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Et lloem, Déu nostre, Pare dels pobres, 
dels qui tenen fam i set, 
dels qui no tenen feina o la tenen molt precària,  
dels qui no tenen oportunitats de créixer, 
dels perseguits i indefensos, dels explotats i oprimits. 
 
Et lloem i et beneïm, 
Pare bo, per Jesucrist, el teu Fill 
que vas fer semblant a nosaltres en tot;  
en ell trobem la llum que ens il·lumina,  
el camí que hem de seguir 
i l'amic que ens acompanya. 
 

Lloem el Senyor, al·leluia, 
perquè ens ha estimat, al·leluia, 
lloem-lo tots junts 
sentim-nos germans, al·leluia, al·leluia. 

 
Envia el teu Esperit sobre aquest Pa i aquest Vi  
perquè siguin per a nosaltres 
el Cos i la Sang del teu Fill. 
Avui ens convides 
a repetir la mateixa acció de Jesús 
que va realitzar la nit abans de ser entregat, 
prenent el pa en les seves mans, 
et donà gràcies, el partí i el donà als deixebles dient: 
Preneu i mengeu-ne tots: això és el meu cos 
entregat per vosaltres. 
 
Igualment, havent sopat,  
va prendre el calze, et beneí  
i el passà als deixebles dient: 
Preneu i beveu-ne tots, 
aquesta és la copa de la meva Sang, 
feta aliança nova i eterna, 
vessada per vosaltres i per tots els homes i dones  
per al perdó dels pecats; 
feu això en record meu. 
 
Per això, ara recordem amb gratitud 
la pasqua del teu Fill. 
Crist, amb la seva vida, Passió, mort i resurrecció  
ha obert un nou horitzó per a les nostres vides.  
Ell ens ha obert la porta 
que només es podia obrir des de fora. 
 

Tu ets el nostre Déu, Salvador,  
volem seguir els teus camins, som aquí, Senyor. 

 
Et demanem que enviïs el teu Esperit Sant 
sobre els infants i animadors del MIJAC. 
i sobre tots els homes i dones 
compromesos en fer avançar el nostre món 
cap al teu Regne, 
i sobre tota l'Església. 
Beneeix amb el teu amor 
totes les persones que estimem (...) 
I també les persones que ja no són entre nosaltres (...) 
Ajuda'ns a construir un Regne de Pau,  
un món en que sigui possible viure,  
on els infants estiguin contents, 
on els joves puguin tenir il·lusions,  
on els adults se sentin realitzats, 
i on els avis puguin descansar. 
Un món en el que Tu, oh Déu, 
siguis enmig nostre com el nostre Pare. 
Per Jesucrist, Fill teu i germà nostre. 
 
Per Ell, amb Ell i en Ell... 
 

Oh! Cridem amb tots els homes, 
amb tots els germans d'arreu del món. 
Oh! Cridem amb tots els homes: Tu ets el nostre Déu. 
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El Senyor sigui amb vosaltres. 

I amb el vostre esperit. 

Amunt els cors. 

Els elevem al Senyor. 

Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. 

Cal fer-ho i és de justícia. 

Sí, Pare bo, vós que ens estimeu tant, ens reuniu per 
a la festa de l'eucaristia; us en donem gràcies i amb 
Jesucrist, que és la nostra alegria, us cantem: 

Glòria i lloança per sempre. 

Tant ens heu estimat que per a nosaltres heu creat 
aquest món, tan gran i tan bonic. 

Glòria i lloança per sempre. 

Tant ens estimeu que ens doneu el vostre Fill 
Jesucrist perquè ens acompanyi fins a vós. 

Glòria i lloança per sempre. 

Tant ens estimeu que ens agermaneu amb ell, com 
els fills d'una mateixa família. 

Glòria i lloança per sempre. 

Pel vostre gran amor us donem gràcies amb els 
àngels i amb els sants que en el cel us adoren i 
canten: 

Sant, sant, sant és el Senyor,  

Déu de l'univers. 
El cel i la terra  

són plens de la vostra glòria. 

Hosanna a dalt del cel.  

Beneït el qui ve en nom del Senyor. 

Hosanna a dalt del cel. 

