
" 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.
Déu omnipotent i etern, que ens corregiu amb justícia i ens perdoneu

amb misericòrdia infinita, rebeu la nostra humil acció de gràcies.
Vós que amb la vostra providència ho disposeu tot segons el vostre

designi d’amor,
feu que acollint en nosaltres la gràcia del perdó donem fruits de

conversió i visquem sempre en la vostra amistat.
Per Crist, Senyor nostre.

" 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!

Estem  de  ple  en  el  temps  d’Advent,  preparant‐nos  per  al Nadal.
Aquest any ho fem des del lema que hem escollit: «On és el teu
germà». És  la pregunta que Déu formula a  l’home. Comença al
paradís amb Adam i Eva, i des de Caín arriba  fins a nosaltres.

El misteri de Nadal torna a posar davant els ulls del nostre cor que Déu
s’ha fet germà. I el volem veure! En Jesús es troben Déu i el germà.

Des d’ell cada persona és portadora de Déu i, per tant, és germà. I el
volem veure! En cada persona es troben de nou el germà i Déu.

El nostre pecat, el pecat dels homes i dones des dels inicis, consisteix en
no veure en l’altre el germà; o en no veure ni tan sols l’altre. I ens
quedem sense veure Déu, tancats en la pròpia mesquinesa.

El  perdó  esbotza  aquesta  cadena  perversa  i  ens  obre  el  retorn  al
paradís. Ho fa el perdó de Déu, rebut en el cor i en la vida. Ho fa
el perdó dels altres, rebut en el cor  i en  la vida. Ho fa el nostre
perdó, donat des del cor i des de la vida.

I en acabar la celebració serem una mica més lliures. Déu i el germà ens
han fet ser persones renovades.

3. Qui sóc jo en relació a la Creació?

& On teniu el tresor, hi tindreu el cor (Lc 12,34). L’amor al diner és l’arrel de
tots els mals (1Tm 6,10)
•  Estic  massa  aferrat  a  les  coses,  als  diners,  al  vestit,  a  les
comoditats…?
• Sóc capaç de pensar en els altres?

& Perquè hem vingut en aquest món sense res, i no ens en podrem endur res
(1Tm 6,7)
• M’acontento  amb  el  que  tinc,  o  estic desitjós de  tenir més  i
envejós de qui em sembla que està millor que jo?
• He robat, o estafat, o defraudat?
• He pagat els impostos deguts?

& S’acosta  la  fi de totes  les coses. Sigueu, doncs, assenyats  i sobris,  i així
podreu pregar (1 Pe 4,7)
• Malgasto el temps? Malbarato les coses?
• Respecto amorosament la natura?
•  Uso  amb  responsabilitat  i  equilibradament  dels mitjans  de
comunicació i d’informació de tot tipus?
• Sóc equilibrat en coses meves com el menjar, el vestir, l’ús de la
natura?

" 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



& Qui no vulgui treballar, que no mengi (2Te 3,10)
• En el treball o en l’estudi, he estat mandrós?
• He perdut el temps?

& Feliços els nets cor (Mt 5,8)
• És neta la meva relació amb els altres?
• La visc com una experiència de creixement, amb gran respecte?
• Evito de veure o de llegir coses que em perjudiquin?

& Qui odia el seu germà és un assassí (1Jn 3,15)
• Tinc sentiments d’odi, de gelosia…?
•  Quan  m’han  fet  mal  em  complac  en  la  rancúnia  o  miro
d’alliberar‐me’n?

& No us enganyeu els uns als altres (Col 3,9)
• He jurat en fals? Estic avesat a dir mentides?
• Parlo a l’esquena dels altres?
• He murmurat o he dit mal dels altres?

& No judiqueu; no condemneu (Lc 6,37)
• I jo, què faig? Jutjo? Condemno?
• Desitjo conèixer l’altre o bé per por em refugio en allò que es
diu…, o en el que sembla…?

& El qui sap com fer el bé i no el fa, és culpable d’haver pecat (Jm 4,17)
• I jo, sempre vull tenir la raó?
• Sóc capaç de canviar de parer o sóc massa tossut?
• Sóc capaç de col∙laborar, d’esperar, de prestar ajut servicial, o
només cerco de ser servit?
• Ajudo els malalts, els febles, els abatuts?
• Les meves opcions socials o polítiques tenen en compte que el
deure no és envers el diner, sinó en la germanor més gran possible,
en benefici sobretot dels últims d’aquest món?

