
 

PREGÀRIA - ORATORI 

  

 
 

 
 
 
* L’ESPAI ADEQUAT PER LA PREGÀRIA 
Ens trobem al lloc de la pregària, ens situem, relaxem-nos, escoltem la  
musica de fons. 
 
1.-COMENCEM SALUDANT A JESÚS  
Jesús ens convida, saludem-lo li podem dir el nostre nom, o el perquè estic 
aquí..... 
 
*Cant:  Preparem el camí al Senyor “Cor Nou”  
 
*Introduïm el tema  
Repassem els trets més importants de la vida de Maria. Maria era la mare de 
Jesús, però sabem com va ser que Maria esdevingués mare de Jesús?.. doncs... 
 
2.- ESCOLTAREM UN TROCET DE L’EVANGELI QUE ENS HO EXPLICA . 
Estiguem atents.  
 
*El catequista llegeix un trocet de text de l’evangeli, avui serà de 
l’evangelista Lluc. 
 L'àngel li digué:  

--No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit la seva gràcia. 31 Tindràs un fill i li 

posaràs el nom de Jesús. 32 Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor 

Déu li donarà el tron de David, el seu pare. 33 Regnarà per sempre sobre el poble de 

Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.  

38 Maria va dir:  

--Sóc l'esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves paraules.  

I l'àngel es va retirar. (Llc. 1, 30-33,38) 

 

Breu silenci 
 
*El catequista explica tot esperant que primer els sorgeixin les opinions de 
dins del cor, després recondueix 

-Qui va demanar que Jesús pogués néixer de Maria?  Ella o Déu mateix?  (Déu mateix) 

-Qui va anunciar a Maria que tindria un fill?  (l’àngel Gabriel) 
-Què vol dir Maria amb l’expressió “ Sóc l’esclava de Senyor: que es compleixin en mi 

MARIA, MARE DE JESÚS I MARE NOSTRA 



les teves paraules” ? 
Explicar: 
En el text l’evangelista Lluc ens explica l’anunci del naixement de Jesús. Aquí, hi podem 
veure que és Déu mateix el qui pren la iniciativa i que en aquests moments s’acompleix 
tot el que s’ha anat anunciant a l’Antic Testament, en Maria de Natzaret. Déu parla a 
Maria, mitjançant un àngel i actua d’una manera creadora a través de l’Esperit Sant. 
Maria s’hi disposa i confia en Déu. Ella sent a Déu, molt a dins del seu cor. 

Breu silenci 
 
*Cant: “MARIA T’ESTIMEM” Cor Nou 
3.- GUARDEM AL COR UN TROCET DEL QUE ENS DIU AVUI EL TEXT: 
 
“SÓC L’ESCLAVA DEL SENYOR, QUE ÉS COMPLEIXIN EN MI LES TEVES 
PARAULES”   (Repetir-ho dos o tres vegades amb el catequista.) 
Deixar que ho diguin sols, a veure si ho han guardat ben guardat al cor. Un per 
un, no parlar entre ells, només repetir el que han guardat i els altres en silenci. 
 

-M’AGRADARIA ESCOLTAR LA VEU DE DÉU AL COR, COM VA FER MARIA? 
 
4.- REPETIM AMB EL CATEQUISTA... 

 Senyor Jesús, Ajuda’ns a saber escoltar la veu de Déu dins el nostre 
cor, com Maria. Preguem al Senyor.. Us ho demanem Senyor. 

 Senyor Jesús, fes que t’acolli’m dins el nostre cor tal com ho va fer 
Maria . Preguem al Senyor.. Us ho demanem Senyor. 

 Altres per compartir... 
  
*Tot seguit posem als peus de Jesús tot el que hem demanat i tot el que tenim al 
cor,...  resant o cantant el  
*PARENOSTRE. 
 
5.-Acabarem amb un cant de Maria: “OH MARIA, OH MARIA...” Cor Nou 
 
 
*Si disposem d’una imatge de Maria o icona podem passar i estimar-la. 
 
 
 

 

“la parròquia lloc de trobada i casa de tots, surt a sevir a la 

societat amb l’alegria de l’evangeli” 

 
 Cants:  Cor Nou; Dibuixos: FANO;  Elaborat per Imma Farré seguint els temes del catecisme “Jesús és el Senyor” 
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