
" Confessió i absolució
Ara, els qui ho desitgeu, podeu  fer  individualment  la confessió del

vostre pecat. Es tracta d’una manifestació senzilla i breu, llevat que
es  tractés  de  quelcom  molt  greu.  Podeu  fer  servir  qualsevol
fórmula senzilla (“Pare, he pecat”; “Senyor, perdoneu‐me”…).

" Gest de Pau i signe penitencial

" Oració final
Preguem.
Oh Déu,  que  al  principi  del món,  creant  la  llum  vau  dissipar  les

tenebres;
feu que vingui el creador de la llum, engendrat abans de tots els segles,

perquè el vostre poble, alliberat de l’esclavatge de l’error i disposat
amb bones obres, surti a l’encontre del vostre Fill.

Que viu i regna pels segles dels segles.
Amén.

" Benedicció
El Senyor us ha perdonat. Aneu‐vos‐en en pau.

Donem‐ne gràcies a Déu.

" Cant Final
De vós naixerà, oh Maria,
el Fill etern de Déu.

Déu ha beneït la terra santa,
deslliura el seu poble d’Israel.

Per  treure’ns  de  mort  i  de
tenebres,

com llum ens visita des del cel.
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" Cant d’Entrada

Veniu, veniu oh Emmanuel,
sou l’esperança d’Israel,
que en trist exili ací tot hora,
redempció de Vós implora.
Exulta! Exulta! Israel
a tu vindrà l’Emmanuel.

Veniu, oh Rei Omnipotent,
d’antics oracles compliment.
Veniu, refeu nostra flaquesa,
Déu eternal, font de bonesa.
Exulta! Exulta!…
Amén.

" Salutació

" Introducció

Déu‐vos‐guard!
El temps d’Advent arriba al final. Durant quatre setmanes hem escoltat

repetidament aquest anunci: “El Senyor ve a nosaltres”. Ve per a
alliberar‐nos de tot allò que ens esclavitza. I això per una raó ben
senzilla: perquè tots sols no podem. Per això Déu ve.

És bo adonar‐nos de tot allò que ens esclavitza, de tot el que no ens
deixa ser lliures de veritat, de tot el que és un jou carregós per a
nosaltres  que  sovint  no  ens  deixa  respirar.  Això  és  el  que
anomenem “pecat”.

Déu ve per a obrir el camí al perdó alliberador. Ho fa donant‐nos el seu
perdó, el de Déu; i això ens allibera. I ens invita a donar també
nosaltres el perdó sense reserves –com Ell– als nostres germans i
a rebre el que ells ens donen. I això ens acaba d’alliberar i d’obrir
a un camí de felicitat.

Tot  això  és  el  que  volem  viure  ara  tots  junts. No  tinguem  por de
reconèixer el propi pecat davant Déu i els germans. Que la seva
Paraula refermi avui la nostra esperança.

Preguem intensament “que vingui a nosaltres el seu Regne”.
I sortirem d’aquí una mica més lliures.

& ELS PEUS estan encadenats…:
•  quan  no  em  comprometo  a  la  participació  amb esperit

corresponsable, en el món de  l’escola, el del  treball, el del
barri, amb els veïns…;

•  quan evito de comprendre el que està passant en el meu món, i em
tanco en les quatre parets de casa meva;

•  quan em preocupo només de defensar la meva pau i tranquil∙litat,
enlloc d’anar a  l’encontre d’aquell que té necessitat de mi  i
espera la meva ajuda;

•  quan no participo en la vida i en les iniciatives de la comunitat, i
em tanco per mandra en mi mateix;

•  quan  renuncio  al meu  paper  de  testimoni  de  Crist  i  del seu
evangeli.

& L’ESPERIT està encadenat…:
•  quan no busco els mitjans i les eines necessàries per alimentar i

aprofundir la meva fe;
•  quan em mantinc  impermeable a  les crides a  la conversió  i em

quedo sempre en la meva mediocritat;
•  quan visc de manera superficial, amb indiferència i passotisme, i

prenc decisions importants sense una reflexió adequada.

" Cant Penitencial

Esperem vostra vinguda:
No tardeu, Senyor Jesús.
Veniu a alliberar‐nos:
No tardeu, Senyor Jesús.

Baixarà com la rosada
l’esperança de  l’esclau,
i de l’arbre de la culpa
brostarà la llibertat. (2)

" Parenostre

" Jo confesso



•  quan  trobo mil  excuses per no  assistir  a  la pregària,  o, encara
pitjor, per no pregar;

•  quan, en molts moments de  la vida, entenc bé què em demana
l’evangeli, però  enlloc de  fer‐ ho  em deixo  guiar pel meu
interès, per la meva comoditat o pel meu orgull;

•  quan deixo créixer en el meu interior el ressentiment, l’odi, el desig
de venjança, i no estic mai disposat a fer el primer pas de cara
a la reconciliació;

•  quan  no  mantinc  la  paraula  donada,  o  sóc  inconstant  en el
compromís que he pres, o sóc feble en la responsabilitat que
he assumit;

•  quan  tinc  massa  suspicàcies,  prejudicis,  hostilitats  o rebuigs
davant dels altres, sobretot els estrangers i desconeguts;

•  quan no faig la meva feina amb dedicació i competència; quan no
sóc sincer i alimento la murmuració i la calúmnia envers el
meu pròxim;

•  quan  cultivo passions que no  em  són bones  i no  compleixo el
manament de Déu de respectar el meu cos i el dels altres.