Que sigui beneït Jesús, el vostre enviat, amic dels 
petits i dels pobres. Ell ha vingut a ensenyar-nos 
com us hem d'estimar a vós i com hem d'estimar-nos 
nosaltres. 

Ell ha vingut per arrencar del nostre cor el mal que 
no ens deixa ser amics i l'odi que no ens deixa ser 
feliços. 

Ell ens ha promès que l'Esperit Sant serà sempre 
amb nosaltres perquè visquem sempre com a fills 
vostres. 

Beneït el qui ve en nom del Senyor. 

Hosanna a dalt del cel. 

Déu i Pare. nostre, envieu l'Esperit Sant perquè 
aquest pa i aquest vi es converteixin en el Cos i en la 

Sang de Jesucrist, nostre Senyor. 

Ell, el dia abans de la seva passió, ens va fer 
conèixer el seu amor immens; i mentre sopava amb 
els seus deixebles prengué el pa j, donant-vos 
gràcies, el va partir i els el donava, tot dient: 

PRENEU I MENGEU-NE TOTS QUE AIXÒ ÉS 
EL MEU COS, ENTREGAT PER VOSALTRES. 

Aquest és el Cos de Crist, entregat per 

nosaltres! 

També va agafar el calze, ple de vi, i va pregar altra 
vegada donant-vos gràcies, i va fer que se'l 
passessin, tot dient: 

PRENEU I BEVEU-NE TOTS, QUE AQUEST ÉS 
EL CALZE DE LA MEVA SANG, LA SANG DE 
L'ALIANÇA NOVA I ETERNA VESSADA PER 
VOSALTRES I PER TOTS ELS HOMES, EN 
REMISSIÓ DELS PECATS. 

Aquesta és la Sang de Crist, vessada per 

nosaltres. 

Després els va dir: 

FEU AIXÒ, QUE ÉS EL MEU MEMORIAL. 

Per això, Pare bondadós, ens recordem de la mort i 
de la resurrecció de Jesús, el Salvador del món; ell 
s'ha posat a les nostres mans perquè us l'oferíssim 
com sacrifici que ens porta cap a vós. 

Que estimem més, 

que estimem fort. 

T'ho demanem, Déu de l'amor. 

Escolteu-nos, Senyor Déu nostre, i doneu el vostre 
Esperit d'amor a tots els qui participen d'aquest 
convit, perquè estiguin cada dia més units a la vostra 
Església, amb el papa, amb el bisbe, amb els altres 
bisbes i amb tots els qui treballen pel vostre poble. 

Que estimem més, 

que estimem fort. 

T'ho demanem, Déu de l'amor. 

Recordeu-vos, Senyor, dels qui estimem i dels qui 
hauríem d'estimar més. Recordeu-vos dels qui ja han 
mort i feu-los entrar a casa vostra. 

Que estimem més, 

que estimem fort. 

T'ho demanem, Déu de l'amor. 

Reuniu-nos un dia al costat vostre amb la Verge 
Maria, Mare de Déu i mare nostra, per fer amb vós. 
la festa del cel en el vostre Regne. 

Aleshores tots els amics de Jesús, el nostre Senyor, 
us podran cantar per sempre... 

Sant, sant, sant... 



PREGÀRIA EUCARÍSTICA 

 
REALMENT us donem gràcies Senyor amb cor d'infant, i alcem el nostre cant agraït 

enmig de la marxa i de la lluita, tot cercant a les palpentes, perquè reconeixem que sou 
present, actiu i transformador de la nostra militància i responsabilitat al MIJAC, sent 

amics i testimonis de la canalla. 

VÓS no sou aquell déu llunyà, aquell déu inventat; que fa nosa en el nostre camí. 
Vós sou l'Amor del nostre estimar, sobretot als infants dels nostres centres i fóra d'ells. 

Vós sou la Justícia del nostre lluitar pels drets dels infants a la societat i a la mateixa 

Església. 
Vós sou el Futur del nostre avui, que dóna sentit i esperança a tota la nostra vida i compromís cristià. 

US DONEM GRÀCIES perquè en la persona Jesús de Natzaret, us heu mostrat humà amb cor diví i diví amb cor 
humà; humil amb cor gran, gran amb cor humil. 

