
FEMN la missa



Com podem ajudar als infants i els joves a viure més intensament 
l’Eucaristia? 
Sense oblidar que la transmissió de la fe s’esdevé, com per tots els 
valors de la vida, en família, des de l'educació en el lleure podem 
contribuir-hi d'alguna manera? Podem fer quelcom que ens porti a 
entendre-la i a viure-la a l'esplai o les colònies, com a família de 
famílies? 

L’infant i el jove ha de poder interaccionar amb la resta de la comunitat, 
de diverses maneres:  és bo pensar per a uns i altres signes, paraules i 
gestos concrets, adaptats a ells.
La seva participació en l’Eucaristia demana un esforç de coherència i 
de testimoniatge, de veritat i humilitat per part de tots els que ens 
sentim comunitat cristiana.
Cal que els més petits aprenguin dels més grans i dels joves, i 
òbviament dels monitors i de l'equip educatiu. Totes les anelles són 
importants en la cadena de transmissió de la torxa de la fe.

la missa, una festa

l'acolliment als infants
L’acolliment dels petits i els adolescents és la 
primera actitud que tots els devem. Que els 
petits es mouen, gemeguen, o s’entretenen 
durant la missa és una cosa normal.
Però tot això no és motiu per excloure’ls d’uns 
moments comunitaris tan importants com la 
missa o els moments de pregària.

-Deixeu estar els 
infants: no els impediu 
que vinguin a mi, perquè 
el Regne del cel és 
dels qui són com ells.

Mt. 19, 14

-Qui acull un d'aquests 
infants en nom meu, 
m'acull a mi, i qui m'acull 
a mi, no m'acull a mi, 
sinó el qui m'ha enviat.

Mc. 9, 17 

Potser  tot això passa, per no centrar-nos en 
inventar coses noves i originals, per atraure 
els infants i joves amb qualsevol 
estratagema, sinó per ser més autèntics en 
la nostra crida de ser membres actius de la 
comunitat cristiana. 
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Fent ambient...
Entre tots i totes hem d'intentar crear l’ambient que els petits i els més 
grandets  necessiten per viure més l’Eucaristia i sentir que estan en 
família. 

Hem de fer de manera que la Missa esdevingui veritablement un 
moment de festa, perquè la festa plau als infants: si els ajudem a 
contemplar, es meravellen d’allò que veuen, n’esdevenen encuriosits i 
hi participen amb alegria. 

Cal posar-los a l’abast dels ulls i de tots els seus sentits  el que s’està 
realitzant durant la celebració. I això demana valorar la importància de 
la proximitat.

fent relacions...
Distribuir-vos de tal manera que tots quedeu prop de l’altar: així 
facilitem al sacerdot celebrant la possibilitat d’una comunicació i 
una relació més directa  amb els nens i nenes. En veure’ns tots 
plegats poden sorgir iniciatives i dinàmiques  per a una millor 
participació.

I repetim, la clau per aconseguir-ho s'amaga en el fet d'acollir-nos 
més cordialment els uns als altres. Freqüentant-nos més, aprofitant 
les convocatòries de grup. 
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s'accepten propostes...
Som conscients que el tema és ampli i 
que es podrien dir moltes coses més. Pot 
ser enriquidor que completeu amb les 
vostres propostes, el que us suggerim en 
aquesta petita guia pedagògica. 

Pares, mares, catequistes, animadors de la litúrgia, monitors, 
directors, mossèns,... hem de treballar perquè els petits creixin en 
l’amor a l’Eucaristia i sentint-se part de la família de Jesús.

Us ho asseguro: si no 
torneu a ser com els 
infants, no entrareu 
pas al Regne del cel.. 
Aixi, doncs, el qui es 
faci petit com aquest 
infant és el més 
important en el Regne 
del cel..

Mt. 18, 3-4

els cants a la missa
Durant la celebració de la missa, cantem junts diverses vegades.

El cant és un element molt important dins les nostres celebracions: 
uneix els nostres esperits i ens agermana.   

El cant ens ajuda a fixar-nos en el que es diu, i molts cops, ens ajuda a 
dir les coses que duem dins: no només amb la veu, sinó amb el cor.     
En definitiva, les cançons ens ajuden a celebrar la missa d'una manera 
més participativa, intensa i festiva.

Per això, les cançons ocupen un lloc principal en aquesta guia. 

Més endavant, us proposem deu cançons – amb les lletres i els acords-, 
pensades per animar diferents moments clau de l'eucaristia o 
qualsevol altre moment de celebració o de pregària. 

Igualment hi trobareu un CD adjunt amb les cançons enregistrades 
amb les veus i una altra versió només amb les bases musicals, per si al 
vostre equip educatiu no hi ha qui sàpiga tocar la guitarra o bé desitgeu 
utilitzar-les com a fons musical.

"Qui prega cantant, prega dues vegades"
Sant Agustí
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Heu vos aquí, reunits a l'aire 
lliure, enmig de la natura; o 
potser dins una capella o 
esglesiola romànica; o... 

Sou un grup més o menys 
nombrós... tan se val!

Sou gent ben diversa: 
infants, monitors, directors,..  
de diferents  edats, 
afeccions, històries, treballs, 
realitats, somnis, 
esperances, 
maldecaps, 
idees...

70
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e! la                   SOL
Desperta! que no veus la vida

   FA                     MI7
que passa de pressa i et trobarà dormint.

Camina! val la pena viure,

val la pena aprendre per ser molt feliç.

 la
POSA RUMB,

POSA RUMB [ai le re le]

SOL
A LA TEVA VIDA,

     FA
HI HA GENT QUE T'ESTIMA,

MI7
OBRE BÉ ELS TEUS ULLS.

  la
ÉS JESÚS,

ÉS JESÚS [ viu la vida!]

 SOL
QUI ET FARÀ DE GUIA,

FA
QUI AMB TU CAMINA,

     MI7     la
QUI PENSA SEMPRE EN TU.

No es menja i no és cap beguda,
no és del consumisme que en farem arrels
Bellugat, que has de dir la teva,
sense ser egoista però amb sinceritat.

Qui canta els seus mals espanta,
no tinguis recança de seguir Jesús.
I dansa, no perdis el ritme
d'aquesta tornada que dansem tots junts.

P
o
sa
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u
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b

Heu vos aquí reunits, 
convocats per Jesús, entorn 
la taula per compartir la 
Paraula, el Pa i el Vi.

Et convidem a dedicar 
aquest primer moment de la 
missa, a redescobrir tot el 
que veus i t'envolta.

Disposa i desvetlla el teu cos 
i el teu cor per mirar d'una 
manera nova: per intuir les 
presencies d'Ell, enmig 
vostre.

reunits
en nom de

Jesús
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la        FA         SOL     la FA
El meu cor no és ambiciós Senyor.

