
Recordar significa “Tornar a passar pel cor”. Per això 
volem acompanyar-vos en aquest moment i tornar a 
passar pel cor. Volem ser memòria agraïda per la vida de 
tantes persones que ja no hi són amb nosaltres.

Us proposem aquesta senzilla pregària, a la que podeu 
accedir sempre que vulgueu. Un racó per visitar, compartir 
i unir-te a la pregària de totes les comunitats escolàpies. 
Fins que pugui haver un comiat i un funeral presencial, que 
no ens manqui aquesta manera de compartir l’esperança 
en mig del dol.

una iniciativa d’ 
escolàpies

Accedeix a la web www.escolapias.es/recordar-cat

agrair pregar

Llegim plegats l’evangeli
Jesús és la resurrecció i la vida. 11, 17-26a:

“Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre 
des de feia quatre dies. Betània és a prop de Jerusalem, 
cosa de tres quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut 
a consolar Marta i Maria per la mort del seu germà. Quan 
Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre’l. Maria es 
quedà a casa. Marta digué a Jesús:
—Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el meu 

germà. Però, fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el 
que li demanis.

Jesús li diu:
—El teu germà ressuscitarà. 

Marta li respon:
—Ja sé que ressuscitarà en el moment de la resurrecció, el 

darrer dia. 
Li diu Jesús:
—Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que 

mori, viurà, i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai 
més.” 

Deixem uns minuts de silenci
Podem tornar a llegir el text, aprofundir en alguna de les 
seves expressions i deixar-nos interpel·lar per l’evangeli.

Posa’t en disposició.
Aquesta cançó et pot ajudar.

Quan soni la tendresa (Joan Dausà)
https://youtu.be/COW13blMSeA

Senyor, et volem donar gràcies per la vida de... 



Tot això t’ho demanem amb la pregària 
que Jesús ens va ensenyar

Oració final
SOTA LA VOSTRA 

PARENOSTRE 
Pare nostre, que esteu en el cel: 
sigui santificat vostre nom; 
vingui a nosaltres el vostre Regne; 
faci’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. 
EL nostre pa de cada dia, 
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui; 
i perdoneu les nostres culpes, 
així com nosaltres perdonem els nostres deutors; 
i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, 
ans deslliureu-nos del qualsevol mal. 
Amén.

Sota la vostra protecció ens 
refugiem,
O santa Marededéu,
No desoïu les nostres súpliques 
En les nostres necessitats, 
ans de tots els perills 
deslliureu-nos sempre
Verge gloriosa i beneïda.

Volem pregar amb tu.
Fes-nos arribar a la web la teua 
petició omplint el formulari i 
l’afegirem a les nostres.

Volem acompanyar-te en el duel
www.escolapias.org/recordar-cat

“Quina alegria, 
germanes, 

veure’ns al cel!” 

(M. Paula Montal)