EN EL CRIST us heu fet Temps del nostre temps, Clam del nostre clam, Cant del nostre cant. 

PER AIXÒ, amb tot el que de bellesa i de poder, de creació i de vida hi ha al món, unint la nostra veu a la de tanta 
gent -especialment als que no tenen veu i no compten perquè no són majors d'edat-, que de sempre i per sempre us 

cerquen en la seva senzillesa i espontaneïtat, cantem la vostra glòria:  

SANT, SANT, SANT ÉS EL SENYOR, DÉU DE L'UNIVERS. EL CEL I LA TERRA SÓN PLENS DE LA 

VOSTRA GLÒRIA. HOSANNA A DALT DEL CEL. BENEÏT EL QUI VE EN NOM DEL SENYOR. 

HOSANNA A DALT DEL CEL. 

VÓS ENS CONVOQUEU per a una tasca nova. Vós ens envieu al món infantil per a renovellar-lo: per donar vista als 

cecs, per fer caminar els coixos, perquè puguin parlar els muts, per fer conèixer un món nou als pobres, per treure de 
les presons als captius, per anunciar l'alliberament als oprimits, per ressuscitar els morts. I així, Vós, el nostre Déu, 

.sou el "Déu-amb-nosaltres", el Déu que es fa infant en el més profund del nostre interior. 

US DEMANEM ARA; que per la força del vostre Esperit, així com va néixer, d'una manera innocent i fràgil, el vostre 

Fill entre els pobres d'aquest món, faci d'aquest pobre pa i vi, el Cos i la Sang de Jesús per a nosaltres. Ell ens va 
manar de fer la memòria de lliurament sense condicions del seu darrer sopar. 

Abans d'acomiadar-se dels seus amics, mentre sopava amb ells, prengué el pa amb les seves mans, el beneí i els donà, 

tot dient: PRENEU I MENGEU-NE TOTS, PERQUÈ AIXÒ ÉS EL MEU COS ENTREGAT PER VOSALTRES. 

I també va prendre una copa plena de vi, i els hi va passar tot dient: PRENEU I BEVEU-NE TOTS, QUE AQUEST 

ÉS EL CALZE DE LA MEVA SANG, LA SANG DE L'ALIANÇA NOVA I ETERNA, VESSADA PER 

VOSALTRES I PER TOTS ELS ÉSSERS HUMANS, EN REMISSIÓ DELS PECATS. FEU AIXÒ, QUE ÉS EL 
MEU MEMORIAL. 

PARE, que no margines, ni maltractes a cap infant del món, units al Crist, renovem el nostre compromís de compartir 

amb tothom el que som i el que tenim. El nostre compromís en el MIJAC i allà on som. La nostra lluita, al costat dels 

més dèbils de la nostra societat; perquè arribi el dia en què el compartir ja no sigui una llei o un esforç pesat, sinó una 
festa i un gran joc a on l'alegria del Regne de Déu sigui la música de fons. 

MARE, que no abandones a cap ésser humà, perquè tothom som fills teus, ajuda'ns junt al papa ________, al nostre 

bisbe ________ i a tot el poble reunit en el teu nom, a donar testimoni d'acollida i d'amor fratern als incompresos, 
menyspreats, oprimits, explotats... sobre tot, en la figura dels infants i de les seves famílies. 

DÉU DE LA VIDA, que la teva abraçada sigui plena de vida nova per tota la gent que ha mort, pels infants maltractats 

i violats, pels infants assassinats abans de néixer, pels infants morts a la guerra, pels infants morts de malaltia com la 
SIDA o la malària, pels infants anònims que mai han estat considerats persones... i per a totes les persones que han 

estan al seu costat. SENYOR, que la teva misericòrdia faci justícia. I, ara, fem aquest gest, signe de l'aliança amb la 

teva gràcia:  

Per Crist, amb ell i en ell, vós, Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant rebeu tot honor i tota glòria pels 
segles dels segles. AMÉN. 

MENTRESTANT, ajuda'ns a anticipar, amb el nostre testimoni i estil de vida del MIJAC, ja d'aquell Dia joiós, ni que 

sigui molt imperfectament, tot repetint la pregària que Jesús ens va ensenyar: 

PARENOSTRE... 


