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Les pregàries de la missa de TVE-2
per pregar a casa personalment, en família o en comunitat

PREGÀRIES DE TU A TU. CICLE A
Per pregar els diumenges i festius
Ignasi Miranda Giménez-Rico

Aquest tercer volum de les Pregàries de tu a tu ve precedit
per la bona acollida que han rebut els dos volums
anteriors, corresponents als cicles B i C. Novament l’autor
ens ofereix un recull de textos que ajudaran a trobar
aquella estona per posar-se en presència de Déu en els dies
de festa religiosa.
Amb senzillesa i proximitat, des de la condició de creient
de base, l’autor ha anat elaborant uns textos curts de
pregària, tant a nivell individual com en parella, en família
o en petites comunitats. La majoria de les pregàries han
estat llegides en el moment de la comunió durant la Missa
que emet cada diumenge TVE-2 en català. Paraules
senzilles, intel·ligibles per a tothom, espiritualment
motivadores, partint sempre, això sí, del que suggereix la
mateixa Sagrada Escriptura.
Els textos per pregar estan ordenats d’acord amb els
diumenges i festes importants del calendari litúrgic
corresponents al cicle A.
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«De vegades la nostra pregària esdevé
àrida, com un terreny xardorós. Les
“Pregàries de tu a tu” esdevenen un oasi
enmig del desert... Aquestes pregàries
senzilles, extretes de la vida diària i
il·luminades per la Paraula de Déu, ens
ajuden a fer camí.»
Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona
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