         SOL         DO MI7
No són altius els meus ulls.

la  FA       SOL               la FA
Visc sense pretensions de grandeses,

 SOL DO          re        MI7
o de coses massa altes per a mi.

   la FA      SOL       la FA
Em mantinc en una pau tranquil·la,

       SOL     DO        MI7   FA
com un nen a la falda, de la mare,

        SOL            la  FA
tot esperant els vostres dons,

        SOL            DO  MI7
tot esperant els vostres dons.

  re                 SOL FA
Israel espera en el Senyor

    SOL        la
ara i per tots els segles. (2)
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Els salms han brollat d'unes 
situacions molt concretes i vitals 
de les persones:  un malalt que 
sentia com els seus amics i 
familiars ja el donaven per difunt, 
un acusat a qui estan a punt de 
condemnar injustament, una 
persona que un dia s'adona de 
com és de feliç tot servint a Déu, 
o situacions col·lectives com el 
poble que prega pel rei que surt 
amb l'exèrcit a la guerra, i que 
dóna gràcies quan torna victoriós, 
o que es lamenta quan torna 
derrotat...

En totes aquestes situacions tant 
variades, podem veure-hi 
reflectides, tots els sentiments 
que fan bategar el nostre cor.

Els salms t'agafen en qualsevol 
estat d'ànim, per lluny de Déu que 
et sembli trobar-te, i poden ajudar-
te a provocar un canvi d'actituds, 
de manera tranquil·la.

Que el salm no 
t'entri de fora, sinó 
que et surti de dins. 

La lletra d'aquesta cançó 
coincideix amb els primers versets 
salm 130. Un cant a Déu Pare i 
Mare que entén les nostres 
situacions. No s'ha quedat en la 
felicitat del cel. Senzillament 
estima, s'implica amb el món i és 
com nosaltres.

Ens convida a obrir-nos i copsar 
de nou l’amor i la fidelitat de Déu, 
que sempre és al nostre costat.

Ens convida a posar-nos 
confiadament a les seves mans.

Ens anima a estimar i entregar-
nos a les persones que ens 
envolten.

Salm
responsorial
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AL·LELUIA, AL·LELUIA,

        MI  SI      MI  
AL·LELUIA, AL·LELUIA. 

do#     LA             
AL·LELUIA, AL·LELUIA, 

      fa#        FA# SI
AL·LELUIA, AL·LELUIA. 

do#   LA   SI   
Vull misericòrdia, no sacrificis,

   fa# SI
que tota vida es respecti. 

AL·LELUIA,...

Us convocaré de tota tribu, 
llengua i nació espai per a tothom.

AL·LELUIA,...

Prepara't a escoltar les paraules i les 
històries de Jesús, amb alegria, lloant a 
Déu, tot cantant l'al·leluia. 
L'Evangeli és el projecte educatiu de 
Jesús. En ell ens parla i ens convida a 
viure amb alegria i il·lusió i a estimar tot i 
tothom que ens envolta.
Ens interpel·la des de les seves actituds, 
els seus gestos, els seus diàlegs,...
Ens anima a implicar-nos en la 
construcció del Regne de Déu. 
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Volem ser signes

 FA          SIb
de l'amor de Déu.

   do   sol 
Volem ser signes

  RE7       sol
de l'Amor de Déu.

Alel.luia!

Pregària
Una invitació per pregar junts. Unir les nostres veus i 
el cant, tot posant-nos a la pell dels altres, implicant-
nos en les seves situacions, realitats i necessitats, 
mitjançant un diàleg del cor amb Déu Abba, que 
escolta el que li demanem... i actua en el món i en les 
persones.

Una dinàmica interessant pot ser la d'implicar als 
infants i adolescents en la confecció de les pregàries 
que desprès compartireu durant la celebració.

Així contribuïm a concretar i situar els nostres 
esforços i actituds, en l'acció del quotidià, des del 
missatge radical de l'Evangeli, tot fent opció per la 
vida i pels altres.

universal

cantem

Cal tenir present que si celebrem el 
diumenge, convé que les nostres 
pregàries no quedin reduïdes al que 
estem vivint, sinó que hem de tenir 
present a la resta de la humanitat.  
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la   re
SANT, SANT, SANT ÉS EL SENYOR

FA    SOL  la 
SANT, SANT (2)

DO  SOL
Déu proper i solidari

 la    FA
encarnat al nostre món.

DO   SOL
Déu fet persona humana

re la   FA       MI 
mostra'ns com ser més humans.

la FA    MI
HOSANNA (4)

DO  SOL  la
Déu proper.

FA  DO   SOL
Déu solidari.

FA  MI  la
Déu proper.
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ar DO              FA   DO

Res no ens podrà separar. (2)

    MI     la FA 
Res no ens podrà separar

 SOL    DO
de l'amor de Déu.

Ens sentim convidats a expressar l'amor, la 
sinceritat, senzillesa de cor, generositat,.., i 
tot el que som, oferint-ho a Déu. 
Ens sentim convidats a compartir la nostra 
riquesa interior amb els altres.
Ens sentim convidats a deixar-nos ocupar 
per Crist, sentint-nos compromesos amb la 
seva Paraula.

Utilitzeu el llenguatge simbòlic i creatiu per 
expressar-ho tot plegat, invitant als nens i 
nenes perquè aportin quelcom a la Taula.

l'Ofertori

és el Senyor!sant, sant, sant,

Fem festa: Hossana! Déu triomfa! 
i ajuntem de nou les nostres veus, donant gràcies pels regals que rebem de Déu; per 
l'acció del seu esperit en nosaltres i en el món. Demanem-li ser valents per viure a fons 
l'Evangeli de Jesús, i a fer opció per seves les benaurances.
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Pare nostre, que estàs en el cel,
RE                mi

santificat sigui el teu nom i el teu regne.
   si

Que es faci avui el que tu vulguis,
RE

aquí a la terra con també
       mi

s’ha fet sempre al teu regne.

DO       RE            mi

PARE NOSTRE, UNA PREGÀRIA
DO       SI7               mi

NEIX DEL FONS DEL NOSTRE COR:
DO     RE             mi

NO T’OBLIDIS DE QUI ÉS FEBLE,
DO          SI7 

JA N’HI HA PROU DE TANT DOLOR.

SOL     RE    la 

Dóna’ns avui el pa
   mi

guanyat amb el nostre treball,
     SI7              DO

guanyat amb la nostra suor,
     RE               SOL        (RE)

guanyat amb aquestes mans nostres. 
DO                  RE

Reconcilia els nostres pobles
        mi            DO           RE

i dóna força als nostres cors per perdonar.

PARE NOSTRE, UNA PREGÀRIA...

la                      mi        SI7           mi 

I no ens deixis mai caure en temptació.
   la mi        Si7    mi

Deslliura’ns de qualsevol mal. Amén.

