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era foraster, i em vau acollir (mateu 25,35)
Senyor,

Amb l’esperança de la Pasqua, posem davant teu les dones i els homes que han de 
marxar del seu país i abandonar la seva família per trobar feina i viure dignament...

Equip de Pastoral Obrera  
del Bisbat de Sant Feliu 

de Llobregat

Tu, que has volgut viure amb 
nosaltres i com nosaltres, i que 
has vençut la mort,

√ fes-nos solidaris, per compartir 
amb els altres tot el que tenim

√ fes-nos esperançats, perquè 
siguem capaços d’imaginar un 
futur tal i com tu el vols,

√ fes-nos acollidors, per obrir-nos 
de debò a totes les persones que 
pateixen, vinguin d’on vinguin,

√ fes-nos lluitadors per defensar 
els drets legítims dels homes i 
dones treballadors.

√ fes-nos creatius a l’hora de 
buscar respostes a la manca de 
feina i d’habitatge.

√ fes-nos confiats i dialogants per 
caminar junt amb els altres.

Et preguem per les persones que es veuen obligades 
a fer llargues travesses en la clandestinitat, que 
són maltractades física i psíquicament pel camí, 
que han de viure en camps de concentració, que 
són menystingudes com a immigrants, 

Et preguem per les persones que no poden ser al costat 
de les persones estimades, no veuen créixer els 
seus fills, no poden acompanyar els seus pares.

Et preguem per les dones i homes que viuen entre 
nosaltres i no tenen drets de ciutadania, que han 
de treballar en condicions indignes i precàries, i 
que experimenten el racisme.

Et preguem per les persones que malviuen 
amuntegades, al carrer o en naus abandonades 
sense possibilitats d’accedir a una feina.

Et preguem pels joves de les nostres famílies, que 
es veuen forçats a emigrar a d’altres països: que 
siguin tractats amb dignitat, que puguin gaudir 
d’una feina adequada a la seva formació, que 
puguin sentir-se acompanyats per nosaltres.


