
 

 

 

 

Pregàries per al  

Temps de la Creació 

 

 

 

Monició per al començament 

 

 

Hui, 1 de setembre, comencem el Temps de la Creació que es 

prolongarà fins al 4 d'octubre. El Temps de la Creació és una època 

per a renovar la nostra relació amb el Creador i tota la creació a través 

de la celebració, la conversió i el compromís de la comunitat. 

Durant el Temps de la Creació, ens unim a les nostres germanes i 

germans de la família ecumènica en oració i acció per la nostra Casa 

Comuna. 

En les nostres eucaristies inclourem, durant aquests dies, una petició 

relacionada amb la cura de la Terra i dels qui l'habitem. 
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Pregària dels fidels 
 

Setembre 

 

 

  

Dia 1 
Memòria 

Mare de Déu dels 

Àngels del Puig. 

⎯ En aquest dia que en què donem principi al temps de la creació, demanem a 

Maria, Mare i Reina de tot el creat, que ella que es compadeix dels pobres 

crucificats i de les criatures d'aquest món arrasades pel poder humà, ens ajude 

a mirar aquest món amb ulls més savis. Preguem al Senyor. 

  

Dia 2 
Fèria 

⎯ Massa vegades vivim amb presses. Es fa difícil detindre'ns per a recuperar la 

profunditat de la vida. Ajudeu-nos, Pare, a no resignar-nos, a no renunciar a 

preguntar-nos pel sentit de tot el que ens envolta. Preguem al Senyor. 

  

Dia 3 
Memòria 

Sant Gregori el Gran, 

papa i doctor. 

⎯ Perquè, per intercessió de Sant Gregori el Gran, busquem el coneixement global 

de les coses, i no ens conformem amb el saber parcial, fragmentari, que és una 

altra forma d'ignorància. Preguem al Senyor.. 

  

Dia 4 
Fèria 

⎯ Ajudeu-nos, Senyor, a anar més enllà d’allò immediat. Que els interessos 

econòmics no es posen per damunt del bé comú ni continuen arrasant els 

recursos naturals, les fonts de la vida. Preguem al Senyor. 

  

Dia 5 
Fèria  

Santa Teresa de 

Calcuta. 

⎯ El gemec de la terra és el gemec dels més pobres. Danyant la casa comuna 

danyem als qui l'habiten. Feu-nos, Pare, instruments perquè el nostre planeta 

siga el que tu vas somiar en crear-lo. Preguem al Senyor. 

  

Dia 6 
Fèria 

⎯ Si la terra és do de Déu, no podem pensar només en el nostre profit immediat i 

egoista. Que amb el nostre treball i el nostre esforç deixem a les generacions 

futures, un món més habitable. Preguem al Senyor. 

  

Dia 7 
Fèria  

(Dia internacional de l’aire 

net per un cel blau) 

⎯ Perquè contribuïm, en la mesura del possible, a tindre un aire més net per a 

respirar en salut i un cel més blau per a contemplar en bellesa. Preguem al 

Senyor. 

  

Dia 8 
Festa 

Nativitat de  

la Mare de Déu. 

⎯ Perquè estiguem sempre atents a Maria que, enfront de la cultura del consum i 

la megalomania, ens mostra amb la senzillesa i la humilitat de que “menys és 

més”. Preguem al Senyor. 

  

Dia 9 
Fèria  

Sant Pere Claver, pb. 

⎯ Hem fet del “usar i llençar” una actitud que acaba transformant-se en la 

inhumana cultura del rebuig. Que introduïm en la nostra vida quotidiana l'actitud 

respectuosa del reduir, reciclar i reutilitzar... Preguem al Senyor 
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Dia 10 
Fèria  

Santíssim nom de Maria. 

⎯ La figura de Maria, la vestida de sol, amb la lluna als seus peus i una corona 

d'estreles, ens ajude a canviar el nostre estil de vida, poc respectuós amb la 

creació, per un altre més senzill i ple d'agraïment. Preguem al Senyor. 

  

Dia 11 
Fèria 

⎯ La nostra societat va sempre amb presses, pendents d’allò urgent, i de tindre 

més, oblidem allò més important, ser. Que aprenguem de Vós, Senyor, a 

construir una societat amb menys presses i amb més saviesa. Preguem al 

Senyor. 