Una nova proposta per pregar 
– comunicar – plegats: Fixa't 
que el Pare Nostre es resa i es 
canta en plural. Això pot ajudar-
nos a prendre consciència de 
que no estem sols, ni som el 
melic de l'univers.

Cantant-lo conscientment ens 
sentim convidats i 
compromesos a...

...tractar a Déu com a Papa i 
Mama, i per tant tractar a l'altre 
-sigui qui sigui- com a un igual.

...agrair a Déu tot el que a fet, 
fa i farà en les nostres vides.

...contribuir activament a la 
construcció del Regne de Déu.

...mantenir-nos disponibles, 
oberts i atents a les petites 
crides de cada dia.

...ser generosos per compartir 
el que som i el que tenim.

...perdonar i a reconèixer els 
nostres punts febles, 
acceptant-los sense 
complexes.

elParenostre
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FA    DO re     DO
PAU A LA TERRA.

FA    DO   re    DO
PAU A LES ALTURES.

Sib  DO       FA
QUE EL GOIG PER SEMPRE REGNI

 sol                 DO(FA)
A DINS EL NOSTRE COR. (2)

FA           DO      Sib   FA
Dóna pau, per sempre, dóna pau.

Sib       DO             FA
Basteix-la dins, al fons del cor,

  LA7        re
i amb el teu gest afirmaràs

   sol      DO
que estimes la pau.

PAU A LA TERRA,...

Que la pau que visquis sigui un do.
És el millor signe d'amor
que avui ens pots oferir a tots,
un signe de pau.

Si creus que el somriure és més fort 
que les armes,
si creus en el poder de la mà estesa,
si creus que el que agermana a les 
persones és més fort que el que les 
separa,
si creus que ser diferent és una 
riquesa i no un perill,
si saps mirar als altres amb una 
mica d'amor,
si prefereixes l'esperança a la 
sospita,
si creus que tu has de fer el primer 
pas per apropar-te a l'altre,
si pots alegrar-te de l'alegria del veí,
si la injustícia que pateixen els altres 
et fa tan de mal com la que tu 
pateixes,
si saps acceptar que l'altre t'ajudi,
si creus que el perdó va més enllà 
de la venjança,
si saps cantar l'alegria dels demés i 
dansar la teva festa,
si pots escoltar - tot i que et fan 
perdre el temps -,
si saps acceptar la crítica sense 
defensar-te,
si creus que els altres poden ajudar-
te a canviar,
si l'Evangeli no t'escandalitza,
si saps escollir i acceptar un punt de 
vista diferent al teu,
si no descarregues les teves culpes 
sobre els demés,
si l'altre és, per damunt de tot, el teu 
germà,
si la ràbia és per a tu un signe de 
debilitat i no pas de força,
si prefereixes ser ferit abans que fer 
mal a ningú,
si mires al pobre i a l'oprimit sense 
sentir-te un heroi,
  si creus que l'amor és l'única força,
       si creus que la pau és possible, 

... la pau vindrà.

el signepaude la
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Cerco a les viles la pau i el descans.

LA                   do#   
Trobo en els homes la teva amistat.

RE si
Sento que em parles a cada veí.

RE    MI7
Menes les meves petjades vers tu.

La teva promesa avui cantaré.
Esborres la culpa, em dones alè.
Colze amb colze amb tu seguiré.
Sento que tu ets molt a prop.

LA            do#   RE  
ETS LA FOGUERA I EL BES,

     MI   LA
ROSADA, TERRATREMOL,

    do#           RE   
LA FORÇA DEL VENT.

  MI               LA
SILENCI QUE M’ENVOLTA

    do#      RE
DE DIA I DE NIT.

MI                LA MI7
TU ET FAS PRESENT.

Mentre treballo tu ets al costat,
tant si descanso com si tiro endavant.
En les rialles i en moments de perill,
sento que tu ets molt a prop.

ETS LA FOGUERA I EL BES,...
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Ha arribat el moment de menjar i 
beure l'aliment de Jesús.

Un moment de cohesió i comunió 
íntima amb Jesús, amb tu mateix, 
amb els altres.

Jesús es fa present i es dóna, de 
nou, gratuïtament... I novament ens 
fa partícips de la Vida i del seu 
Amor.

Deixa't prendre per Ell!

Assaboreix per una estona aquesta 
presencia: En el teu cos, en el teu 
cor, en la teva vida.

Quina alegria quan tots i totes estem 
al voltant de la taula!
Mira cadascuna de les persones que 
estan amb tu, al voltant d'aquesta 
Taula.

Gracies, moltes gràcies Jesús!

Comunióla
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La meva ànima canta el Senyor,

   SOL DO
el meu esperit celebra Déu Salvador,

MI7
perquè ha mirat

la FA      DO MI7 la
la petitesa de la seva serventa.

   SOL    FA
EL SEU NOM ÉS SANT,

  DO  la
I L'AMOR QUE TÉ S'ESTÉN

FA   SOL MI7    la
DE GENERACIÓ, EN GENERACIÓ.

FA   SOL MI7    la MI7 la
DE GENERACIÓ, EN GENERACIÓ.

Les obres del seu braç
són potents i grans;
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos
i exalça els humils;
omple de béns els pobres. 

El seu servent ha protegit el Senyor,
com ho havia promès
als nostres pares fa temps,
i s'ha recordat del seu amor
a Abraham, per sempre.

cà
n
ti

c 
a 
m
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ia Comiat

- Germans, amics, 
aneu-vos-en en pau!

Amb aquestes paraules no 
es posa un punt i a part en la 
nostra història. Només és un 
punt i seguit, que ens 
convida a tornar a la nostra 
realitat amb les forces 
renovades. 

Ens sentim enviats, a ser sal 
i llum en el món. 

Allò que hem celebrat i viscut 
juntament durant aquesta 
estona,  hem de procurar fer-
ho realitat al llarg d'aquestes 
colònies... i quan tornem a 
casa, amb la família, a 
l'escola, amb els amics.

- Donem gràcies a Déu!

La nostra resposta clou la 
celebració i el moment de 
trobada. Amb aquestes 
paraules donem gràcies a 
Déu per la seva Paraula, per 
l'aliment rebut, per...

Un bon testimoniatge de 
totes aquestes actituds, el 
trobem en Maria, la nostra 
Mare.
 

el
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FEMN pregària



Hom diu que pregar, més que parlar amb Déu, 
és deixar que Ell ens parli.
Doncs això, en aquests materials trobareu una invitació a animar, 
introduir, educar  - mitjançant petites dinàmiques o moments -, als 
infants i adolescents que participen en les nostres colònies i esplais.

Com a persones educadores cal que tinguem present que la pregària 
ha de mantenir un to d'autenticitat, això és, que si volem “ensenyar” a 
pregar, cal que intentem fer-ne experiència.

