ORACIÓ

FÈRIA MAJOR DE LES
TÉMPORES

SOBRE LES OFRENES

Rebeu, Senyor, aquest sacrifici d’acció de gràcies
pels dons que fins hui
hem rebut de la vostra bondat,
i continueu mostrant el vostre amor de Pare
als qui tan generosament heu protegit,
axí creixerem sense parar en el vostre amor
i serem més fidels en el vostre servei.
Per Crist, Senyor nostre.

5 D’OCTUBRE 2017
SECRETARIAT
D’ECOLOGIA HUMANA

SALUTACIÓ

En el nom del Pare i del
Fill i de l’Esperit Sant.
Amén.

PREFACI
El més apropiat és el prefaci comú IV
ORACIÓ

El Senyor que ens regala la vida i el seu amor,
siga amb tots vosaltres.

POSTCOMUNIÓ

Pare nostre, font de tota bondat,
que mai deixeu de correspondre als qui a Vós acudeixen,
sinó que ateneu sempre
els desitjos dels qui vos supliquen,
vos donem gràcies perquè heu omplit
de béns els vostres fills,
i vos demanem que,
per aquesta eucaristia que hem celebrat,
ens allibereu de qualsevol mal.
Per Crist, Senyor nostre.

MONICIÓ

DE ENTRADA

Cada 5 d’octubre celebrem la Fèria Major de les Témpores.
És un bon dia per a reflexionar sobre la tarannà de la
nostra activitat al llarg de l’any.
És un bon dia per a donar gràcies a Déu pels fruits rebuts, que sempre sorgeixen del do de Déu de la Creació: el
pa de cada dia, el cel de cada matí, l’aigua de cada pluja...
Però... Som conscients de que són dons de Déu? Com fer
servir aquests dons?

PREGÀRIA

ACTE PENITENCIAL

La nostra manera de veure el món i de realitzar els nostres
treballs, de forma quasi mecànica, és moltes vegades irresponsable i es situa al marge del projecte de la creació de
Déu, per això demanem perdó.
─

Perquè pensem més en el interés personal que en el
bé comú: Senyor, tingueu pietat. R.

─

Perquè la nostra cobdícia sobreexplota la nostra terra
i deixa sense pa a molts: Crist, tingueu pietat. R.

─

Perquè aprenem abans a exigir i dominar que a donar
gràcies. Senyor, tingueu pietat. R.

Que Déu, pacient malgrat el nostre egoisme, tinga misericòrdia de nosaltres, ens perdone els pecats i ens duga a la
vida eterna. Amén
ORACIÓ

COL·LECTA

Pare de bondat,
que en la vostra providència,
entregareu la terra a l’home,
concediu-nos que
puguem viure dels seus fruits,
i fem servir sempre
a lloança vostra
i pel bé de tots.
Per nostre Senyor Jesucrist.

DELS FIDELS

En la nostra història s’han manifestat de forma constant les desigualtats que gereren l’activitat humana
quan sols pensa en les guanys. Demanem al Senyor
que ens ajude a no desentendre’ns de la nostra responsabilitat..
─

Perquè busquem el vertader progrés que va molt
més enllà de la pura economia. Preguem al Senyor.

─

Que sapiguem donar-vos gràcies, Senyor, per tot el
que ens doneu i ho utilitzem responsablement.
Preguem al Senyor.

─

Perquè busquem en les nostres activitats el bé comú més que el benefici propi. Preguem al Senyor.

─

Que aprenguem a veure el món amb ulls de gratitud i no de cobdícia. Preguem al Senyor.

─

Perquè els nostres comportaments siguen cada dia
menys contaminants i més solidaris. Preguem al
Senyor.

Creador amorós, ensenyeu-nos a donar-vos gràcies i a
comprometre’ns en la cura de la creació, per a poder
transmetre-la amb dignitat a les generacions futures.

