
 

 

− Que quants recolzen qualsevol atemptat contra la vida humana siguin 
curats de la seva ceguesa. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que en la nostra societat es defensi sempre el valor sagrat de la vida 
dels ancians i malalts greus. Perquè mai no els falti l'esperança i els 
ajuts necessaris. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que als moribunds no els falti la proximitat dels seus éssers estimats 
i, en cas necessari, les cures pal·liatives que els permetin alleugerir 
el dolor i viure amb serenitat el final d'aquesta vida. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

 

 
Oh Crist, pa viu baixat del cel, 
t’adorem i et glorifiquem, 
perquè en Tu trobem la font de la vida eterna. 
Escolta la nostra pregària 
i fes-nos apòstols intrèpids de l'Evangeli de la vida, 
per construir, junt amb tots els homes de bona voluntat, 
la civilització de la veritat i de l'amor, 
per a lloança i glòria del Déu Creador i amant de la vida. 
Amén. 

 

O bé: 
− Que l'Església sàpiga anunciar amb fermesa i amor als homes del 
nostre temps l'Evangeli de la vida. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Crist Jesús: a l'Eucaristia us adorem com a Senyor i Rei de reis. 
Il·lumina els nostres governants perquè defensin la vida des de la seva 
concepció fins a la seva mort natural. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor: en l'Eucaristia ens ensenyes a caminar en la llum de l'amor. 
Il·lumina les dones que han concebut un fill que recorrin el camí de la 
vida i trobin els ajuts necessaris. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

Senyor Jesús, cada vegada que ens reunim per celebrar el misteri 
pasqual del teu amor escoltem les teves paraules: «Això és el meu Cos, 
que serà lliurat per vosaltres». 

Tu les vas pronunciar per mostrar-nos el significat del teu amor envers 
nosaltres, un amor que et va portar a lliurar la teva vida perquè nosaltres 
tinguéssim la teva mateixa vida. Tu també les vas pronunciar perquè 
comprenguem el significat de l'amor que ens demanes envers els altres, 
un amor que ens porta a lliurar-nos completament perquè d'altres 
puguin viure. 

Tanmateix, n'hi ha molts que no escolten la teva paraula i justifiquen 
atemptats contra la vida humana. 

Senyor Jesús, creiem i proclamem que Tu, el Fill de Déu que per 
nosaltres et vas fer home al si de la Verge María, i que per nosaltres vas 
lliurar la teva vida en la creu, ets realment present en aquest Santíssim 
Sagrament. Escolta les súpliques que et dirigim per a que l'Evangeli de 
la vida sigui acollit, celebrat i anunciat per tots els homes: 

 

− Senyor: en l'Eucaristia ens lliures la teva vida per amor. Ensenya’ns i 
concedeix-nos estimar com Tu per donar vida al món. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que els governs i els legisladors protegeixin eficaçment el dret 
fonamental a la vida. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que les famílies siguin escola d'amor i estimació pel do de la vida de 
tot ser humà. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que els científics i els professionals de la sanitat recolzin sempre la 
vida i rebutgin tota pràctica que atempti contra la dignitat o la vida de les 
persones. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

− Que les futures mares en dificultats trobin el suport que necessiten i 
rebin solucions positives i eficaces per protegir la vida dels seus fills. 

Oh Crist, pa viu baixat del cel, escolta la nostra oració. 

Pregària davant del Santíssim Sagrament 



 

 − Crist Jesús: Anyell de Déu que treus el pecat del món, vessa la teva 
misericòrdia sobre les persones que promouen o participen en 
l'avortament, l'eutanàsia o qualsevol atemptat a la dignitat de la 
persona. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor Jesús: en l'Eucaristia ens estimes fins a l'extrem. Et presentem 
a totes les persones que no troben una raó per viure. Que descobreixin 
l'esperança en el teu amor. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor: a l'Eucaristia et manifestes com la Veritat encarnada. Guia als 
científics i professionals de la medecina que recolzin sempre la vida i 
rebutgin tota pràctica contrària a la dignitat de l'ésser humà. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor Jesús: en l'Eucaristia et manifestes com l'Espòs de l'Església. 
Concedeix als matrimonis el do de la teva gràcia i a les famílies ser el 
santuari de la vida. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Crist Jesús: a l'Eucaristia ens vens a trobar revestit de pobresa i 
humilitat. Beneeix les persones que sofreixen necessitats materials. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor Jesús: a l'Eucaristia ets el Pa que dóna la vida eterna. 
Deslliura'ns del pecat que porta a la mort, concedeix-nos la vida de la 
teva gràcia i als nostres difunts el goig etern. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

− Senyor: a l'Eucaristia ets Llum del món i Vida dels homes. Concedeix-
nos caminar com a fills de la llum i ser testimonis de l'Evangeli de la 
vida. 

Oh Crist, dóna'ns la "llum de la vida" 

 

 

 
Pregària per la vida 

 en els llocs de culte 


