
«Aprofundim en la pregària del Parenostre»

1. Petites reflexions sobre la pregària
S És l’acceptació que nosaltres no som l’explicació de tot.
S Perquè, ¿quan preguem? No ho fa més o menys tothom? La situació límit.
S A qui adrecem la pregària: el destinatari.
S Però no perdem de vista que representa una mirada cap a nosaltres.
S La teoria del “mirall”.
S El menys important és el que demanem. Perquè el més important és el fet que ho

demanem.

2. La pregària indica qui és Déu i qui som nosaltres
S El tema de les postures en la pregària.
S La nostra pregària indica quin és el nostre Déu, i què esperem ser nosaltres.
S Una certa “por” a pregar, per no posar-me davant Déu ni davant de mi mateix.

3. La pregària identifica el grup al qual pertanyem
S Per la postura.
S Pel que hi diem?
S Perquè ho fem junts.
S I, potser perquè ens separa dels altres.
S La pregària i el culte. I no tenen perquè ser el mateix, ni coincidir.

4. Les pregàries de Jesús
S Que tenim a l’evangeli.
S El que deia.
S Les seves postures.
S La pregària dels deixebles de Joan.
S Els salms.
S Els altres textos bíblics de pregària de Jesús.
S Es resumeixen en una paraula: Pare!

5. Resum de tot el missatge de l’Evangeli
S Quan pregueu digueu…
S La versió de Lluc (11,1-4) i la de Mateu (6,9-13).
S El Parenostre litúrgic en la Didajé.
S La “contrasenya”.
S La “traditio” del Parenostre.
S El Catecumenat.

6. Un títol i 6 peticions
S Es pot dir al revés?
S El sentit descendent i no pas ascendent!
S Tot resumit en el títol: Pare!
S Un llibre obert.
S Un part del cel i una de la terra.
S La coincidència d’ambdues.
S El fet de dir-ho en plural, impossible en singular!



S El fet que sempre que ho dic, per més sol que estigui, ho dic en comunitat, en
Església.

S El fet d'haver de ser mogut per l’Esperit i que “gosem” dir!

7. Al cap i a la fi, som el poble del Parenostre
S El Parenostre ha de fer de criteri i de filtre de qualsevol pregària nostra.
S Qualsevol text evangèlic ha d’entrar en les peticions.
S En podem afegir?
S En podem treure?
S La resposta per part de Déu: el “Fill meu, que ets a la terra”.

* * *
Segons Sant Mateu (6,9-13)
«Vosaltres, doncs, pregueu així: Pare nostre del cel, santifiqueu el vostre nom, vingui el
vostre Regne, faci's la vostra voluntat, com es fa en el cel, així també a la terra. El nostre
pa de cada dia, doneu-nos-el avui; i perdoneu-nos les nostres culpes, com nosaltres
perdonem els nostres deutors; i no permeteu que caiguem en la temptació, ans
deslliureu-nos del Maligne.»

Segons Sant Lluc (11,1-4)
«Una vegada que ell es trobava en un cert indret pregant, quan va acabar, un dels seus
deixebles li digué: «Senyor, ensenyeu-nos a pregar, tal com Joan en va ensenyar també als
seus deixebles.» I els digué: «Quan pregueu, digueu: Pare, santifiqueu el vostre nom; vingui
el vostre Regne. El nostre pa del dia que ve, doneu-nos-el cada dia; perdoneu-nos els
nostres pecats, perquè també nosaltres perdonem tothom qui ens deu, i no permeteu que
caiguem en la temptació.»

El Parenostre Litúrgic
Pare nostre, que esteu en el cel:

Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Faci's la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.

I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Llenguatge humà de Déu - Oració del Pare
Fill meu

que estàs en el món.
Tu ets la meva Glòria

i el meu Regne està en tu.
Ets la meva voluntat

i el meu voler.
Jo et sostinc cada dia,

no tinguis por.
Et perdono sempre

per tal que tu perdonis.
Jo t'allibero del mal

i del dubte. Amén (Peter A. Fraile, S.J.)


