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La pregària de Maria (2617-2619) 

 En Maria, el do de Déu troba l’acolliment, i respon amb l’ofrena de tot el seu ésser. 

 L’aurora de la plenitud del temps: 

o prega abans de l’Encarnació: per la concepció de Crist 

o prega abans de la Pentecosta: per la formació de l’Església (Cos de Crist) 

 Maria intercessora: 

o A Canà, profecia del Banquet de les noces de l’Anyell. 

o A l’hora de la Nova Aliança, al peu de la Creu, Mare dels vivents. 

 El Càntic de Maria és de la Mare de Déu i de l’Església. 

 

ARTICLE TERCER: En el temps de l’Església (2623-2643) 

 L’Esperit Sant, que instrueix l’Església i li recorda tot el que Jesús va dir, també 

la formarà en la vida de pregària. 

 La primera comunitat s’alimenta de l’Eucaristia: reunió, ensenyament, fracció. 

 Primer resen amb els salms. Després, per l’Esperit Sant, es van formulant i 

desenvolupant noves formes de pregària. 

 

I. BENEDICCIÓ 

 El fons de la pregària cristiana: trobada de Déu amb l’home. 

 Dues formes: 

o descendent: el Pare és qui ens beneeix en Crist (font). 

o ascendent: som elevats pel Crist cap al Pare (fi). 

 

II. ADORACIÓ 

 La primera actitud de l’home que es reconeix criatura davant el seu Creador. 

o grandesa, omnipotència, silenci respectuós. 

o humilitat i seguretat en les nostres súpliques. 

 

III. PETICIÓ 

 La forma més espontània i habitual de pregària. 

 Tradueix la consciència de la nostra relació amb Déu: criatures, no som ni el nostre 

origen, ni amos de les adversitats, ni el nostre fi últim. 

 Petició de perdó. 

o Pel pecat ens apartem del Pare. La petició ja és un retorn cap a Ell. 

o És el primer moviment de la pregària de petició:  

 humilitat: tingueu pietat de mi que sóc un pecador... 

 confiança: qualsevol cosa que demaneu en nom meu... 

o Condició prèvia de la litúrgia eucarística i de la pregària personal. 



 Hi ha una jerarquia en les peticions (participar en l’amor salvador de Déu): 

o primer, el Regne. 

o segon, el necessari per acollir-lo i cooperar a la seva vinguda. 

 Pregar en tota necessitat i en tota ocasió. 

 

IV. INTERCESSIÓ 

 Jesús és l’únic intercessor davant del Pare. 

o Jesús no busca els propis interessos, fins a pregar pels qui li fan mal. 

 És una pregària de petició que ens configura més de prop a la pregària de Jesús. 

 Expressa la comunió dels sants. Les primeres comunitats cristianes van viure 

intensament aquesta forma de compartició. 

 

V. ACCIÓ DE GRÀCIES 

 Per l’obra de la salvació: Crist allibera la creació del pecat i de la mort per 

consagrar-la de nou i retornar-la al Pare. 

 Caracteritza la pregària de l’Església: en l’Eucaristia manifesta i esdevé més allò 

que ella és. L’Església fa l’Eucaristia, i l’Eucaristia fa l’Església. 

 Donar gràcies en tota necessitat i en tota ocasió. 

 

VI. LLOANÇA 

 La forma de pregària que reconeix més immediatament que Déu és Déu. 

 Canta, li dóna glòria, més enllà del que fa, perquè ELL ÉS. 

 Participa en la benaurança dels cors purs que l’estimen en la fe. 

 L’Esperit s’uneix al nostre esperit: fills de Déu en Crist per a glòria de Déu Pare. 

 

L’Eucaristia conté i expressa totes les formes de pregària: ofrena pura de tot el Cos de 

Crist a glòria del seu Nom, el sacrifici de lloança. 