Siguem creatius i arrisquem-nos a inventar nous llenguatges  que ens 
facilitin (a nosaltres i a ells), establir aquest diàleg. Els recursos que us 
presentem, només són una orientació. Utilitzeu tot el que tingueu a mà 
i el que us passi pel cap i us ajudi a manifestar la pregària: les coses, 
els sentits, el cos, la imaginació, els sentiments, l'art... 

Objectius
Com tota acció educativa, fer pregària també busca assolir algunes 
fites.  Alguns objectius poden ser:

:: Iniciar-los en la dimensió simbòlica, posant nom i imatge a les seves 
experiències i realitats.

:: Introduir-los en el món de la interioritat: el silenci, la reflexió, 
examinar la pròpia vida, l'assimilació de vivències,...

:: Iniciar-los en ús d'un llenguatge religiós entenedor, a partir de les 
seves realitats.

:: Ensenyar-los a parlar amb Déu, amb familiaritat i fer pregàries 
concretes.

:: Introduir-los en la contemplació. Més si estem fent l'activitat en la 
natura.
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mitjans
Recomanem que realitzeu aquests moments de pregaria en espais 
acollidors, que facilitin la sensació de recolliment: una sala de la casa 
de colònies, aquella petita ermita del turó,...

Molts cops no disposareu de materials “extra” per preparar i ambientar 
aquest espai de pregària. No patiu! Com us hem dit abans, serviu-vos 
de la imaginació i  la vostra creativitat.  Us proposeu que impliqueu els 
mateixos infants i joves, en la decoració d'aquest lloc: els resultarà més 
senzill, entrar en l'activitat i fer-se-la seva.

Podeu utilitzar aquests materials  -textos i cançons-, amb llibertat.

Us recomanem fer alguna petita  lectura de l'Evangeli.

metodologia
Com hem anat repetint, en aquest llibret només hi trobareu pistes: tot 
està per fer!

La raó és ben senzilla. Sou vosaltres qui preparareu i dirigireu la 
pregària, qui haureu de fer sortir del grup la vida concreta  d'aquests 
dies de convivència.

Feu-la amb tranquil·litat i sense presses.

A continuació compartim alguns esquemes de celebració i textos.  
Aquests permeten infinites combinacions. Vosaltres mateixos!
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BON DIA! 

Monició. Petita introducció, 
situant el centre d'interès o el 
que farem durant la jornada, 
posant-ho tot en mans de Déu.

Cant.

Lectura de l'Evangeli o text.

Pregàries.  Les pregàries podeu 
tenir-les preparades i deixar que 
se'n pugin afegir més lliurement. 
Per resposta farem un cant.

Amb infants, millor utilitzeu un 
símbol: Un objecte que faci 
entrar pels ulls allò de que 
parlem, que ajudi a centrar 
l'atenció.

Parenostre resat o cantat.

BONA Nit!

Monició. Petit resum de la 
jornada, tot predisposant-nos a 
fer pregària de tot el que hem 
viscut.

Cant.

Pregàries/símbol  Podeu repartir 
llantions i a mesura que van 
compartint quelcom per fer 
revisió del dia,  els van encenent.

Al final, quan tots i totes – el que 
han parlat i els altres- el tenen 
encès, s'explica que Jesús és la 
llum del món i que viu en 
cadascú de nosaltres.

 

Parenostre resat o cantat.

en començar...
Lectura de l'Evangeli o text.
Per exemple: Jn. 6, 1-13 / Ac. 4, 32-35  
Mc. 2, 1-12 / Mt. 6, 26-33 / 1Co. 9, 24-27.

Comentari  que predisposi a fer 
camí com a grup, amb Jesús que 
ens acompanya.

Pare nostre resat o cantat.

... i acabar una excursió
Cant

Lectura text

Pregàries de lloança a la natura 
i l'entorn, d'acció de gràcies,...

Pare nostre resat o cantat.
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Estimar és perdonar tots els qui et fereixen
per la seva immaduresa i ignorància.
Estimar és percebre els sentiments de l’altre,
encara que no digui res.
Estimar és sentir gratitud pel que t’ofereixen,
sense esperar ni exigir res.
Estimar és sentir-te feliç 
veient la gent estimar-se,
encara que tu estiguis sol.
Estimar és reaccionar amb calma
i interès genuí.
Estimar és abraçar-se en la joia
i en la desgràcia.
Estimar és acceptar l’altre
com un ésser complet.
Estimar és dir:
«Sempre tindràs el meu suport incondicional».

Estimar Salvador Molina

Et donem gràcies, Senyor,
pel vent que fa volar l'estel i ens escabella,
pel germà sol que ens fa radiant l'hora de joc,
i per la pluja que renta la teulada
i sobre el vidre canta,
i per la fruita que ens crida de la branca més alta,
i pels amics, els ferms,
i els que ho són menys,
i per la rialla que a tots ens agermana,
et donem gràcies, Senyor. 

Gràcies

Un dia s'aturà a casa nostra un Sant.
La meva mare el veié al pati de casa,
tot fent capgirells per divertir els infants.
"Oh! és un Sant de veritat, ja hi pots anar, fill 
meu" - em va dir ella.
El Sant em posà les mans damunt les espatlles i 
em digué: 
"I tu què penses fer, petit?"
"No ho sé pas. Què voleu que faci?"
"No, digues el que tu vols fer"
"A mi m'agrada jugar!"
"Llavors, vols jugar amb el Senyor?"
Jo no vaig saber que respondre.
I el Sant afegí:
"Fixa't, si poguessis jugar amb el Senyor,
seria la cosa més seriosa que mai ningú hagi fet.
Tothom el pren tan seriosament,
que el fan semblar mortalment avorrit...
Juga amb Déu, fill meu.
És el millor company de joc." 

Jugar és cosa seriosa

Ajuda’ns a veure, Senyor,
el teu rostre meravellós i inexpressable,
en la natura, en les muntanyes i les valls,
en el sol, la lluna i els estels, en la platja i la mar,
en la pluja, el fred i la neu, en els ocells i les flors,
en els capvespres serens i melangiosos,
en la solitud del silenci,
en els ulls dels infants.
Ajuda’ns a ser com tu vols.
Atorga’ns de fer una terra millor.
Que et comuniqui a mans plenes 
als meus germans i germanes
Gràcies per tot el món, 
aquest meravellós decorat que ens has donat.
Que sigui, per a tots els éssers humans,
una llar de fraternitat.

Déu en la natura

Jesús, en un món de soroll i de presses,
em cal aturar-me i cercar el silenci,
perquè pugui sentir la teva presència
i escoltar la teva Paraula.
Com els apòstols allà al Tabor, voldria contemplar
la riquesa de vida que m’ofereixes.
Jesús, fes-me descobrir:
- l’eloqüència del silenci,
- la riquesa de l'oració,
- la joia de sentir-te a prop,
- el goig de l'Esperança.
Només així arribaré a comprendre les meves 
possibilitats infinites de Vida i d'Amor.

