
Les oracions secretes del 
sacerdot durant la Missa 



Abans de la lectura de l’Evangeli 

Déu totpoderós, 

purifiqueu-me  

el cor i els llavis, 

perquè pugui proclamar 
dignament el vostre Evangeli 
 



Després de l’Evangeli 

Que les paraules  

de l’Evangeli 

esborrin  

els nostres pecats. 
 



Presentació de les ofrenes (el pa) 

Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers, 

per aquest pa que hem rebut de la 
vostra bondat 

i que és fruit de la terra  

i del treball dels homes: 

us el presentem  

perquè es converteixi  

per a nosaltres en pa de vida. 

 



Presentació de les ofrenes (el vi) 

Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers, 

per aquest vi que hem rebut  

de la vostra bondat 

i que és fruit de la vinya  

i del treball dels homes: 

Us el presentem  

perquè es converteixi  

per a nosaltres en beguda espiritual. 
 



Abans de la pregària sobre les ofrenes 

Accepteu, Senyor,  
el nostre cor penedit. 

Que aquest  
sigui el nostre sacrifici, 

agradable a la vostra presència, 
Senyor; Déu nostre. 

 



Lavatori de mans 

Renteu-me ben bé  

de les culpes, Senyor: 

purifiqueu-me  

del meu pecat. 
 



Abans de la comunió 

Que aquesta commixtió  

del Cos i de la Sang  

de nostre Senyor Jesucrist, 

sigui, per a qui els rebrem, 

penyora de vida eterna. 
 



Abans de la comunió 

Senyor nostre Jesucrist, Fill del Déu viu, 

que per voluntat del Pare 

i amb la cooperació de l’Esperit Sant, 

heu donat la vida al món  

amb la vostra mort: 

pel vostre Cos i per la vostra Sang, 

allibereu-me de tot pecat i de tot mal, 

feu-me sempre fidel als vostres manaments 

i no permeteu que em separi mai de vós. 

 



Durant la purificació dels vasos sagrats 

Que allò que hem rebut 
externament amb els llavis 

ho abasti interiorment  

el nostre esperit, Senyor; 

i que aquest do temporal 

esdevingui per a nosaltres  

un remei etern. 
 


