
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 



 



 



MODEL DE PREGÀRIA DELS FIDELS EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 
Es pot utilitzar a les misses, pregàries o altres moments, fins el Dijous Sant. 
 
Amb la mirada fixada en la creu de Jesús, àncora i timó en les nostres tempestes, d’on 
neix la vida nova que ens guareix i ens salva, preguem tot dient: SENYOR, TINGUEU 
PIETAT. 
 
1. Per l’Església, per tots els cristians: pel papa; bisbes, preveres i diaques; religiosos, 

consagrats i laics, homes i dones. Que sapiguem portar consol i ajut espiritual en 
aquest temps de pandèmia. Que amb la nostra vida i la pregària donem testimoni de 
l’esperança que neix de la nostra fe. PREGUEM: 
 

2. Pels contagiats pel coronavirus, pels seus familiars, pels qui estan en quarentena i per 
altres malalts que veuen afectada la seva atenció per la prioritat d’aturar la pandèmia. 
PREGUEM: 
 

3. Pel personal mèdic i d’infermeria, responsables sanitaris, per tots els qui ofereixen el 
seu treball professional o voluntari amb generositat i sovint amb perill per a la pròpia 
vida. PREGUEM: 
 

4. Per tots els que aquests dies treballen en els serveis essencials de la societat: pels 
pagesos i els que asseguren l'abastiment d'aliments; pels equips d’emergència, cossos 
de seguretat...; pels polítics i autoritats públiques; pels científics i pels farmacèutics. 
Que es trobi ben aviat el remei per combatre aquesta pandèmia. PREGUEM: 
 

5. Pels qui es queden a casa, sovint amb sacrifici però amb sentit de responsabilitat pel 
bé comú. Per les famílies: pels infants, pares i mares, avis i educadors. També pels que 
no es poden confinar perquè no tenen llar ni el més essencial per viure. PREGUEM: 
 

6. Pels qui tenen por per la situació que estem vivint: per les persones en risc, pels ancians 
que es troben sols, pels treballadors que s’estan quedant sense feina, per tantes 
activitats econòmiques en perill. Que el Senyor ens alliberi de la por i ens infongui 
serenor i esperança. PREGUEM: 
 

7. Pels difunts, especialment els que moren sols en els hospitals i les residències. Per les 
famílies que no poden acompanyar i acomiadar els seus éssers estimats. Que el Déu 
de la vida els doni consol i fortalesa. PREGUEM: 
 

8. Per tots nosaltres, que en aquests dies ens disposem a acompanyar Jesús en el camí 
de la creu, la passió i la mort, amb la certesa de compartir també amb ell, la propera 
Pasqua, la resurrecció i la vida. PREGUEM: 

 
Senyor Jesús, mort a la creu per donar-nos vida, escolteu les nostres pregàries i tingueu 
pietat de nosaltres i del món sencer. Vós que viviu i regneu, pels segles dels segles. 

 


