
 

 

 

P R E G À R I A      
 

JO  SÓC  UN  D'ELLS 

Estimat Jesús,  

Si busques nens i nenes    

que vulguin  compartir amb altres infants, 

jo sóc un d'ells.  

Si busques nens i nenes  

disposats  a ajudar a qui ho necessiti, 

jo sóc un d'ells. 

Si busques nens i nenes 

que parlin de Tu als altres 

jo sóc un d'ells. 

Si busques nens i nenes 

decidits a construir un món millor,  

jo sóc un d'ells. 

Si busques nens i nenes 

que resin per a aconseguir tot això, 

escolta la nostra pregària, 

 

  

        

  

 



perquè jo sóc un d'ells.     

  

Els missioners són persones que han deixat la seva família , el seu 

poble i la seva feina per anar a altres països per explicar a tothom 

l'Evangeli de Jesús i ajudar als que més ho necessiten. 

AFRICA  

Una monja era infermera i treballava a l'hospital. Però va pensar que 

volia curar els infants més pobres i va anar-se'n amb altres 

companyes a un poble petit de l'Àfrica. Ara cura totes les persones 

que s'atansen al centre de salut on treballen . 

També ensenyen a la gent a ser amics de Jesús.  

  

AMÈRICA  

Un grup de nois van acabar la carrera de la universitat. Eren mestres, 

i aquí no tenien cap escola on poder treballar.  

Van decidir anar-se'n a un poble de Bolívia i han muntat una escola on 

van a classe 400 nens i nenes cada dia. 

També ensenyen a la gent a ser amics de Jesús.  

 

ASIA  

Dues amigues eren veïnes i anaven molt sovint a Missa. Un dia , a la 

parròquia van tenir la visita d'una missionera que venia de l'Índia. Va 

explicar com moltes nenes són menyspreades   per les seves famílies i 

van decidir anar a cuidar-les . Ara ajuden a un grup de monges que 

tenen un taller de costura. 

També ensenyen a la gent a ser amics de Jesús. 

OCEANÍA  

 Fa uns anys a Filipines va haver-hi un tsunami.  Van morir milers de 

persones. 

Un grup de monjos van decidir parlar amb un arquitecte i junts van 

marxar a Manila per construir cases i carreteres en els pobles veïns 

d'aquesta gran ciutat. 

També ensenyen a la gent a ser amics de Jesús. 

EUROPA 

Molts nens i nenes dels països d'Europa, o sigui entre ells Catalunya, 

van a catequesi i aprenen ho que Jesús ensenya sobre Déu. 

Com volen ser molt amics de Jesús expliquen a tots els seus amics ho 

que aprenen a la catequesi.  

I tu, vols ser un d'ells ?    
 