Cercar el silenci
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Et donem gràcies, Senyor,
pel germà Sol,
que ens fa radiant
l'hora del joc,
i pel vent,
que fa volar l'estel
i ens despentina,
i per la pluja,
que renta la teulada
i sobre el vidre canta,
i per la fruita,
que ens crida
de la branca més alta,
i pels amics,
els ferms
i els que ho són menys,
i per la rialla,
que a tots ens agermana.
Et donem gràcies, Senyor. 

Germà Sol

Sé que el joc pot ser
una manera molt bona per pregar,
i també per poder estimar més
els meus companys.

Però sovint veig
que els nostres jocs
són una mostra d'egoisme
i de desamor.

També veig que tinc
molt de temps lliure
durant el qual podria
fer moltes coses bones.
Però sovint veig també
que no aprofito com caldria
aquestes estones.

Ajuda'm, Senyor,
a portar a terme
els meus bons propòsits,
i estimar més a tothom
per mitjà del joc.

El temps lliure

A tot el món, no hi ha ningú exactament com jo.
Hi ha persones que tenen algunes parts que s'assemblen a mi, 
però ningú és idèntic a mi.
Per tant, tot el que surt de mi és autènticament meu perquè jo 
sola ho vaig elegir.
Tot el que és meu em pertany – cos, incloent tot el que aquest 
fa:  
La meva ment, incloent tots els seus pensaments i idees;
Els meus ulls, incloent les imatges que perceben;
Els meus sentiments, qualssevol que aquests puguin ser- 
coratge, alegria, frustració, amor, desil·lusió, excitació; la meva 
boca, i totes les paraules que surtin d'ella, agradables, dolços o 
brusques, justes o injustes; la meva veu, fort o suau; i tots els 
meus actes, siguin aquests per a altres o per a mi mateixa.
Em pertanyen les meves fantasies, els meus somnis, les meves 
esperances, els meus temors.
Em pertanyen tots els meus triomfs i èxits, tots els meus 
fracassos i errors.
Perquè tot el que és meu em pertany, puc arribar a 
familiaritzar-me íntimament amb mi mateix.
I al fer això puc estimar-me i acceptar-me, i acceptar totes les 
parts del meu cos.
Llavors puc fer possible que tot el que em pertany treballi per 
aconseguir el millor per a mi.
Sé que hi ha aspectes de mi mateix que em confonen, i altres 
que no conec.
Però mentre em conegui i m'estimi, puc buscar valerosament i 
amb esperança la solució a les meves confusions i la forma de 
conèixer-me més.
La forma com llueixi, com soni per als altres, el que digui o 
faci, el que pensi i senta en un moment determinat sóc jo. Això 
és autèntic i representa on estic en aquest moment.

Jo sóc jo

Gràcies, Senyor,
per la natura i els animals,
i per l'arc de sant Martí
que és tan bonic quan ha plogut;
pel sol que dóna llum i escalfor,
i que fa créixer a les plantes;
per la lluna i els estels
que ens il·luminen en la nit;
per l'aigua que dóna vida;
pel foc que ens dóna escalfor,
i per la intel·ligència dels homes i les dones
i pels amics que ens estimen.

Lloança a Déu Enric Puig i Jofra 

Ajuda’ns a veure, Senyor,
el teu rostre meravellós i inexpressable,
en la natura,
en les muntanyes i les valls,
en el sol, la lluna i els estels,
en la platja i la mar,
en la pluja, el fred i la neu,
en els ocells i les flors,
en els capvespres serens i melangiosos,
en la solitud del silenci,
en els ulls dels infants.

Ajuda’ns a ser com tu vols.
Atorga'ns de fer una terra millor.
Que et comuniqui a mans plenes
als meus germans.

Gràcies per tot el món, aquest meravellós
decorat que ens has donat.

Que sigui, per a tots els éssers humans,
una llar de fraternitat. 

Déu en la natura
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Si el que vols és trobar, la bellesa de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
Abans de girar-te cap al món.
Si el que vols és trobar el misteri de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
A través de la mirada interior.

Hi ha molt més del que pots veure
Ves i explora dins del teu univers interior
Allà veuràs que hi ha una força
que és la que fa que
tot sigui allà on està
Irradia pau
Irradia llum
Irradia harmonia, sigues tu.

Si el que vols és trobar, la bellesa de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
Abans de girar-te cap al món.
Si el que vols és trobar el misteri de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
A través de la mirada interior.

Obre de bat a bat
Les portes del tresor que s’amaga
A dintre del teu cor.
No ho dubtis
Banyat en la quietud
De l’aigua clara
On trobaràs l’essència d’aquell que vols ser tu.

Mira l’interior

Si el que vols és trobar, la bellesa de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
Abans de girar-te cap al món.
Si el que vols és trobar el misteri de la vida
Ves i busca dins el teu cor,
A través de la mirada interior.
Obre el teu cor al món, veuràs que tot ho pot la 
mirada interior. 

La mirada interior Marian Van de Wal 

Desaprendre la guerra, realimentar el riure,
esfilagarsar  les pors, purificar la brisa.
Anteposar l'aliè,
guarir-se les ferides
Desconvocar l'odi, desestimar la ira,
Refusar usar la força, envoltar-se de carícies,
Reobrir totes les portes, rendir-se a la Justícia.
Envoltar-se de carícies.
Rehabilitar els somnis, penalitzar les presses, 
indemnitzar a l'ànima,
sumar-se a l'alegria.
Humanitzar els credos, assetjar cada mentida,
endreçar la Terra, reinaugurar la Vida.
Sumar-se a l'alegria, reinaugurar la Vida. 

Desaprendre Luís Guitarra

Si guardes les teves mans, es fa fosc,
algú s’amaga i es refreda,
algú cala i sentirà soledat.
Si allargues les teves mans, es fa de dia,
algú s’apropa i somriu,
algú confiarà i esperarà.
Si tanques les teves mans, és de nit,
algú s’encongeix i s’empetiteix,
algú té por i sofrirà més.
Si obres les teves mans, és de dia,
algú s’aixeca i s’anima,
algú s’alegra i pacificarà.
Si desuneixes les teves mans, l’ombra,
algú sospira i enyora,
algú s’entristeix i plorarà.
Si uneixes les teves mans, migdia,
algú s’eixampla i floreix,
algú agraeix i estimarà.

Actua amb les teves mans

Qui troba un amic fidel ha trobat un tresor.
Gràcies, Jesús, per l'amistat!
Gràcies per la sintonia que s'estableix entre dos cors,
entre dues mirades, entre dos anhels.
Tu vas dir "amics teus" als teus apòstols. 
En tota amistat profunda i veritable
Tu hi ets present,
no per absorbir, sinó per potenciar.
No per acaparar, sinó per alliberar.
No per posar traves, sinó per a créixer
l'amor entre els amics.
Ensenya'ns a agrair-te el do de l'amistat.
Fes que els amics ens ajudem a créixer mútuament,
a buscar l'un el bé de l'altre.
Que no temem de sacrificar-nos en bé de l'amic.
Mena els nostres cors
allà on es troba l'alegria veritable! 

