels  
alumnes. Perquè aquesta capacitat de resposta que hem manifestat 
durant aquest període d’incertesa, sigui impuls per transformar la 
societat i, entre tots, col·laborar fraternalment per construir el Regne 
de Déu. PREGUEM 
 
Demanem per tots els joves, que durant aquest curs estem treballant 
el seu eix del Pla Pastoral Sortim, perquè siguin fidels a l’Evangeli i 
donin testimoni de Jesús amb el seu exemple. PREGUEM 
 
Demanem per totes les persones que pateixen: pels malats, pels més 
vulnerables, pels que estan sols, pels que han patit pèrdues d’éssers 
estimats, pels qui han perdut la feina... També preguem per les 
famílies, per les residències de gent gran, pel personal sanitari, pels 
voluntaris, pels investigadors... Que tots sentin la proximitat de Déu 
Pare que sempre acompanya i no ens abandona. PREGUEM 
 
Demanem per tota l’Església sencera: pel Papa Francesc que des de 
la seva manera de ser i fer ens anima a ser persones compromeses.  
Pels qui avui celebren aquesta Eucaristia: el cardenal, els bisbes 
auxiliars i els mossens. Que tots ells i tots els sacerdots, des del seu 
ministeri sacerdotal, segueixin acompanyant a tots els fidels.  
També demanem per les comunitats religioses i pels laics, que tots 
sapiguem donar testimoni de la nostra vida de fe i ser portadors 
d’esperança. PREGUEM 
 
A continuació faig lectura, de forma conjunta, de les pregàries 
que hem rebut online de les persones que no han pogut 
acompanyar-nos: 
Per que siguin ben aviat factibles les presències col·lectives a les 
capelles universitàries, en unes condicions raonablement segures en 
quant a la salut.  
 
Per totes les universitats catalanes: pels estudiants, pels futurs 
estudiants, pels professors i el seu personal. Que Déu ens il·lumini  
i ens orienti en tot el què fem, en com ho fem, en quan ho fem, 
especialment en aquests temps de pandèmia. 
 

Per en Lluís i l'Anna: en l'enfortiment del seu nuviatge, el seu 
creixement en la vida interior i en la materialització de la seva vocació. 



 
Per a totes les persones amb vocació al matrimoni cristià, que Déu 
ens il·lumini en el nostre camí i ens mostri la persona adequada que 
ha pensat per nosaltres.  
 
Por los que sufren, para que Jesús les acompañe en todo momento. 
 
Senyor, ja em coneixes, poques vegades et prego però et demano 
aquesta vegada ajuda pels projectes de futur. Pietat i gràcies per les 
coses bones.  
PREGUEM PER TOTES AQUESTES PETICIONS 

 
I finalment preguem per tots nosaltres, els d’aquí i els qui ens 
segueixen online, perquè sapiguem preparar-nos per aquest 
diumenge de Pentecosta. Que la nova vinguda de l’Esperit Sant i els 
seus dons, que són signes de fortalesa, ens enforteixin per saber 
assumir les noves situacions que ens toquin viure. PREGUEM 
 
 
 
 


