
  PREGÀRIES 

 

 

 

Pels superiors i professors que d'aquesta casa foren, que ens varen transmetre uns valors i ens marcaren un 

camí per la vida D.Fco.Payeras, D. Pedro Sureda, D.Joan Soler, D.Baltasar Soler, D.Pep Sacanell, D.Toni 

Esteva, D.Miquel Amer, D.Llorenç Escales, D. Pedro Amorós, D. Baltasar Coll, D.Francesc Batle, D. 

Pepito, D.Bernat Julià, D.Joanet Ferrer, D.Bartomeu Quetgles, D.Rafel Caldantey, el teacher, D.Llorenç 

Pérez, D.Sebastià Garcías Palou, D.Bartomeu Torres, D.Guillem Fiol ...; pels directors espirituals, D. 

Guillem Payeras, D. Vicenç Orvay... i pels qui són vius D.Jaume Cabrer, D.Gabriel Reus, D.Pere Xamena, 

D.Toni Pérez, D.Llorenç Tous, En Tomeu Bennàsser, D.Bruno Morey que jus ha fet cent anys... Que sentin 

prop d'ells la mà del Pare 

PREGUEM:        JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Per les Monges, Sor Catalina, Sor Margalida, Sor Maria Amada... que aquells anys d'estudi ens donaren 

una lliço d'humilitat i servici incomparables, i pels qui les ajudaren en    aquesta tasca: es porter de la casa 

i xofer de sa furgoneta, En francisco, En Pep de ses monges, n'Àngel, que va estar a la División azul... 

PREGUEM:      JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Pels missioners, que es formaren entre aquestes parets i d'aquí partiren al Perú a Amèrica, a Burundi a 

Àfrica i a altres terres llunyanes, arriscant la vida per proclamar la Bona Nova de Jesús . Que les mans del 

Pare els donin força i conhort en el seu    ministeri          

PREGUEM:     JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Per la gent dels països on els missioners varen treballar, que la llavor de l'Evangeli creixi als seus pobles i 

els faci arribar la pau, la justícia i els béns que el Pare creà per tothom           

PREGUEM: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Pel bon amic del Seminari, el nostre Bisbe Xavier Salinas, que no es senti totsol enfront dels problemes 

greus que afecten al ramat de l'església de Mallorca, que l'acompanyin sempre la nostra pregària i l'energia 

de la Ressurreció 

PREGUEM: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Pel Papa, el Pare Francesc, que l'Esperit de Déu sigui en ell i parli per la seva boca en  aquests temps que 

ens ha tocat viure de guerres, de fam, de drets humans trepitjats, de pobles malmenats, de dones oprimides, 

de nins sense infància, de crisi social i econòmica, de gent aturada, de mancança de valors, que el Pare el 

guiï i no el deixi de la seva mà      

PREGUEM: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

Per tots nosaltres, que els qui són sacerdots exerceixin el seu ministeri amb fe i alegría i tots anem pel món 

fent el bé, com homes de bona voluntat, amb l'esperança d'un món millor 

PREGUEM: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 

 

 

Hem trobat que havíem d'afegir a darrera hora una pregària pel nostre amic Toni Vidal Gonzàlez, que en 

aquests moments està ingressat a la UCI, que el Pare estigui molt prop d'ell, li doni força per superar la 

malatia i aviat pugui estar de bell nou amb nosaltres. 

PREGUEM: JESÚS RESSUSCITAT, ESCOLTAU-NOS. 
 