& LES MANS estan encadenades…:
•  quan em concentro en les riqueses materials i no estic disposat a

compartir amb els qui tenen necessitat d’ajuda;
•  quan  desitjo  enlloc  de  donar,  refuso  enlloc  d’acollir,  i creo

ressentiment enlloc d’entesa;
•  quan no dono als germans allò que els correspon;
•  quan no compleixo amb els meus deures com a ciutadà;
•  quan no respecto els drets dels altres: dels que depenen de mi, dels

meus col∙legues, dels meus veïns, dels meus familiars;
•  quan exploto el meu proïsme i m’aprofito de la seva debilitat, de

la seva confiança;
•  quan no paro prou atenció en la meva seguretat i potser poso en

risc la dels altres.

" Oració

Preguem.
Senyor, per mitjà del vostre Fill, ens heu fet néixer a una nova vida;

fixeu‐vos,  doncs,  en  aquesta  obra  del  vostre  amor  i,  amb  la
vinguda del vostre Fill, allibereu‐nos de l’antic esclavatge.

Per nostre Senyor Jesucrist…
Amén.

" Primera Lectura Is 58,6‐10

Lectura del llibre d’Isaïes
Diu el Senyor:
«El dejuni que jo aprecio és aquest:

allibera els qui han estat empresonats injustament,
deslliga les corretges del jou,
deixa lliures els oprimits i trosseja jous de tota mena.

Comparteix el teu pa amb els qui passen fam,
acull a casa teva els pobres vagabunds,
vesteix el qui va despullat.
No els defugis, que són germans teus.

Llavors brillarà com l’alba la teva llum,
i les teves ferides es clouran en un moment.

Tindràs per avantguarda la teva bondat,
i per rereguarda la glòria del Senyor.

Quan invoquis el Senyor, ell mateix et respondrà;
quan cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens!

Si treus de casa teva tots els jous i no assenyales amb el dit per acusar,
si dónes el teu pa als famolencs i satisfàs la fam dels indigents,

llavors la teva llum s’alçarà en la foscor,
el teu capvespre serà clar com el migdia..»

Paraula de Déu



" Salm responsorial 8,4‐9 (R.: 2a)

Quan miro al cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat.

Jo dic: Què és l’home, perquè us en recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós
el vostre nom per tota la terra!

Gairebé l’heu igualat als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,

l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Ramades de bous i ovelles,
fins i tot els animals de la selva,

l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

" Evangeli Lc 4,16‐21

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps Jesús  se n’anà a Natzaret, on s’havia criat.
El dissabte, com tenia per costum, va entrar a la sinagoga i s’aixecà a

llegir.
Li  donaren  el  volum  del  profeta  Isaïes,  el  desplegà  i  va  trobar  el

passatge on hi ha escrit:
L’Esperit  del Senyor  reposa  sobre meu,  perquè  ell m’ha ungit. M’ha

enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la
llibertat  i  als  cecs  el  retorn  de  la  llum,  a  posar  en  llibertat  els
oprimits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor.

Després plegà el volum, el retornà a l’ajudant de la sinagoga i es va
asseure.
Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en ell.

Aleshores començà dient‐los:
–Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar.

Paraula del Senyor

" Breu reflexió i examen de consciència

«Qui  dieu  que  sóc  jo»,  pregunta  Jesús.  «Qui  és  Jesús  per  a  cadascú  de
nosaltres», ens volem preguntar avui. I responem dient que Jesús és el Fill
de Déu encarnat del qual estem a punt de rememorar la seva novetat, el
seu Nadal. És aquell que ens allibera dels jous de tota mena que tenim
–tants com en tenim!–, de tot el que ens encadena i esclavitza –i com en
som d’esclaus!–.

Isaïes en la primera lectura ens ha explicat de part de Déu com ho hem de fer
per a ser alliberats: hem d’alliberar els altres!

«Senyor, què és l’home perquè us en recordeu?», hem cantat en el salm; i hem
descobert que és l’únic ésser lliure, cridat a la llibertat i capaç d’alliberar.

I Jesús ha sentenciat que l’Esperit reposa sobre ell, per portar la bona nova de
la llibertat i obrir l’any de gràcia del Senyor.

És aquest Esperit el que ara és vessat sobre nosaltres per fer‐nos lliures del
pecat que ens encadena. No ho desaprofitem.

PISTES PER A UN EXAMEN DE CONSCIÈNCIA
Mirem des de la Paraula de Déu, què encadena el nostre cor, les nostres

mans, els nostres peus, el nostre esperit. Són només pistes. Que
cadascú hi afegeixi el que convingui.

& EL COR està encadenat…:
•  quan mai no trobo temps per pregar o per escoltar la Paraula de

Jesús;
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