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PREGÀRIA 
Oració per la família  

 

Déu nostre, Trinitat indivisible, tu vas crear al ser humà “a 
imatge i semblança teva” i el vas formar de manera admirable 
com dona i home per tal què, units i en col·laboració recíproca 
en l'amor, complissin el teu projecte de ser “fecunds i dominar la 
terra" 
 
Et demanem per les nostres famílies que, trobant en tu el seu 
model i inspiració inicial, manifestat plenament en la Sagrada 
Família de Natzaret, puguin viure els valors humans i cristians 
que són necessaris per a consolidar i sostenir la vivència de 
l'amor, i siguin fonament per a una construcció més humana i 
cristiana de la nostra societat. 
 
Us ho demanem per intercessió de Maria, la nostra Mare i de 
San Josep. 
 
Per Jesucrist Nostre Senyor. 
 
AMEN 
 
(Pregària de la 6ena Trobada Mundial de les Famílies a Mèxic 2.009) 
 
 
DELEGACIÓ DIOCESANA DE FAMÍLIA I VIDA 
Pl. de la Vila 11, 1-1. 93.632.76.30 / Fax: 93.632.76.31. familia@bisbatsantfeliu.org 

 

 
 
 

 
 
 
 

Pr enem consc iènc i a  ! ! !  

El Sagrament del Baptisme 
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El baptisme de Jesús 

(Marc 1, 1-11) 

Per aquells dies, Jesús vingué des de Natzaret de 
Galilea i fou batejat per Joan en el Jordà. I tot seguit, 
mentre sortia de l'aigua, veié que el cel s'esquinçava i 
que l'Esperit, com un colom, baixava cap a ell. I una veu 
digué des del cel: 

─Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m'he 
complagut. 

(Joan 1, 32-34) 

Joan testimonià encara:  

─He vist que l'Esperit baixava del cel com un colom i es 
posava damunt d'ell. Jo no el coneixia, però el qui 
m'envià a batejar amb aigua em va dir: "Aquell damunt 
el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa, és el qui 
bateja amb l'Esperit Sant." Jo ho he vist i dono testimoni 
que aquest és el Fill de Déu. 
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Per a la reflexió personal i/o de cada matrimoni. 
� Cóm pot millorar la nostra participació en els sagraments? 
Els podem preparar en el dia a dia? Quina és l’ofrena que 
portem a l’Eucaristia? 
� La pregària ja és una activitat diària que fem de manera 
activa? pensem allò que tractem amb Crist, l’escoltem? 
� Cóm podem créixer en la nostra santedat? 
� Per tal d’anar fent créixer el nostre baptisme cal treballar per 
poder dir amb Sant Pau “ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu 
en mi”11. Cóm ho podríem fer en el nostre cas particular? 
Treballem doncs amb la confiança de que si nosaltres posem 
u, Déu ho fa fruitar com cent: “una part de les llavors va caure 
en terra bona, i va pujar i va créixer fins que donà fruit: unes 
llavors van donar el trenta, unes altres el seixanta, unes altres 
el cent per u.”12 

                                                 
11 Gal 2, 20 
12 Mc 4, 8 (Cf. Mt 13, 8 i Lc 8, 8) 
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I, com ho farem?, “la veritable característica d’aquest 
“profeta” (es refereix a Crist) serà que tractarà amb Déu 
cara a cara com un amic parla amb el seu amic. El s eu tret 
distintiu és l’accés immediat a Déu, d’aquesta mane ra pot 
transmetre la voluntat i la paraula de Déu de prime ra mà, 
sense falsejar-la.” 8 

Ens podríem preguntar: què vol dir això de parlar amb Déu de 
primera mà, ¿no és la pregària? ¿no és participar dels 
sagraments? Estem exercint de profetes i ho som perquè 
busquem el camí que Déu ens mostra i caminem per fer-lo i 
així el mostrem als que ens envolten. 

L’ofici reial. 

Quan resem el parenostre demanem a Déu que “vingui a 
nosaltres el vostre regne” 9, és un desig, una petició però a la 
vegada un compromís per col·laborar en la seva construcció 
amb la nostra vida. El fem realitat en la mesura que deixem a 
Crist regnar en el nostre cor, en els nostres pensaments i en 
les nostres accions. 
Els fidels laics “viuen la seva reialesa cristiana, sobre tot, 
mitjançant la lluita espiritual per vèncer en ells mateixos el 
regne del pecat (cf. Rm. 6, 12); i després en la pr òpia 
entrega per servir, en la justícia i en la caritat,  al mateix 
Jesús present en tots els germans, especialment en els 
més petits (cf. Mt. 25, 40).” 10 

                                                 
8 Jesús de Natzaret. Introducció. Joseph Ratzinger. Ed.: la esfera de los 
libros p.27. 
9 Mt 6, 10 (Cf. Lc 11,2) 
10 Ib 7 
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Per a pensar. 
Preguntem-nos si som conscients del què vol dir ésser 
batejats i si això té conseqüències en la nostra vida? 

