PREGÀRIA UNIVERSAL DE DIVENDRES SANT
Lector -Preguem, per l’Església Santa de Déu: que Déu Nostre Senyor la protegeixi arreu del
món, li doni la pau i la unitat; i que a nosaltres ens concedeixi la llibertat i serenor
necessàries per a gloriﬁcar millor Déu Pare omnipotent.
PREGUEM Déu omnipotent i etern, que en Crist heu revelat a tots els pobles la vostra
Glòria: conDnueu la vostra acció misericordiosa, per tal que l’Església, estesa per tot el
món, perseveri donant tesDmoni de vós amb una fe constant.
***
Lector - Preguem també pel Papa ; que Déu nostre Senyor, que l’ha escollit perquè formés
part de l’ordre episcopal, l’assisteixi en el servei de la seva Església a ﬁ que sigui un bon
Pastor del poble de Déu.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que ordeneu totes les coses amb el vostre voler.
acolliu bondadós les nostres súpliques i protegiu el pastor que ens heu donat per tal que el
poble crisDà, que vós mateix governeu, creixi en la fe, guiat per aquest ponJfex que vós li
heu volgut concedir.
***
Lector .- Preguem també pel nostre Bisbe Francesc, pels bisbes, pels preveres, pels diaques
de l’Església i per tot el poble ﬁdel.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que amb el vostre Esperit regiu i san>ﬁqueu tot el
cos de l’Església: escolteu les súpliques que us fem per tots els seus estaments, a ﬁ que,
amb l’ajut de la vostra gràcia, cadascú us serveixi ﬁdelment en el seu lloc.
***
Lector -Preguem també pels qui es preparen per al bapDsme: que Déu nostre Senyor
disposi el seu cor per a escoltar la seva paraula i els obri les portes de l’Església, i que el
bany regenerador els perdoni els pecats i els incorpori a nostre Senyor Jesucrist.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que feu créixer sempre amb nous ﬁlls la vostra
església; augmenteu la fe i el coneixement espiritual dels nostres catecúmens, perquè
tornats a néixer amb l’aigua bapDsmal, siguin agregats als vostres ﬁlls d’adopció.
***
Lector -Preguem també per tots els germans que creuen en Crist: que Déu nostre senyor
faci que visquin en la veritat, els reuneixi i els guardi en la seva única Església.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que voleu reunir els vostres ﬁlls dispersos i
mantenir-los en la unitat; mireu el ramat del vostre Fill i concediu-li: que la integritat de la
fe i els lligams de la caritat uneixin els qui han estat consagrats per un mateix bapDsme.
***
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Lector - Preguem també pels jueus que foren els primers a qui el Senyor Déu nostre parlà:
que els concedeixi de progressar en el seu amor i en la ﬁdelitat a l’aliança.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que féreu les vostres promeses a Abraham i a la seva
descendència: escolteu les pregàries de la vostra Església, per tal que el poble que
an7gament vau escollir per vostre, pugui arribar a la plenitud de la redempció.
***
Lector -Preguem també pels qui no creuen en Crist: que plens de la llum de l’Esperit Sant,
ells trobin també el camí de la salvació.
PREGUEM.-Déu omnipotent i etern, feu que aquells qui no confessen el Crist trobin la
veritat, obrant sincerament a la vostra presència; i que nosaltres, progressant sempre en el
mutu amor i sol·lícits de penetrar més ínDmament en el misteri de la vostra vida,
esdevinguem en el món uns tesDmonis més perfectes de la vostra caritat.
***
Lector -Preguem també pels qui no coneixen Déu, perquè, obrant amb consciència recta,
arribin a trobar-lo.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que heu creat tots els homes, perquè sen>nt
sempre el neguit de trobar-vos, us busquessin i reposessin, un cop us haguessin trobat.
Concediu que tots ells, enmig de les diﬁcultats i dels obstacles, copsin els signes del vostre
amor i el tesDmoniatge de les bones obres d’aquells qui creuen en vós, i així us reconeguin
com a sol Déu veritable i Pare de tots els homes.
***
Lector - Preguem també per tots els governants: que Déu nostre Senyor els guiï el
pensament i el cor pels camins de la seva voluntat, en favor de la pau i de la llibertat de tots
els homes.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, que teniu a la vostra mà la voluntat i els drets de
tots els pobles; ajudeu els qui ens governen, per tal que arreu del món, sota la vostra
protecció, és manDngui sempre una pau segura, el progrés dels pobles i la llibertat
religiosa.
***
Lector - Preguem, germans, Déu Pare omnipotent, que alliberi el món de tota falsedat, de
fam i de misèria; preguem igualment pels empresonats i pels perseguits, pels qui són
tractats injustament pels homes, pels emigrants, pels exiliats, pels malalts, pels moribunds i
per tots els qui sofreixen.
PREGUEM.- Déu omnipotent i etern, consol dels aﬂigits, fortalesa dels atribolats, llum i
esperança de tots; escolteu les pregàries dels qui us invoquen en les seves penes, i feu que,
per la vostra misericòrdia, tots se senDn assisDts en les seves necessitats
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