L'amistat
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Hi havia una vegada una fada molt bella que protegia un bosc encantat.
La seva bellesa era tant externa com interna. Els seus cabells llargs i rosats li acariciaven les espatlles; 
els seus ulls violats i profunds reflectien els raigs del sol; el seu somriure era dolç i tebi com un petó 
matinal i la seva veu contenia tots els sons de la Natura.
El seu cos estava cobert per una llarga túnica blava; un fil de lluna abraçava la seva cintura i els seus 
peus estaven calçats per fulles de bedoll.
Les seves mans eren perfectes: suaus al tacte, com prolongacions d'amor i de carícies divines.
Sobre el seu front brillava un punt de llum, com un diamant pur. Però el detall més sorprenent era en el 
seu pit: tenia una enorme estrella daurada que titil·lava al compàs de la seva respiració.
Sorpresa pel que veia m’hi vaig acostar i sense dir res ens vam comunicar a través de la intuïció i de la 
imaginació. Va ser meravellós el que vaig descobrir: em va revelar el seu secret, que, en realitat no era 
un secret sinó alguna cosa que tots posseïm.
Vaig sentir i vaig percebre dintre meu el suprem missatge. Anava embolicat amb llums màgiques i deia 
alguna cosa així:

"Sempre que tingueu una estoneta... jugueu".
"Sempre que trobeu motius per a riure... feu-ho".
"Sempre que tingueu l’oportunitat... abraceu els vostres éssers estimats i demostreu-los que els teniu 
en compte.
"Sempre ¡¡¡ sigueu feliços!!!.
"Sempre somieu que es compleixen tots els vostres desigs".
"Sempre tracteu de demostrar Amor a TOTS els éssers de la Natura: persones, plantes, animals, 
pedres. Aquells que veiem i als que no veiem.
"Sempre consolideu un Món Millor: un Món sense llàgrimes, un Món sense guerres, un Món sense 
violència, un Món ple d'Amor i Alegries. Un Món on TOTS puguem compartir les ganes de viure 
ESTIMANT"...

Em vaig sentir submergida en un núvol de Felicitat. I va ser sorprenent quan vaig descobrir que en el 
meu pit també hi brillava una enorme estrella daurada que titil·lava al compàs de la meva respiració.
Vaig tenir la certesa que TOT ÉS POSSIBLE, que TOT DESIG ES COMPLEIX SI NEIX DEL MÉS PROFUND 
DE L'ÀNIMA.
No trobava un nom per qualificar allò que estava passant. Però de cop i volta vaig recordar que "en el 
llenguatge de la Llum els noms no compten".
La fada que protegia el bosc encantat em va dir, ara si amb paraules, que un Ser molt important i molt 
especial li havia concedit la missió de regalar estrelles i col·locar-les en els cors de tots els éssers que 
desitgessin viure un món nou i feliç.
Em va revelar que TOTS tenim, dins nostre, un bosc encantat. Un bosc ple d'arbres enormes i flors 
perfumades. Un bosc acolorit amb gotes de rosada i il·luminat amb la llum de la Lluna. Un bosc habitat 
per milions d'éssers que col·laboren i treballen perquè llueixi encara més: nans i barrufets se 
n'encarreguen. Un bosc màgic que té en el seu centre l'essència de tot el que és i de tot el que existeix: 
l'AMOR...
La fada que protegia el bosc encantat (que no era cap altra que jo mateixa) em va convidar a recórrer-
lo i a regalar estrelles per posar-les en els cors dels éssers d’esperit obert desitjosos de compartir un 
Món d'Amor.
Així ho vaig fer: vaig descobrir que tots podem anhelar el bé, la felicitat, la salut, la pau i l'alegria de 
saber que som estimats per l'Amor. Vaig col·locar en infinits cors l'Estrella Daurada. Cadascuna brillava 
a la seva manera, però totes ho feien. Cadascuna era d’una espècie diferent, però totes conformaven 
l'immens bosc encantat que és l'Univers.
Dintre de tots nosaltres hi ha una bella fada que ens protegeix, que vetlla pel nostre bosc màgic 
interior, que posseeix una mirada tendra i un somriure dolç, que acaricia amb els seus cabells rosats les 
nostres espatlles cansades, que ens acarona amb les seves mans divines i que fa brillar en la seva 
plenitud la gran Estrella Daurada que és el regal de la Vida.

"TOTS I TOT ES FON I ES CONFON EN L'AMOR" 

Hi havia una vegada
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Sóc un infant, Senyor. Un entre tants milions d'infants que riuen i ploren al món. No em preguntis qui 
sóc, perquè jo no tinc dret a ser: em fan una mica entre tots. “Nen, no facis això!” “Nen, fes allò!” “Els 
nens callen!” “Els nens no han de molestar.” Per a nosaltres, els infants, hi ha molts deures i pocs drets.

–“Seria magnífic si no creixéssim” –pensen certs pares.

–“Quan podrem ser persones, pensar, donar-nos un nom propi!” –somiem nosaltres.

Qui té raó, Senyor? Tu que ets l'únic a qui no molesten els infants, deixa’m parlar-te i després digues 
qui té raó.

Em diuen que no s'ha de mentir, però quan se m'escapa una veritat es posen enfurismats. Em diuen 
que no està bé que vagi amb "certs nens", i en anar-me'n a dormir m'obliguen a pregar el Déu que 
ens ensenyà que tots som iguals i germans. La mare em diu que he d'assemblar-me al pare, però el 
meu pare roba, diu per telèfon que està malalt per no anar a treballar.

Em diuen que els nens no han de pensar, ni opinar, ni portar la contrària: això és cosa d'homes! Però jo 
sé pensar, tinc els meus gustos propis que són diferents dels dels meus pares i de vegades tinc ganes 
de cridar i de protestar. Per exemple, quan el meu pare em mana que calli només perquè ell té ganes 
de parlar; quan m'obliga a anar a jugar al carrer només perquè ell vol veure en pau la televisió. Juguen 
amb mi com si fos una nina. Si jo no en tinc ganes, fan el mateix i a sobre em diuen capriciós i 
antipàtic. Ells decideixen sempre a l'hora de jugar amb mi; jo no puc mai elegir el meu horari per jugar 
amb ells. I quan ells diuen que no, jo no puc dir-los capriciosos ni egoistes, perquè sóc un nen!