Deia Joan Pau II: “no és exagerat dir que tota l’existència 
del fidel laic té com objectiu dur-lo a conèixer la  radical 
novetat cristiana que es deriva del baptisme (...)” 1. 

Hem d’anar madurant, cuidant la pròpia formació per prendre 
consciència de què significa ser batejats. 

 

El Catecisme de l’Església Catòlica: “la unció amb el sant 
crisma, oli perfumat i consagrat pel bisbe, signifi ca el do 
de l’Esperit Sant al nou batejat. Ha arribat a ser un nou 
cristià, és a dir, “ungit” per l’Esperit Sant, inco rporat a 
Crist, que és ungit sacerdot, profeta i rei .” 2 

Ens voldríem fixar en aquests tres dons que tenim impresos 
els batejats: sacerdot, profeta i rei. Que imprimeixen en 
nosaltres un caràcter i una manera de ser i actuar propis. 

                                                 
1 Christifideles Laici n.10 
2 Catecisme de l’Església Catòlica n.1241 
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El sacerdoci comú. 

Concili Vaticà II: “el fidels en virtut de llur sacerdoci, 
participen en l’ofrena Eucarística i l’exerceixen e n la 
recepció dels sagraments, en l’oració i acció de gr àcies, 
mitjançant el testimoni d’una vida santa, en l’abne gació i 
la caritat operant.” 3 

A l’Eucaristia 
Tenim aquí la manera d’exercir el nostre sacerdoci. Sempre 
podem millorar aquest exercici sacerdotal. Podríem aportar a 
l’Eucaristia les dificultats que hem tingut, els èxits i l’esforç que 
hem fet al llarg de la setmana en els nostres deures a l’àmbit 
laboral, familiar, de veïnat ... Podria ser el nostre compromís 
dins de la nostra família, al barri, a la parròquia, al poble ... 

Si pensem podem oferir al Senyor moltes coses i portar-les en 
el nostre cor per presentar a la taula de l’Eucaristia i així fer-la 
més activa i reeixida. 

A la vida del dia a dia 
Que joiós poder viure el nostre sacerdoci en la pròpia vida 
esforçant-nos per tal que cada dia creixem en santedat. 

Diu Romano Guardini: “si algú pregunta: voldria créixer en 
vida moral; per on he de començar?, llavors se li p odria 
contestar: per on vulguis. Pots començar per un def ecte 
del que t’has adonat en la teva vida professional. Pots fer-
ho en les exigències de la comunitat, de la família , de 
l’amistat, allà on hagis trobat un error.” 4 

                                                 
3 Constitució Lumen Gentium, n. 10 
4 La esencia del cristianismo. Una ética para nuestro tiempo. Romano 
Guardini. 
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A la vida familiar 
Els casats tenim un carisma propi, diu el Concili Vaticà II : “(...) 
els cònjuges cristians, en virtut del sagrament del  
matrimoni, pel que signifiquen i participen el mist eri 
d’unitat i amor fecund entre Crist i l’Església, s’ ajuden 
mútuament a santificar-se en la vida conjugal i en la 
procreació dels fills, i per això tenen el seu do p ropi, dins 
del Poble de Déu, en el seu estat i forma de vida.” 5 Tenim 
encarregada la santificació del cònjuge i dels fills. 

Quina tasca més encisadora per exercir el sacerdoci a que ens 
consagra el baptisme! Val la pena que ens hi posem doncs 
començant per la pròpia santificació i a mena de cercles 
continuar per la del cònjuge, desprès els fills, la família per 
arribar en la manera que puguem a tota la societat. 

L’ofici profètic. 

“La participació en l’ofici profètic de Crist (...)  habilita i 
compromet els laics a acollir amb fe l’evangeli, a anunciar-
lo amb la paraula i les obres (...) estan cridats a  fer 
resplendir la novetat i la força de l’evangeli en l a seva vida 
de cada dia, familiar i social (...) 6 

La família al seu interior pot desplegar una certa forma 
d’activitat missionera, d’anunci de l’evangeli. “Això passa 
quan alguns dels seus components no tenen fe o no l a 
practiquen coherentment. En un cas així les famílie s han 
d’oferir un testimoni viscut de llur fe que els est imuli i 
sostingui en el camí cap a l’adhesió plena al Crist  
Salvador” 7 

                                                 
5 Constitució Lumen gentium, n. 11 
6 Christifideles Laici, n.14 
7 Familiaris Consortio n.54 