  

Dia 12 
Fèria 

⎯ Quan el progrés no és per a tots, ni per a cadascun dels aspectes de la vida que 

ens ajuden a ser persones, no és progrés. Ensenyeu-nos, Pare, a construir la 

civilització de l'amor que anteposa la cura a la degradació. Preguem al Senyor. 

  

Dia 13 
Memòria 

Sant Joan Crisòstom, 

bisbe i doctor. 

⎯ Vos demanem que ens guieu cap a un estil de vida que respecte als éssers 

humans i els ecosistemes. Que l'educació socioambiental cresca i així fem 

créixer també en nosaltres la responsabilitat, aprofundint en la cura per la nostra 

Casa Comuna. Preguem al Senyor. 

  

Dia 14 
Festa 

L’Exaltació de la Creu. 

⎯ Igual que un arbre pot tardar anys a créixer, Senyor, ajudeu-nos a entendre que 

hi ha processos en la vida que requereixen temps. Que no caiguem en la cultura 

de la immediatesa que ens lliga a la creu del consumisme i el rebuig. Preguem 

al Senyor. 

  

Dia 15 
Memòria 

Mare de Déu dels 

Dolors. 

⎯ Que Maria, la mare que va cuidar a Jesús i ara cuida, amb afecte i dolor matern, 

d'aquest món ferit, ens ajude a prendre dolorosa consciència del que passa al 

nostre planeta i, així, actuar en lloc d'amagar els problemes davall de l’estora. 

Preguem al Senyor. 

  

Dia 16 
Memòria 

Sant Corneli, papa, i 

sant Ciprià, bisbe. 
(Dia mundial preservació 

capa d’ozó) 

⎯ Cada any moren milers de persones pels efectes del canvi climàtic i la 

destrucció de la capa d'ozó. Les solucions són a les nostres mans. Doneu-nos, 

Pare, voluntat per a posar remei. Preguem al Senyor. 

  

Dia 17 
Fèria  

Sant Robert Bel·larmino, 

bisbe i doctor. 

⎯ Perquè, especialment els creients en Déu creador, amb el nostre exemple i la 

nostra denúncia, siguem capaços de forçar els canvis socials que ens duguen a 

un estil de vida més sostenible. Preguem al Senyor. 

  

Dia 18 
Fèria 

 

⎯ El desenvolupament humà i del planeta sempre ha depés de les reserves 

d'aigua. Que preservem els rius i els llacs nets i amb aigua per a les pròximes 

generacions. Preguem al Senyor. 

  

Dia 19 
Fèria  

Sant Gener, 

Bisbe i màrtirr. 

⎯ Cada persona que habita en aquest món té igual valor. Pare ajudeu-nos a tindre-

ho sempre present en qualsevol circumstància de la nostra vida. Preguem al 

Senyor. 

  

Dia 20 
Memòria 

⎯ Que l'Esperit Sant ens il·lumine amb saviesa per a defensar la vida humana 

davant qualsevol conflicte, i així mantindre sempre un sentit crític per a 

reconéixer als qui realment busquen la pau. Preguem al Senyor.  
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Sant Andreu Kim 

Taegon, pb., i companys 

màrtirs. 
  

Dia 21 
Festa 

Sant Mateu Apòstol i 

Evangelista. 
(Dia mundial de la pau) 

⎯ La societat actual cerca el benefici immediat a través de l'especulació, afavorint 

a uns pocs en perjudici de molts. Que la intercessió de Sant Mateu ens ajude a 

procurar un sistema econòmic més just, que valore a cada ésser humà i el seu 

entorn i busque la pau. Preguem al Senyor. 

  

Dia 22 
Fèria  

Beats José Aparicio 

Sanz i 232 companys 

màrtirs. 

⎯ En cada criatura podem reconéixer la intervenció de Déu en la creació, fins i tot 

allò més xicotet exerceix una funció important a aquest projecte d'amor. Pare, 

ensenyeu-nos a valorar més enllà de les aparences. Preguem al Senyor 

  

Dia 23 
Memòria 

Sant Pius de Pietrolcina, 

pb. 