És difícil que t'entenguem els infants, oi? Perquè tu vas dir que només el qui es fa com un infant serà 
amic teu. Però tots els que jo conec que diuen que t'estimen i creuen en tu i et preguen, no sols no 
volen ser com els infants, sinó que ens impedeixen a nosaltres de ser-ho. Sí, perquè ens impedeixen de 
ser espontanis; ens obliguen a mentir; ens neguen la possibilitat de crear la gran família de tots, ens 
obliguen a viure les normes de la hipocresia –que ells en diuen educació–, ens obliguen a dir el que no 
sentim, a fer coses d'homes, de "compromesos" .

Senyor, qui deu tenir raó?

Recordo que un dia els teus pares et van renyar perquè et vas perdre. I tu els digueres que tu també 
tenies una vida pròpia, que no eres només d'ells. ¿Per què no tornes a dir a les persones grans, als qui 
ens neguen el dret de ser nosaltres mateixos, que tampoc nosaltres no som només d'ells, que no 
sempre el que a ells els plau és el millor, que tenim dret a defensar la nostra originalitat? ¿Per què no 
els dius que ser infant no és un defecte, ni una limitació, ni una joguina bonica per als grans?

Som més aviat un valor únic, irrepetible en la vida i, en tots cas, un valor que no pot morir en 
nosaltres, ja que ens ha d'acompanyar sempre si no volem renunciar a conèixer-te i a estimar-te. 
Almenys tu, Senyor, no em diguis que calli!

Oració de l'infant
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...comencem les colònies
Hem deixat el nostre poble,
els pares, germans i altres persones
per compartir, durant uns dies,
les nostres alegries i serveis.

Volem conviure junts.
Volem divertir-nos i fer divertir.
Volem aprendre a compartir.
Per això us demanem,
que ens ajudeu a portar a terme
això que ens proposem.
Potser algun moment
ens costarà i fallarem,
però entre tots,
si ens donem les forces suficients
podrem tornar a reprendre el camí
que avui ens proposem seguir.

Au vinga nois i noies, ànims
i que passeu uns molts bons dies!!!

Comencen les colònies
Pare,
el foc ens ha parlat fins ara,
amb llavis alegres.

Voldríem que amb aquests mateixos llavis,
i amb la seva llengua flamejant,
ens parlés també, ara, de Tu.

De Tu, que al començament del món
vàreu crear la nit.

La nit ens fa arribar la teva veu
enmig del gran silenci dels estels.

És aquest mateix silenci que ens ajuda
a escoltar la veu del foc.

Del foc que ens agermana al seu voltant
i ens uneix en uns mateixos sentiments.
Per això ara et preguem:

Que el teu Esperit faci de nosaltres
una sola foguera.

D'aquesta manera donarem
a tots els nostres germans
testimoniatge abrandat,
que ens acostarà a Tu
i ens unirà, en un únic amor,
a tots els homes i dones de bona voluntat.

Pregària 
del foc de camp

Senyor,
drets davant les nostres tendes,
prop de les ones de la immensa mar,
per damunt els vessants
de les muntanyes,
en els prats i en els boscos,
a aquesta terra que has creat,
et donem les gràcies
pel món que ens envolta,
el sol i la claror,
la pluja i la seva frescor,
l'ombra i la llum,
el vent, les flors i els ocells
i l'aigua que corre pels rierols.

Gràcies també
per la sort de ser aquí.
Gràcies per la llibertat,
la vida i l'amor,
l'amistat entre nosaltres,
les cançons i les danses,
les roses i les illes,
el romaní i la farigola.

Per tot això que tu has fet,
i perquè ets amb nosaltres,
et diem gràcies.

Les tendes
Senyor: ens costa començar aquest nou dia
perquè sabem que és una nova tasca,
un nou compromís, un nou esforç.

Però volem començar-lo amb entusiasme,
amb alegria reestrenada, amb il·lusió nova.

Sabem que estàs al meu costat,
en la meva família,
en les nostres coses i amics,
en la nostra pròpia persona.

Gràcies per aquest nou clarejar.
Gràcies per aquest nou començar.
Gràcies per aquesta presència teva.

Volem sembrar pau, solidaritat,
i amor entre els germans.

I sabem, Senyor, que aquesta tasca
la comencen cada dia molts germans
de qualsevol lloc de la terra
i això ens anima i ens empeny.

També et demanem per ells
i amb ells et diem: BON DIA, SENYOR! 

Bon dia!
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Si jo parlés un llenguatge atractiu per a la 
mainada,
si les meves paraules els engresquessin,
però no els estimés,
seria fals amb mi mateix i amb ells.

Si tingués el do de la simpatia,
i trobés mil maneres de fer-los feliços,
però no els estimés,
no em serviria de res.

Si els repartís totes les meves coses,
però no els estimés,
em trobaria més buit que mai.

Si posés al seu servei totes les qualitats que 
puguin tenir,
però no els estimés, els estaria enganyant.

Començo a estimar la mainada
quan no els considero inferiors;
quan no busco el meu profit ni el meu prestigi;
quan no els vull fer iguals a mi;
quan no sóc un obstacle perquè puguin viure 
com a infants.

Els començo a estimar
en la mesura que sé descobrir i valorar les 
seves qualitats;
en la mesura que, sense amagar-los els 
entrebancs de la vida,
els faig descobrir tot el que hi ha de bo;
en la mesura que descobreixo en ells el 
veritable rostre de Déu. 

Els infants

Gràcies d'aquest dia que s'acaba,
gràcies d'aquesta nit que comença.

Avui els homes han patit;
Senyor, dóna'ls un cop de mà,
disminueix el dolor i la tristor.

Avui jo no he estat allò
que hauria d'haver estat.
Fes-me millor, Déu meu:
menys dur amb els altres,
més pacient,
més fort,
més exigent amb mi,
més veritable en les meves paraules,
més actiu en els meus treballs,
més rialler també,
i que demà sigui més ferm que avui,
més gran.

Gràcies d'aquest dia que s'acaba.
Gràcies d'aquesta nit que comença. 

El vespre

Pare nostre
que vols ser el nostre amic!

Dona'ns força per ajudar
els qui ho necessiten.

Ajuda'ns a fer el bé.
No ens abandonis.

Dona'ns força
per estimar tothom.

Dona'ns, també, treball.

Ajuda'ns a saber compartir.
Perdona'ns per les coses
que hem fet malament,
així com nosaltres hem de perdonar
els qui ens fan mal.

Ensenya'ns a seguir el camí de Jesús,
a no ser egoistes,
a no barallar-nos amb els amics.

No ens deixis sortir del camí del bé.

Amén. 

Pare nostre Enric Puig i Jofra

Gràcies, Jesús,
per la muntanya, pels rius, per les valls
i pels animals que hi viuen.

Gràcies pel sol que dóna llum i escalfa
i que fa créixer les plantes.

Gràcies per l'aigua que dóna vida
i ajuda a treballar la terra.

Gràcies per tots els éssers vivents
que hi ha prop meu. 

La natura

Senyor,
en començar aquest matí et volem
donar gràcies pels pares, amics,
monitors i professors,
que ens ensenyen a conviure,
a comportar-nos i a estimar.

