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PREGUEM AMB ELS SANTS 
SANT FRANCESC D’ASSÍS 

 
[La saviesa d’un pobre] 

 
Ben aviat descendiren els pendissos d’un 
barranc al fons del qual roncava un torrent. 
L’indret era solitari, d’una bellesa salvatge 
i pura. L’aigua saltironava per damunt de 
les roques, exultant, blanquinosa , amb 
ràpides refulgències de blau. 
(...) 
-La nostra germana aigua! –exclamà 
Francesc, tot apropant-se al torrent-. La 
teva puresa canta la transparència de Déu. 
(...) 
-Ah, si arribàvem a tenir només una mica 
d’aquesta puresa – respongué Lleó -, també 
nosaltres tastaríem la joia folla i desbordant 
de la nostra germana aigua i del seu impuls 
irresistible! 
Mentre amb la mirada seguia 
melangiosament el torrent fugisser, de 

puresa inabastable, posà en aquestes 
paraules una nostàlgia profunda. 
(...) 
Ah, fra Lleó, creu-me –replicà Francesc-, no 
et preocupis tant per la teva puresa . Gira 
vers Déu el teu esguard . Admira´l . Alegra´t 
pel que és; tot santedat. Dóna-li gràcies per 
ell mateix. Això, germanet , es tenir el cor 
pur. 
(...) 
La tristesa de no ser del tot perfecte, així 
com de sentir-se pecador, és encara un 
sentiment humà , massa humà. Has 
d’aixecar el teu esguard més amunt, força 
més amunt. Cap a Déu, la immensitat 
de  Déu i el seu esplendor perdurable. El 
cor pur és aquell que mai no para d’adorar 
el Senyor vivent i veritable.

 
 
 

CANTIC DE LES CRIATURES 
 
Lloat siguis per tota criatura, Senyor, 
i en especial lloat pel germà Sol, 
que il·lumina, i obre el dia, i és bonic en la 
seva esplendor, 
i porta pel cel notícia del seu autor. 
 
I per la germana Lluna, de blanca llum 
menor, 
i les estrelles clares, que el teu poder va 
crear, 
tan netes, tan boniques, tan vives com són, 
i brillen al cel: lloat, el Senyor! 
 
I pel germà vent, i per l´aire i el núvol, 
i el serè i per tot temps, pels quals 
a les criatures dónes sosteniment: lloat, el 
Senyor! 

 
I per la germana aigua, preciosa en el seu 
candor, 
que és útil, casta, humil: lloat, el Senyor! 
 
Pel germà foc, que il·lumina en anar-se'n 
el Sol, 
i és fort, bonic, alegre: lloat el Senyor! 
I per la germana terra, que és tota 
benedicció, 
la germana mare terra, que dóna en tota 
ocasió 
les herbes i els fruits i flors de color, 
i ens sustenta i regeix: lloat, el Senyor! 
 
(...) 
Amén. 
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PREGÀRIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS 
 
Oh Senyor,  
feu de mi un instrument de la vostra 
pau!  
On hi ha odi, que jo hi porti amor. 

Pare et demanem que la crispació, l’enveja, la 
calúmnia i la maledicència no ens intoxiquin el 
cor, i que sapiguem neutralitzar l’odi que 
generen aquestes actituds, amb l’amor que ens 
ha ensenyat Jesús, tot ajudant-nos a actuar amb 
humilitat i  generositat. 

 
On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó.  
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. 

Pare et demanem, que la comunitat 
cristiana, sigui sempre portadora de pau i 
obri camins de reconciliació. 

 
On hi ha dubte, que jo hi posi fe 
On hi ha error, que jo hi porti la 
veritat. 

Pare et demanem per tots els creients del món, 
sapiguem posar en comú tot l'Amor que ens uneix i 
respectem les nostres diferències. Que mai  la 
recerca de la veritat, sigui motiu de baralles, guerres 
o violència. 

 
On hi hagi desesperació, que jo hi posi 
l’esperança. 
On hi ha tenebra, que jo hi porti llum. 

Pare, et demanem que ens converteixis. Que 
ens portis a corregir tot allò que ens pot 
desorientar o fer perdre qualitat a la vida 
humana. Convida’ns a purificar el nostre cor i 
a cercar l’amor de Déu per damunt de tot. 

 
Oh Mestre,  
feu que jo no cerqui tant:  
ser consolat, com consolar;  
ser comprès, com comprendre. 
 

Pare et demanem, que ens deixem afectar pel “goig i 
l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes del 
nostre temps... que no hi hagi res veritablement 
humà que no tingui ressò en el nostre cor” com 
expressava el Concili. 

 
 
 

CANTS 
 

1.-Feu-me instrument de la vostra pau, 
on hi hagi odi arribi vostre amor, 
on hi hagi injúria vostre perdó, 
on hi hagi dubte claredat. 
 
Que no busqui egoista el meu consol, 
consolar els altres sigui el meu afany, 
que comprengui sempre els meus 
germans 
i els estimi sens demanar res. 

2.-Feu-me instrument de la vostra pau, 
que jo posi alegria on hi ha tristor, 
on regni la foscor, jo posi llum, 
on hi hagi tristesa il·lusió. 
 
3.-Feu-me instrument de vostra pau, 
jo sé que en perdonar som perdonats, 
que si donem encara rebem més, 
que ens feu la gràcia de porta’ns al cel.

 
 Tu ets qui ens crida i en silenci venim 
 Déu és veu infinita/ i el cor del meu cor/ Déu és veu infinita/ i el cor del meu cor. 
 El Senyor és aquí/ i ens dóna la pau/ l’esperança per sempre/ la fe i l’amor. 
 Que n’és de bo confiar en el Senyor/ i esperar en el Senyor 


