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PREGÀRIA A 
SANT MARTÍ DE TOURS, BISBE

Sant Martí, en el dia de la vostra festa
som aquí per honorar-vos,

per recordar la vostra santedat,
per demanar-vos que ens ensenyeu

a caminar cap a Déu.

Admirem el vostre gest,
quan éreu un jove soldat,

de compartir la capa amb un pobre.
Feu que, com vós, sapiguem

veure el rostre de Crist en les persones més necessitades
que trobem en el nostre camí.

Sabem que la vostra gran vocació
va ser viure com a monjo

i dedicar-vos intensament a l’oració.
Feu-nos comprendre que, enmig dels afanys

de la vida de cada dia, hem de buscar
temps per a trobar-nos amb Déu.

En aquest dia de la vostra festa
recordem que vau ser elegit bisbe de Tours pel poble fidel

i que, com a bon pastor,
vau respondre a la confiança d’aquest poble

regint-lo amb caritat
i edificant-lo amb la paraula i amb l’exemple.

Sabem que vau treballar de valent 
per difondre la fe cristiana

i per formar el clergat;
que vau ser misericordiós i pacificador,
i que vau viure pobrament i humilment.



Ajudeu-nos, sant Martí,
a estimar i a servir l’Església del nostre temps

com vós vau estimar i servir l’Església del vostre temps;
intercediu per nosaltres perquè tinguem saviesa

per a créixer en el coneixement de Déu,
coratge per a mantenir-nos ferms en la fe,
fortalesa per a saber-ne donar testimoni.

Sant Martí, patró de la nostra parròquia de Viladrau,
mireu amb afecte el nostre poble,

protegiu i beneïu les nostres famílies
per tal que l’estimació, el goig i la pau
arrelin fondament en les nostres llars.

Orienteu els nostres passos
a servir Déu amb llibertat d’esperit
i el proïsme amb caritat fraterna,

i feu que, ajudats per la vostra intercessió
i sota el vostre guiatge,

siguem capaços de perseverar-hi
tot al llarg de la nostra vida. Amén.

Parròquia de Sant Martí de Viladrau,
festa de Sant Martí de Tours, 11 de novembre del 2011
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