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Monició d'entrada 

La celebració d'aquesta festa de la Sagrada Família, en el marc de l'Any Família 
Amoris Lætitia, convocat pel papa Francesc, ens porta a contemplar amb 
sorpresa que «l'encarnació del Fill de Déu obre un nou inici a la història 
universal de l'home i la dona. I aquest nou inici té lloc al si d'una família, a 
Natzaret. Jesús va néixer en una família». Visquem aquest misteri per poder 
anunciar l'Evangeli de la família als homes i dones del nostre temps. 

Oració universal 

El sacerdot convida els fidels a pregar dient: 

Preguem al Senyor, el nostre Déu, Pare de la gran família humana, que ha volgut que 
el seu Fill naixés i visqués al si de la Sagrada Família: 

Les intencions són proposades per un diaca o, si no, per un lector o una altra persona idònia. 

1. Per l'Església, perquè aprenguem a caminar plegats, dòcils a les mocions de 
l'Esperit Sant. Preguem. 

2. Pels governants de les nacions, perquè, enfortits pel desig de justícia i bé, 
busquin noves estratègies i solucions per al benestar de tots i per a la protecció 
de les famílies. Preguem. 

3. Per les famílies cristianes, perquè, alimentades per la gràcia dels 
sagraments, redescobreixin la frescor de l'amor recíproc per fer front a les 
alegries i els dolors de la vida quotidiana. Preguem. 
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4. Pels pobres, els malalts i els migrants, perquè, acompanyats per la 
proximitat dels altres, trobin consol en els seus patiments i emprenguin el 
camí de la seva vida amb renovada esperança. Preguem. 

El sacerdot acaba la pregària comuna dient: 

Us demanem, Déu de bondat, que, per intercessió de la Sagrada Família, atengueu 
les peticions que us hem presentat amb confiança. Per Jesucrist, nostre Senyor. 
R. Amén. 

 
ORACIÓ 

Oh, Déu, Pare bo: 
Maria i Josep, 
escoltant la 
vostra veu, 
us van oferir les seves vides amb un sí 
generós, acollint el vostre Verb a la llar de 
Natzaret.  
Ells van cuidar l’infant Jesús amb tendresa i 
rectitud, 
el van educar en la seva adolescència en la mansuetud i la 
fortalesa, per estimar tothom i perseverar davant 
l'adversitat; 
per la seva intercessió i 
exemple, concediu a les 
nostres famílies escoltar 
la Paraula Divina 
per a restar arrelats en Crist; 
educar els fills en la veritat i el bé 
per tal que siguin deixebles 
missioners; 
acompanyar els ancians en el sofriment i el dolor, 
per tal que experimentin la carícia divina. 
I així, per mitjà de l'Esperit Sant, 
siguem testimonis de l'Evangeli de la 
vida, llum i esperança de la nostra 
societat. 
Amén. 


