
 

 PREGÀRIES DE BON DIA 

 
 

 

# joemquedoacasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 # somjesusmaria 



 

 

 

 

 

 

Comença un nou dia, busquem un moment per posar-nos en presència de Déu, fent silenci, respirant amb tranquil·litat y oferint al Pare el 
dia que tot just comença. 
 

Bon dia, Senyor. 

 

Un bon dia que em regales.  

Gràcies per aquesta nova sortida del sol. 

Gràcies per aquest nou inici. 

Gràcies perquè m’acompanyaràs durant tota la jornada. 

Vull començar aquest nou dia  

amb entusiasme, amb alegria i il·lusió. 

 

Saber que ets al meu costat em fa sentir segur:  

en la meva família, en els meus amics,  
encara que no els tingui a prop, sé que puc comptar 
amb ells . 

 

T’ofereixo la feina que faci avui 

Que, amb la meva feina i el meu treball,  
el meu dia es converteixi en un trosset del 
món que jo vull i amb el que somio.  

Ajuda’m a omplir-lo d’entrega i amor. 
 

Senyor, que visqui de manera que els que es relacionin amb mi 
Descobreixin la teva tendresa.   Canción : https://www.youtube.com/watch?v=pQ1D5ICleIE 
Bon dia, Senyor. 
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Potser estem cansats i ens costa posar-nos en presència de Déu. 

Perquè no sabem què dir, perquè tenim moltes preguntes o sentiments desendreçats. 

Els dies se’ns fan llargs. Li demanem al Pare que vingui a trobar-nos en aquests moments que potser no el sabem trobar nosaltres.  
 
I Déu té la paraula per a tu. 

 
Si ningú no t’estima, la meva alegria és estimar-te. 

Si plores, estic desitjant consolar-te. 

Si et sents dèbil, et donaré la meva força i la meva alegria. 

Si tens por, et portaré a coll. 

Si vols caminar, t’acompanyaré. 

Si em crides, vindré sempre. 

Si et perds, no descansaré fins que et trobi. 

Si estàs cansat, jo seré el teu descans. 

Si t’equivoques, jo et perdonaré. 

Si em parles, que sigui de tu. 

Si em necessites, estic aquí, dins teu. 

No et resisteixis, no vull que facis res a la força. 

Si estàs a les fosques, seré la llum que il·lumini les teves passes. 

Si tens gana, seré el pa de vida per a tu. 

Si vols parlar, t’escoltaré sempre. 

Si em mires, veuràs la veritat en el teu cor.  
Si em vols veure mira una flor, una font, un gest d’amor.  
Si ets silenci, la meva paraula viurà en el teu cor. 

Canción : https://www.youtube.com/watch?v=mEkIdvR1X0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=mEkIdvR1X0Y


 

 

 
 
 

 

Desitjo tot això. 
 

 

Que la meva orella estigui atenta al que em dius. 

Que el soroll quotidià no tapi la teva veu. 

Que et trobi, et reconegui i et segueixi. 
 

Que en mi brilli la teva llum. 

Que les meves mans estiguin per donar i protegir. 
Que el meu cor tremoli amb el patiment de cada 
home i dona. 
 

Que sàpiga trobar un lloc en el teu món. 

Que la meva vida no sigui estèril.  

Que deixi un record càlid en la gent que em 
creui. 

 

Que sàpiga parlar de pau, la imaginar pau i construir 
la pau. 

Que estimi, encara que a vegades faci mal. 

Que distingeixi en l’horitzó les senyals de la teva obra. 

 

Tot això desitjo, tot això et demano, 
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=SpdlW9BMB0E  tot això t’ofereixo, pare. 

 

José María Rodríguez Olaizola, sj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SpdlW9BMB0E


 

 

 
 
 

Senyor necessitem que toquis la nostra vida  
 

Senyor, necessitem que toquis la nostra 
vida per omplir-la de sentit, 

per despertar els somnis. 

 

Necessitem que toquis la vida de família 
Fes-nos veure que val la pena donar sense 
esperar resposta, estimar de manera 
incondicional a la gent que estimem. 

 

Necessitem que toquis les nostres relacions 
humanes i ens facis superar timideses i 
insensibilitats; 

Fes-nos veure a aquells que estan al nostre 
costat i que els hi falta il·lusió, amistat i 
companyia. 

 

Això sí que és omplir la nostra vida de sabor i de sentit. 

 

Que escoltem la veu de Maria, que avui ens  
diu: "Feu el que Ell us digui" 
 

 

Canción:https://www.youtube.com/watch?v=R1Uyhk3MT10 

https://www.youtube.com/watch?v=R1Uyhk3MT10


 

 

 
 

 

Pare, fes que me n’adoni que camino juntament amb altres persones. 

 

És veritat Senyor, que m’estimes amb amor personal, 
Cuides de mi i dirigeixes les meves passes una a una;  

Però també es veritat que em crides a sentir-me part del món. 

 

Fes que em senti responsable, sociable, amable, 
germà dels meus germans. 

 

No permetis que pensi que puc viure jo sol pel meu compte, que no 
necessito a ningú, que les vides dels altres no tenen res a veure amb la 
meva... 

No permetis que m’aïlli, que em torni solitari... 

 

Fes que em senti orgullós dels meus germans i les meves 
germanes, que apreciï les seves qualitats i gaudeixi de la 
seva companyia. 
Fes que millori la vida dels altres i deixa que els altres 
millorin la meva. 
Que estimi a la gent i se’m noti en cada gest i en cada 
paraula. 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=3SC0Ze4ta9o 

https://www.youtube.com/watch?v=3SC0Ze4ta9o

