
La Cançó. Amazing Grace! (PER IMPRIMIR) 

¡Sorprenent gràcia!    
Com de dolça és la seva melodia, 
que va salvar a un infeliç com jo! 
 

Estava perdut, però ara he trobat el camí, 
estava cec, però ara veig. 
La gràcia va ensenyar al meu cor el 
veritable temor, 
i la gràcia va alleujar les meves pors; 
aquesta mateixa gràcia va fer que semblés 
meravellosa 
l'hora en què vaig creure per primera 
vegada. 
 

Hem superat molts perills, 
fatigues i paranys; 
i va ser aquesta gràcia la que em va salvar, 
la que em va portar a casa. 
 

El Senyor em va prometre el bé, 
La seva paraula garanteix la meva 
esperança, 
Ell serà el meu escut i la meva riquesa, 
mentre em duri la vida. 
 
I quan aquesta carn i cor defalleixin, 
i la vida mortal acabi, 
posseirà finalment 
la vida d'alegria i pau 
Un dia la terra es dissoldrà com la neu, 
i el sol deixarà de brillar, 
Però Déu, que em va cridar, 
llavors serà meu per sempre. 
 

John Newton, 1779  Esclavista 
convers i capellà catòlic 



LES PREGÀRIES MÉS RESADES (PER IMPRIMIR) 

Pregària de John Henry Nwman:  
 

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que 
vaya; 
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida; 
llena todo mi ser y toma de él posesión 
de tal manera que mi vida no sea en adelante 
sino una irradiación de la tuya. 
 

Quédate en mi corazón en una unión tan íntima 
que quienes tengan contacto conmigo 
puedan sentir en mí tu presencia; 
y que al mirarme olviden que yo existo 
y no piensen sino en Ti. 
 

Quédate conmigo. 
Así podré convertirme en luz para los otros. 
Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti; 
ni uno solo de sus rayos será mío. 
 

Te serviré apenas de instrumento 
para que Tú ilumines a las almas a través de mí. 
 

Déjame alabarte en la forma que te es más agradable: 
llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras 
en el camino de otras almas. 
 

Déjame predicar tu nombre sin palabras… 
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción 
con la sobrenatural influencia de mis obras, 
con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por Tí. 
 
 
 
 

Pregària de Sant Francesc d’Assís 
  
Oh Senyor, 
feu de mi un instrument de la vostra pau! 
  
On hi ha odi, que jo hi porti amor. 
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó. 
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. 
On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança. 
On hi ha error, que jo hi porti la veritat. 
On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança. 
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum. 
  
Oh Mestre, 
feu que jo no cerqui tant: 
ser consolat, com consolar; 
ser comprès, com comprendre; 
ser estimat, com estimar. 
  
Perquè és donant que es rep; 
perdonant que s'és perdonat; 
morint  
      que es ressuscita a la vida eterna. 
  
 
 



LES PREGÀRIES MÉS RESADES (PER IMPRIMIR) 

Oración para aprender a amar 
Señor, cuando tenga hambre,  
             dame alguien que necesite comida, 
Cuando tenga sed,  
             dame alguien que precise agua, 
Cuando sienta frío,  
             dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra,  
              dame alguien que necesite consuelo, 
Cuando mi cruz parezca pesada,  
              déjame compartir la cruz del otro, 
Cuando me vea pobre,  
              pon a mi lado algún necesitado. 
Cuando no tenga tiempo,  
              dame alguien que precise de mis minutos, 
Cuando sufra humillación,  
              dame ocasión para elogiar a alguien. 
Cuando esté desanimado,  
              dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan,  
              dame alguien que necesite de mi comprensión, 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí,  
              dame alguien a quien pueda atender, 
Cuando piense en mí mismo,  
              vuelve mi atención hacia otra persona. 
 
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos, 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per a mi, Jesús és: 

El Verb fet carn. El Pa de la vida. 
La víctima sacrificada a la creu pels nostres pecats. 
El Sacrifici ofert a la Santa Missa pels pecats del mon… i pels meus. 
La Paraula, per a ésser dita. 
La Veritat, per a proclamar-la. 
El Camí, que cal recórrer. 
La llum, que cal encendre. 
La Vida, per a viure-la. 
L’Amor, par a estimar-lo 
L’Alegria, que cal compartir  
El sacrifici, que cal donar als altres. 
El Pa de Vida, que em sosté. 
El Famolenc, a qui cal alimentar. 
L’Assedegat, a qui cal saciar. 
El Nu, a qui cal vestir. 
El Desemparat, a qui cal acollir. 
El Malalt, a qui cal curar. 
El Solitari, per a estimar-lo. 
L’Indesitjat, a qui cal voler. 
El Leprós, per a netejar-li les ferides.  
El Passavolant, a qui oferir un somriure.  
L’ Alcohòlic,  a qui cal escoltar. 
El Malalt Mental, per protegir-lo. 
El Petitó, per a abraçar-lo. 
El Cec, per guiar-lo. 
El Mut, per parlar per ell. 
El que es mou amb dificultat, per caminar amb ell. 
El Drogoaddicte, per a ser comprès en l’amistat. 
La Prostituta, per allunyar-la del perill  i ser-ne amiga. 
El Pres, per a visitar-lo. 
L’Avi, per a atendre’l. 
 
Per mi, Jesús és el meu Deu. 
Jesús és el meu Espòs. 
Jesús és la meva Vida. 
Jesús és el meu únic amor. 
Jesús és el meu Tot.     



PROPOSTA DE PUNTS D’ORIENTACIÓ PER ALS 
GRUPS 

•Soc conscient de que Deu coneix les meves necessitant abans, millor i està més 
disposat a resoldre-les que jo mateix? Procuro no perdre la pau, esperar amb 
paciència?  

• Em creo necessitats que potser no ho són, reviso el que considero necessari? 
Considero una benedicció que Deu permet per fer-me millor persona el no 
disposar, normalment durant una temporada, de coses que em son necessàries.  

• Si, com diu Mare Teresa: Jesús és el meu TOT. Procuro relativitzar les coses que 
em passen  o passen al meu voltant, tot i que siguin dures, greus, i em causin 
trasbals. Entenc que això no vol dir: treure’ls valor, frivolitzar-les, superficialitat o 
manca de realisme. Procuro posar les coses en les seves mans?   

• Puc dir, en el sentit profund de l’expressió, que no m’ha faltat mai de res?  He 
experiment la resolució de dificultats o la seva acceptació, clarament vinguda de 
Deu?   

• Entenc l’estimar com ens el proposa Mare Teresa: Mirant de convertir-lo en 
estimació cap els altres – You did it to Mi -  i no com a necessitat personal? Visc 
conscient que de tenir cura de mi i del que em cal, se’n carrega Jesús?  

• Procuro prendrem tots els moments i circumstàncies de la meva vida com 
ocasió d’estimar – d’actuar estimant, LOVE IN ACTION – mirant de fer-ho tot com 
ho faria Jesús si estigués en el meu lloc?   