Perdó,
perquè, a vegades
ens portem malament amb ells.

Dóna'ns forces
perquè, a vegades, no donem importància
als seus esforços.

Nou dia Enric Puig i Jofra
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Senyor, que n'és, de bonic, viure junts a Colònies...
Nosaltres voldríem que tot el món, cada dia, fos una gran colònia i que Tu fossis el cap.

Al matí, la gent no s'aixecaria per força com ara. Tindria motius per esperar l'albada amb il·lusió, 
perquè a colònies cada dia és nou, esperat, sorprenent, il·lusionat, viu...

El treball angoixat dels homes d'aquest país esdevindria un gran joc. Un gran joc ple d'al·licient en el 
qual no hi hauria vencedors ni vençuts perquè les mans fines i les rugoses s'encaixarien en un 
compromís de joc net.

La recerca apassionada d'un moment de felicitat falsificada es convertiria en un clima permanent de 
felicitat veritable; la profunda felicitat que produeix viure un mateix esperit d'amor.

I, en comptes de la rutina i la monotonia, hi hauria al cor de cada u com un raig de llum que ompliria 
cada moment de creativitat, d'esforç, de pau...

Al capvespre, el sol es pondria discretament, bellament i els homes s'asseurien en rotllana, 
agermanats, a l'escalfor d'un etern foc de camp, disposats a compartir i estimar.

Senyor, ajudeu-nos a fer d'aquest món una gran Colònia. 

El món com una gran colònia Miquel A. Ferrés

Els hindús han creat una encantadora imatge per descriure la relació entre Déu i la seva Creació.

Déu "dansa" la seva Creació. Ell és el seu ballarí; la seva Creació és la dansa. La dansa és diferent del 
ballarí; i, no obstant això, no té existència possible amb independència del. No és alguna cosa que es 
pugui tancar en una caixa i portar-s'ho a casa. En el moment en què el ballarí es deté, la dansa deixa 
d'existir.

En la seva recerca de Déu, l'home pensa massa, reflexiona massa, parla massa. Fins i tot quan 
contempla aquesta dansa que anomenem Creació, està tot el temps pensant, parlant (amb si mateix o 
amb els altres), reflexionant, analitzant, filosofant. Paraules, paraules, paraules... Soroll, soroll, soroll...

Guarda silenci i mira la dansa. Senzillament, mira: una estrella, una flor, un full marcit, un ocell, una 
pedra... Qualsevol fragment de dansa serveix. Mira. Escolta. Olora. Toca. Assaboreix. I segurament no 
tardaràs a veure’l a ell, al ballarí en persona.

Has sentit el cant d'aquest ocell? Antony de Mello

Gràcies d'aquest dia que s'acaba,
gràcies d'aquesta nit que comença.

Avui hi ha gent que ha patit,
Pare, dóna'ls un cop de mà.
Avui jo no he estat allò que hauria
d'haver estat.

Fes-me millor, Déu meu.
Menys exigent amb els altres,
més pacient,
més fort,
més veritable amb les meves paraules,
més actiu amb els meus treballs,
més rialler també,
i que demà sigui més ferm que avui.

Gràcies d'aquest dia que s'acaba,
gràcies d'aquesta nit que comença. 

Gràcies per aquest dia!
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Senyor ajuda'm a estar content,
a fer que cada dia sigui una festa.

Dóna'm una ànima, Senyor,
que contagi l'alegria
per allà on passi.

Una ànima que no conegui
l'avorriment, ni el remugueig,
ni el crit, ni la queixa.

Dóna'm Senyor, el sentit de l'humor,
fes-me capaç de riure d'un acudit
perquè sàpiga treure una mica d'alegria
i contagiar-la als altres.

Fes-me Senyor, música
perquè els qui estan tristos
s'aixequin a ballar-la.

Fes-me Senyor, serpentina i confeti
per vestir de mil colors
als cares-llargues i avorrits.

Fes-me Senyor, fanalet
per donar llum i calor
en els de cor solitari.

Senyor, fes que el meu cor
salti i balli,
rigui i canti,
a la teva festa,
la festa de l'AMOR
entre tots els homes i dones,
nens i nenes.

Senyor, si alguna vegada 
trobem algun noi o noia
que no ens ofereix el seu somriure,
ajuda'ns a ser generosos,
ajuda'ns a donar-li el nostre somriure,
perquè ningú no té 
tanta necessitat d'un somriure
com aquell que no pot donar-ne als altres. 

l'Alegria i la festa Antoni Mallol

Senyor,
ens hem aplegat
en aquesta vall
per estar una estona amb tu.

Ens trobem envoltats de coses
que tu has creat:
Arbres, plantes, pedres...
Fes-nos veure
que hem de respectar-ho
i estimar-ho,
encara que molta gent no ho faci.

Acaben les colònies

Cal saber dir gràcies.
Els nostres dies són plens dels regals
que ens fa el Senyor.
Gràcies, Senyor, gràcies.

Gràcies per tots els regals que m'has ofert avui,
gràcies per tot el que he escoltat, vist i rebut.

Gràcies pel meu treball,
les meves eines, els meus esforços.

Gràcies pels bons dies que he rebut,
per les encaixades de mà que he donat,
pels somriures que m'han ofert.

Gràcies per la mare que m'acull a casa,
pel seu afecte discret,
la seva silenciosa presència.

Gràcies pel sostre que m'abriga,
per la llum que m'il·lumina.

Gràcies per la nit tranquil·la,
pels estels, pel silenci.

Gràcies pel temps que m'has donat,
per la vida dels amics.

Gràcies per ser aquí, Senyor,
per escoltar-me, per prendre'm seriosament.

Gràcies, Senyor, gràcies. 

Gràcies per tot, Senyor
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FEMN PREGÀRIA, 
ha estat creat a partir de materials extrets del lloc web enGrup.org. 
Gràcies als autors anomenats o anònims, per ajudar-nos a pregar, amb els infants i 
adolescents, també des del temps de lleure. 

FEMN LA MISSA, 
ha estat gravat i produït als estudis de la Gata Roja, de Castellserà 
(Urgell) amb la paciència i en bon fer d'en David Pradas Gené.

Tot i que no comptem amb l'autorització expressa dels autors de les 
cançons, des d'aquí el nostre reconeixement i agraïment per compartir 
el seu do, amb nosaltres i vosaltres.

Arranjaments musicals: David Pradas Gené.
Veus:  Eloi Villalta Lago i Ramon Oromí Farré
Textos: Ramon Oromí Farré

Aquesta guia educativa de la pedagogia de la fe, 
adreçada a persones educadores en el lleure, han estat 
elaborada pel Departament de la Fe de la Fundació 
d'Esplais de la Mare de Déu de Núria, del bisbat d'Urgell.
La seva primera versió ha vist la llum durant el mes de 
juliol del 2008.
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