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UNA ESTONA DE PREGÀRIA 
 

- El nom del Pare 

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 

 
- Salm (Salm 66):  

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, 

que ens faci veure la claror de la seva mirada. 

La terra coneixerà els vostres designis, 
i tots els pobles veuran la salvació. 

 

Que us lloïn les nacions, Déu nostre, 

que us lloïn els pobles alhora. 

 
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. 

Vós regiu el món amb justícia, 

regiu les nacions amb rectitud, 

i guieu els pobles de la terra. 
 

Que us lloïn les nacions, Déu nostre, 

que us lloïn els pobles alhora. 

 
La terra ha donat el seu fruit, 

el Senyor, el nostre Déu ens beneeix. 

Que Déu ens beneeixi, 

i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. 

 
Glòria al Pare i al fill 

i a l’Esperit Sant. 

Com era al principi, ara i sempre 

i pels segles dels segles. Amén. 
 

 

- Text: (Ensenyament de la religió a l’escola) 

 
“Els pares, ja que han transmès la vida als fills, són els primers i principals 

educadors. Per aquesta raó, pertoca als pares catòlics, cuidar l’educació 
cristiana dels seus fills. (...) entre tots els mitjans d’educació, el de major 
importància és l’escola que és ajuda primordial per als pares en el compliment 

del seu deure d’educar, particularment per afavorir la transmissió de la cultura i 
l’educació a viure plegats. (...)  

 



L’ensenyament escolar de la religió s’emmarca en la missió evangelitzadora de 

l’Església. És diferent i complementari a la catequesi, a la parròquia i a d’altres 
activitats, com l’educació cristiana familiar o les iniciatives de formació 
permanent dels fidels. A més del diferent àmbit on cadascuna és impartida, són 

diferents les finalitats que es proposen: la catequesi es proposa promoure 
l’adhesió personal a Crist i la maduració de la vida cristiana en els seus diferents 
aspectes; l’ensenyament escolar de la religió transmet als alumnes els 

coneixements sobre la identitat del cristianisme i de la vida cristiana”.   
(L’ensenyament de la religió a l’escola, carta circular de la congregació per a l’educació catòlica 
als presidents de les conferències episcopals, 2009) 

 
- Parenostre o avemaria. 

- Pregària final: 

Oh Déu, vós que per mitjà del vostre Fill, reconcilieu 

meravellosament amb vós el llinatge humà. Feu que el poble cristià 
s’afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de 

Pasqua que s’acosten. Per Crist Senyor nostre, amén. 

 
El mossèn 

________________________________________ 
AGENDA:  

 
INTENCIONS DE MISSES:  dissabte, dia 17: per Raimunda i Josep Font, 
difunts; diumenge, dia 18: per Carme Serra i Muntal, difunta; dijous, dia 

22: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 24: per Joan 
Arxé i Mitjavila, difunt; diumenge, dia 25: per Pepita Llorà i Llosada, 
difunta. 

 
INFORMACIONS: 
 

DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma són dies 
d’abstinència de menjar carn. El Divendres Sant és dia de dejuni, a més de ser 
d’abstinència.  

 
DEFUNCIÓ: Dijous passat, a les 5 de la tarda, a l’església parroquial es va 
celebrar la missa exequial per CARME ALMEDA i MASSAGUER,  de 83 anys 

d’edat, vídua de Francesc Llorà i Llosada. Va morir a Tona, el dia 7 de març del 
2012. Havia nascut a Viladrau el dia 28 de setembre de 1928.  

 
COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: es van recollir 164,98 euros; d’aquesta 
quantitat en farem tres parts: una part serà destinada a dir misses pels difunts 

de la parròquia; una altra part es destinarà a necessitats de la parròquia i una 
altra part, repartida a parts iguals, es lliurarà a Càritas i a Mans Unides.  

 
DONATIUS PER A LES VITRINES: 50,00; 10,00 euros. Moltes 

gràcies. 


