ORACIONS PER A CADA DIA

DILLUNS
Gràcies Jesús pel do de la vida, que és fruit gratuït del teu Amor.
Et beneïm per tots els regals que ens has fet: família, amics, professors,
companys, Col·legi i Parròquia.
Ajuda'm, Senyor, a escoltar, obeir i esforçar-me cada dia més.
A les teues mans pose la meua vida, els meus esforços, il·lusions i fracassos;
guia'm hui i sempre, i ompli este dia de les teues benediccions. AMÉN.
DIMARTS
Gràcies Jesús per l'Església, per formar part d'esta gran família.
Per el Baptisme en vas fer fill de Déu i membre de la Comunitat cristiana.
Fes-me avançar pel camí que Tu em marques i, unit a tots els meus germans,
mai permetes que estiga sol.
A les teues mans pose al Papa, els Bisbes, Sacerdots i tots els membres de
l'Església
perquè, baix la teua protecció, puguem experimentar l'abraçada infinita del teu
amor.
AMÉN.
DIMECRES
Gràcies Jesús per dir-nos: “Tu eres el meu fill estimat”.
Et beneïm perquè tu t'ocupes de nosaltres, ho fas “directament”
i per mitjà de les persones que ens poses a prop cada dia.
Concedeix-nos viure sabent-nos acompanyats per Tu.
Cuida de cadascun de nosaltres, i de totes les persones a les quals volem i ens
volen.
Fes del nostre Col·legi un lloc on trobar-te, un espai en el qual ens sentim
segurs, acollits, escoltats, acompanyats i estimats.
Posa en el nostre cor el desig de dir-te SI. AMÉN

DIJOUS
Gràcies Jesús per la nostra Parròquia,
en ella aprenc a voler-te i a compartir amb els altres.
Quan em sent feble, la Parròquia m'enforteix;
quan em canse, ella m'ajuda.
Gràcies per donar-me un lloc on escoltar la teua Paraula
i créixer, per mitjà de la Catequesi, en l'amistat amb tu.
Infon en els nostres cors el desig de seguir-te
i parlar del teu amor als altres.
Que ens coneguen, Senyor, per la nostra fraternitat
i amor als més necessitats.
Que mai ens falte la teua presència
i el pa necessari per al camí. AMÉN.
DIVENDRES
Et done gràcies Jesús
pel do de la pau i l'amistat.
Posa en el meu cor, Senyor, la tranquil·litat,
la pau i la serenitat per a poder donar-la als altres.
No permetes que estiguem dividits en les nostres famílies,
en el Col·legi, en la Comunitat cristiana i en el món.
Ajuda als nostres pares a voler-se i respectar-se sempre.
Ajuda als malalts, als que estan sols,
i als que pateixen els errors dels altres.
I, com deia Sant Francesc d'Assís:
¡Senyor, fes de mi un instrument de la teua pau!
Que allí on hi haja odi, pose jo amor;
on hi haja ofensa, pose jo perdó;
on hi haja discòrdia, pose jo unió;
on hi haja desesperació, pose jo esperança;
on hi haja tristesa, pose jo alegria. AMÉN

