PREGÀRIES EUCARISTIA SANT FRANCESC COLL
1. Preguem per l’Església, poble sant de Déu, pel Papa Francesc, pel
bisbe, preveres i diaques de la nostra diòcesis, perquè, fidels a
l’Evangeli, visquin en constant esperit de conversió i prediquin
incansablement la pau i la reconciliació, el perdó i la misericòrdia que
Crist Jesús ens ha ensenyat. PREGUEM EL SENYOR.
2. Pels governs de totes les nacions i de tots els pobles, especialment
per aquells que es troben en major dificultat, perquè encaminin els
seus esforços i decisions per aconseguir el bé de totes les persones, i
les seves relacions es fonamentin en el diàleg, la justícia i la veritat.
PREGUEM EL SENYOR.
Per totes les Germanes de la Congregació, perquè la fidelitat al
carisma del nostre Pare, Sant Francesc Coll, ens ajudi a arrelar la
Veritat que allibera i compromet, a continuar la seva obra amb el
mateix esperit senzill i evangelitzador i a desvetllar noves vocacions
que facin brillar la flama que ell va encendre. PREGUEM EL SENYOR.
3. Per la Família dominicana, perquè, fidels al carisma dels nostres
Fundadors, visquem dia rere dia les exigències de la fe en el
seguiment de Crist i dediquem amb entusiasme la nostra vida a la
predicació amb la paraula i el testimoni, expandint arreu del món el
missatge de l’Evangeli. PREGUEM EL SENYOR.
4. Preguem també per tots els pobles de Catalunya, ja que molts d’ells
reberen directament del Pare Coll el missatge de la salvació amb els
seus ensenyaments i exemple de vida, perquè Déu, Pare generós, els
atorgui la gràcia de viure en la fe cristiana i d’ésser signes de pau i de
solidaritat. PREGUEM EL SENYOR.
5. Preguem per les Germanes difuntes que ens han acompanyat en la fe
i en el Carisma de l’Anunciata, perquè gaudeixin ja de la pau i de la
joia del Crist ressuscitat i des del cel intercedeixin per tots nosaltres.
PREGUEM EL SENYOR.
6. Per tots els qui estem aquí reunits celebrant amb goig i agraïment
aquesta Eucaristia. Que deixant-nos conduir per l’Esperit, siguem
transmissors de fe, sembradors d’esperança i predicadors de d’amor,
de pau i reconciliació com ho fou Sant Francesc Coll. PREGUEM EL
SENYOR

