
PREGARIA DE PELEGRINATGE 

Edita la parroquia de Sant Magí de Rocamora 
de 1' Arquebisbat de Tarragona 

Gracies, Pare, perque us beu manifestat en el vostre Fill Jesucrist, 
que fa més de 2000 anys va néixer a Betlem de la Verge Maria. Ell s'ba 
fet company de camí deis bornes i dones de tots els temps. Gracies, Pare, 
pel perdó i la salvació que sempre ens ofereixes. 

Gracies, Pare, per tot el que em concediu a mi personalment. 
Gracies pel do de la vida, per la família, els amics, el treball i la sal u t. 
Gracies, Pare, perque quan ve el dolor i la soledat vos sou prop de mi, 

fent-me companyia, donant-me for~a i esperan~a. 
Gracies per totes les persones amb qui coincideixo cada dia. 
Gracies perla se va mirada simpatica, i per 1' aliment que e m serveixen. 
Gracies pel bell paisatge, la Hum del germa sol, la lluna i les estrelles. 
Gracies per la transparencia de 1' aigua, la suavitat de la brisa matinal, 

i la pau del sol post. 
Us demano, Pare, que aquest pelegrinatge interior que vaig fent perla 

vida, sigui per a mi i per a tots els qui m' envolten. 
Un temps de conversió personal a una vida senzilla i transparent; un 

temps d' amistat amb totes les persones de qualsevol ra~a i cultura. 
Un temps favorable perla bona marxa cap a la unitat de les esglésies 

cristianes i de dialeg entre les religions de la Terra i entre tots els bornes 
de bona voluntat. 

Sabem, Pare, que el vostre fill ressuscitat i el seu Esperit, que és for~a, 
vida i amor, ens acompanya sempre en el nostre camí. 

Esperem que ens ajudi a construir un món més just, més huma. 
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Un món sense nens passant fam, 
i sense nens que, tenint-ho tot, dis
paren pistoles en els col·legis. 

Un món en els nens puguin néixer 
i créixer envoltats per 1' amor. 

Un món amb llocs acollidors, 
amb flors i ocells, pels ancians, pels 
malalts i els deficients. 

Un món que no permeti la tala 
dels boscos, i que s' eviti la 
contaminació de 1' aire i dels mars. 

Un món que deixi de sembrar 
bombes a les entranyes de la mare 
Terra. 

Un món on ningú s' atreveixi a ne
gociar amb el td1fic d' armes, ni amb 
la vida i dignitat de les persones. 

Un món on puguem viure com a 
germans, fills de mateix Pare, el Déu de la vida i de l'amor, l'harmonia, 
la bondat i la bellesa. 

Gracies, Pare, pel bé que podré fer ambla vostra ajuda (en el futur). 
Gracies. 

Pregaria 
OhDéu, 
vos santifiqueu aquest dia amb el triomf 
del martir sant Magí; concediu als qui 
venerem els seus merits que puguem imitar 
la seva constancia en la fe. 
Per nostre Senyor Jesucrist. 
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