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QUAN RESO, QUIN LLIBRE DE PREGÀRIA FAIG SERVIR? 

 

S’ha dit i repetit que resar és fonamental per a la vida cristiana. S’ha 
comparat el resar al respirar: així com per a viure necessitem respirar, 

també perquè hi hagi vida espiritual i vida cristiana cal resar.  “Només qui 

prega, és a dir, qui es posa en mans de Déu amb amor filial, pot entrar en 
la vida eterna que és Déu mateix”, ha dit Benet XVI. És de suposar, doncs, 

que no hi ha cap cristià que no estigui convençut de la necessitat de pregar. 

Una altra cosa és que, amb el tragí de la vida moderna, es trobi el temps 

adequat per a pregar. Tanmateix hem de fer tot el possible per a habituar-
nos a fer una estona de pregària cada dia. I, per fer-ho, disposem d’unes 

eines que ens hi poden ajudar: són els llibres de pregària. 

 
De llibres de pregària n’hi ha diversos. Aquí parlarem de quatre que són 

útils, fàcils de manejar, de format petit i escrits en català. Vegem, doncs, 

quatre llibres de pregària, des del més senzill fins al més complet:   

 
 - Pregàries bàsiques del cristià i fórmules de doctrina 

cristiana, un llibret que cap a la butxaca, editat pel bisbat de Vic (2012), i 

en el qual, com diu el títol, hi ha les pregàries bàsiques del cristià i aquelles 
fórmules de fe que caldria saber. Té trenta pàgines.  

 

 - Oracions del cristià, un llibret editat pel Centre de Pastoral 
Litúrgica de Barcelona (1992), que conté: les oracions bàsiques del cristià; 

un recull de paraules de Jesús; els manaments, els sagraments i les festes 

principals del calendari cristià. Té 38 pàgines. 

   
 - L’essencial per a la vida del cristià, llibret editat pels coeditors 

de Catecisme (2011). Es tracta d’un llibret dividit en dues parts: en la 

primera part hi ha pregàries i fórmules de la doctrina catòlica; en la segona 
part, seguint el Catecisme de l’Església Catòlica, s’exposa el que la fe és 

(els 12 articles del Credo), el que la fe dóna (els 7 sagraments) i el que la fe 

demana (els 10 manaments). Aquest recull de pregàries i veritats de 
l’Església catòlica, van acompanyats d’algunes reflexions. Té 134 pàgines. 

 

- Pregàries del cristià, elaborat pels bisbes de Catalunya (2000), un llibre 

popular de pregària. Està dividit en sis parts: pregàries i textos bàsics del 
cristià; pregàries per a la santificació del dia; pregàries pròpies de l’any 

litúrgic; pregàries relacionades amb els sagraments; pregàries a Maria; 

pregàries demanant la protecció de Déu sobre  les persones i les coses. Té 
175 pàgines. 

 

Evidentment, per a pregar, no és imprescindible utilitzar un llibre, però sí 
que tenir un llibre de pregària a mà ajuda i fa que tinguem un mètode a 

l’hora de pregar. A més d’un d’aquests llibres de pregària, en tota llar 



cristiana hi hauria d’haver –diuen els bisbes de Catalunya- la Bíblia, el 

Missal, la Litúrgia de les Hores i el Catecisme de l’Església Catòlica.  Potser 

això que demanen els bisbes és demanar molt, però va bé saber, almenys, 
quins llibres de contingut religiós hauríem de tenir a casa. El més important, 

però, és que preguem, amb un llibre  de pregària o sense.     

 

         El mossèn 

 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, 6:  pels difunts de la família Mattes 

i Arnau; diumenge, dia 7: per Mario Chiesa i Soler, difunt;  dijous, dia 11: 
per la intenció del qui ha fet l’almoina.  
 

INFORMACIONS  
 

  INICI DEL CURS DE LA CATEQUESI INFANTIL 

 
Dijous, dia 11 d’octubre, a un quart de sis de la tarda, començarem el 

curs de catequesi infantil. Hi haurà dos grups, els que comencen i els que faran 
la primera comunió aquest any. Preguem perquè aquests infants aprofitin 
aquesta oportunitat d’aprendre què cal saber com a cristià, quines festivitats cal 

celebrar, què cal fer i a com cal pregar.  
 

 
VISITA PASTORAL: cada vegada que el senyor  Bisbe visita un arxiprestat 
amb motiu de la visita pastoral, primer de tot, celebra una missa, a la catedral, 

a l’altar de sant Bernat Calbó, demanant al sant que la visita pastoral doni bons 
fruits. El dia que el senyor Bisbe celebrarà aquesta missa és el dijous, dia 11 

d’octubre, a les 9 de matí, i hi pot participar tothom que vulgui. Ho fem saber, 
sobretot, per convidar tothom a unir-se, des de casa seva, a la pregària del 
senyor bisbe.   

 
DEFUNCIÓ: Dilluns passat, a les 12 del migdia, a l’església parroquial, es va 
celebrar la missa exequial per Serafí Masvidal i Pagès, de 82 anys d’edat. Va 

morir a Masvidal, el diumenge, dia 30 de setembre. Reposi en pau. 
 
COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: es van recollir 134,18 euros; aquesta 

quantitat, com sabeu, es divideix en tres parts iguals: una part és per fer dir 
misses pels difunts de la parròquia; una altra part per Càritas i Mans Unides; i 
una altra part per la parròquia.  

 
VITRINES: ja està tot pagat. Per tant, ja s’haurà acabat de fer col·lectes 
extraordinàries per a les vitrines. És l’hora, doncs, d’agrair molt sincerament la 

col·laboració de tots els qui heu anat fent donatius segons les vostres 
possibilitats. Moltíssimes gràcies. Properament tornarem a presentar els 
números de les vitrines per tal de recordar el pressupost que es va fer i quin ha 

estat finalment el cost real.  