⎯ Ajudeu-nos, Pare, a entendre que allò que posseïm és un regal i poder fer així 

ús d'això pensant també en el bé dels altres, especialment dels més pobres. 

Preguem al Senyor.   

  

Dia 24 
Fèria 

⎯ Perquè els cristians ens impliquem seriosament en la construcció de pobles, 

ciutats i cases més habitables i fem així possible el creixement integral de les 

persones Preguem al Senyor. 

  

Dia 25 
Fèria 

⎯ Pare, enfortiu el nostre sentit de responsabilitat amb el planeta. Que les nostres 

idees es concreten en accions per a protegir tota la bellesa que heu creat.. 

Preguem al Senyor. 

  

Dia 26 
Fèria  

Sants Cosme i Damià. 

⎯ L'aigua és font de vida i és necessària per a la salut. Que, com a cristians, 

defensem l'accés universal a l'aigua potable perquè no estiga subjecta a les lleis 

de mercat que només beneficien a alguns. Preguem al Senyor. 

  

Dia 27 
Memòria 

Sant Vicent de Paül, pb. 

⎯ Recordeu-nos, Senyor, que l'amor al proïsme i el treball pels pobres, del qual va 

ser exemple Sant Vicent de Paül, passa per la cura de la Casa de tots i la lluita 

contra la degradació ambiental. Preguem al Senyor. 

  

Dia 28 
Fèria  

Sant Venceslau, màrtir. 

Sants Lorenzo Ruíz i 

companys màrtirs 

(Filipines). 

⎯ Per totes les associacions, grups i la pròpia comunitat familiar, perquè treballen 

per la dignitat humana i el bé comú, i arriben a aquells àmbits on els governs no 

arriben. Preguem al Senyor. 

  

Dia 29 
Festa 

Sants Miquel, Gabriel i 

Rafael, Arcàngels. 

 

⎯ Tot està connectat i, allò que som, es deu en part a l'experiència d'amor amb el 

proïsme. Que els Arcàngels Miguel, Gabriel i Rafael ens ajuden a connectar-nos 

a aquells que creiem diferents, i que eixa trobada ens faça més plens. Preguem 

al Senyor. 

  

Dia 30 
Memòria 

Sant Jeroni 

pb. i doctor. 

⎯ Sant Jerònim va procurar que a través de la Sagrada Escriptura ens arribara el 

missatge del Creador i el cant de les criatures parlant de la bellesa de la creació. 

Pare, vos demanem acostar-nos cada dia més a Vós per a vesar del teu amor i 

esperança. Preguem al Senyor. 
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Octubre 

 

 

  

Dia 1 
Memòria 

Santa Teresa de Lisieux, 

verge. 

⎯ En la nostra societat actual se'ns inculca un model de bellesa determinada per 

uns certs paràmetres on allò diferent, asimètric o comunament anomenat “lleig” 

és descartat. Vos demanem que, per intercessió de Santa Teresa de Lisieux, 

aprenguem a reconéixer la bellesa i l'obra del teu amor en cada criatura. 

Preguem al Senyor. 

  

Dia 2 
Memòria 

Sants Àngels Custodis. 

⎯ En moltes ocasions una mala comprensió dels nostres propis principis ens ha 

portat a justificar el maltractament de la naturalesa o el domini despòtic sobre 

allò creat. Que siguem custodis de la creació per a fer possibles la justícia i la 

pau. Preguem al Senyor.  

  

Dia 3 
Memòria 

Sant Francesc de Borja, 

pb. 

⎯ Perquè els governants asseguren la protecció dels ecosistemes abans que les 

noves maneres de poder arrasen la naturalesa, la llibertat i la justícia. Preguem 

al Senyor. 

  

Dia 4 
Memòria 

Sant Francesc d’Assís. 

⎯ Que la mirada fraternal de Sant Francesc d'Assís cap a la naturalesa i els més 

pobres ens ajude a tots a procurar per la germana Terra, la justícia amb els 

pobres, el compromís amb la societat i la pau interior. Preguem al Senyor. 

  

Dia 5 
Fèria Major de les 

Témpores 

⎯ Que mirem el nostre planeta des de la perspectiva del do i la gratuïtat, que 

aprenguem a contemplar-la i a trobar a Déu també en ella. Preguem al Senyor. 

 