" Oració

Preguem,  germans,  perquè  la  vinguda  del  Senyor  en  la  pròxima
solemnitat del Nadal ens trobi a punt per acollir el do de la seva
salvació.

Oh Déu, Pare nostre, que ens heu enviat el vostre Fill únic, fet en tot
igual a nosaltres llevat del pecat;

guariu en nosaltres les ferides del pecat,
i renoveu‐nos interiorment a imatge del nostre Salvador,
que viu i regna pel segles del segles.

Amén.

" Salm Sl 94,1‐2,6.7,8.9 (R.: 8)

R. Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els vostres cors.»

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;

presentem‐nos davant seu a lloar‐lo,
aclamem‐lo amb els nostres cants. R.

Veniu, prosternem‐nos i adorem‐lo,
agenollem‐nos davant del Senyor, que ens ha creat;

ell és el nostre Déu
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia. R.

Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els vostres cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,

quan van posar‐me a prova els vostres pares,
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres.» R.



" Evangeli Lc 18,9‐14

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven

que eren justos i tenien per no res a tots els altres:
«Dos homes pujaren al temple a pregar: un era fariseu i l’altre cobrador

d’impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: “Déu
meu, us dono gràcies perquè no sóc com els altres homes: lladres,
injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest cobrador d’impostos.
Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part de tots els
meus ingressos”.

Però  el  cobrador  d’impostos,  que  s’havia  quedat  un  tros  lluny,  ni
gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia:
“Déu meu, sigueu‐me propici, que sóc un pecador”.

Us asseguro que aquest tornà perdonat a casa seva i l’altre no; perquè
tothom  qui  s’enalteix  serà humiliat, però  el  qui  s’humilia  serà
enaltit».

Paraula del Senyor

" Breu reflexió i examen de consciència

1. Qui sóc jo de cara a Déu?

& Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor (Mt 22,37)
• Tinc fe, fins i tot en els moments de més dificultat i sofriment?
• Confio sempre en la providència divina?

& No podeu servir alhora Déu i el diner (Mt 6,24)
• Confio en Déu o confio més en la riquesa, el poder, la fama…?
• On tinc posat el meu cor, els meus pensaments, la meva atenció?
• Del diner, en sóc esclau o en sóc senyor?

& Jesucrist ha de judicar els vius i els morts (2Tm 4,1)

• Crec de veritat en la vida eterna?
• Visc amb la consciència que pertanyo a un projecte de vida més
gran que el meu pensament i que els meus projectes?
• O bé dubto de tot tan aviat com alguna cosa surt malament?

& Pregueu en tota ocasió (Ef 6,18)
• Deixo que  el  sol de  la gràcia de Déu penetri  la meva vida  i
dedico moments a llegir la Paraula de Déu, al silenci…?
• Prego almenys, al matí i al vespre?

& No pronunciïs en va el nom del Senyor (Ex 20,7)
• Com és el meu llenguatge, en tinc cura o sóc molt barroer?
• He donat mal testimoni davant dels més petits en la fe?

& Eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió
fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries (Ac 2,42)
• I jo, com participo en els sagraments?
• I en la vida comunitària?
• Visc la meva fe de manera solitària, amb el perill d’adorar‐me a
mi mateix i a les meves necessitats?

& Si  algú  s’avergonyeix de mi  i de  les meves  paraules,  el Fill de  l’home
s’avergonyirà d’ell quan vindrà… (Lc 9,26)
• Confesso on sigui i sense por la meva fe cristiana?
• Tinc el convenciment que la meva fe no és una cosa privada sinó
un do que puc fer als germans?

2. Qui sóc jo davant dels meu germans?

& Estimeu‐vos com jo us he estimat (Jn 13,34)
• Visc la vida de família amb esperit cristià?
• Sóc capaç de posar‐hi amor, confiança, comprensió, fidelitat…?
• Quines són les meves reaccions amb els més ancians?
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