
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 joia del vostre amor.
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,  ens  estem preparant per  a  la
celebració joiosa del misteri del Nadal.

Recordem  que  en  el  primer Nadal Déu  es  va  fer  home  per  fer‐se
trobadís amb els homes. No ho va pas fer perquè ja fóssim bons i
visquéssim una vida feliç, sinó que ho va fer perquè poguéssim
arribar a ser bons i a viure una vida feliç de veritat.

Déu en Jesús va voler compartir la migradesa de la nostra vida per a
fer‐nos participar de la riquesa de la festa del Regne.

Amb la seva vida ens va ensenyar quina és la porta que obre el camí de
la festa dels germans: és la porta del perdó! En perdonar‐nos ens
va ensenyar a perdonar.

Ara, avui, en el nostre Nadal, sabem que som convidats a aquesta festa
immensa, i ens hi volem preparar bé.

Com diu el nostre lema pastoral d’enguany, som convidats a celebrar
i a viure la festa del perdó. El perdó de Déu i el nostre.

Amb  joia, hem de sortir d’aquí convidant  tothom a  la gratuïtat del
perdó amorós,  l´únic que val  la pena ser celebrat. Aleshores és
Nadal!

& Viure la vida de cada dia

• Faig de la meva professió un servei eficaç d’amor al proïsme? O ho
considero  només  com  un mitjà  per  guanyar  diners,  com  una
afirmació de mi mateix davant dels altres? 

• Treballo amb honestedat?
• Em deixo guiar pel sentit de responsabilitat i per una consciència ben

formada? O sóc mandrós i visc a les espatlles dels altres?
• Sóc solidari amb els meus companys de treball? Miro d’establir‐hi

relacions de cordialitat i amistat? O sóc causa de discòrdia i de mal
humor?

• Sóc recte i veraç? O sóc fals i hipòcrita?
• He vetllat per la meva salut?
• Quin ús faig dels meus béns? Els malbarato? Sóc avar? Hi ha una

relació junta entre el que tinc i l’ajuda que ofereixo a les necessitats
dels més pobres que no pas jo?

• Quins són els defectes en els quals recaic amb més facilitat?
• Miro de fer créixer els meus talents, les meves qualitats, per posar‐les

al servei dels altres?

" 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

" Confessió i absolució



•  Visc  sabent  que  sóc  temple  de  l’Esperit  Sant?  Vetllo  per  no
contaminar‐me amb mals pensaments, o amb paraules i accions
indignes?

& Viure en l’Església

• Quina és la meva relació amb l’Església? Participo activament en la
celebració de l’Eucaristia i ajudo a participar‐hi? Estic disposat a
assumir‐hi ministeris si cal? La meva crítica envers l’Església és
constructiva?

• Què representa per a mi el diumenge (dia del Senyor, celebració de
l’Eucaristia,  descans…)?  Acostumo  a  considerar  inútils  i
innecessàries les crides a la conversió i a la penitència que se’m
fan?

• Prego per l’Església i pel món, per la unitat dels cristians, pel papa i
els  bisbes,  per  les  vocacions,  per  la  pau  i  per  totes  les  altres
necessitats del món?

& Viure en la família i en la vida comunitària

• Respecto la persona i la dignitat dels altres sobretot d’aquells amb
qui convisc? Ajudo al creixement de l’amor dels uns pels altres? O
sóc egoista, individualista, poc delicat, massa tossut, rancuniós…?

• En la relació amb els altres potser m’he buscat només a mi mateix?
Em fio massa poc dels altres perquè només jo ho faig tot bé?

• Estic disponible per a la meva família, per a la meva comunintat? Em
prenc seriosament el meu deure com a educador si em correspon?
Sóc just amb els altres? Miro d’entendre’ls? Em fico indegudament
en la seva vida privada? Em manca amor i gratitud respecte als
més grans, als malalts, als pobres?

• Hi ha espai a la comunitat per l’amor al proïsme i per a l’hospitalitat?
Procurem ser un exemple i un estímul per als altres?

" 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, la consciència de la nostra culpa ens entristeix;
concediu‐nos, amb el perdó, el do d’una alegria  santa per a poder

participar amb joia de la festa del naixement del vostre Fill,
que viu i regna pel segles del segles.

Amén.

" Primera lectura Sir 27,30‐28,9

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira

La rancúnia i la ira són també coses detestables,
i, tanmateix, l’home pecador les manté.

El qui es venja toparà amb la venjança del Senyor,
que no deixarà passar cap de les seves faltes.

Perdona les ofenses que t’hagi fet el teu proïsme,
i aleshores, quan preguis, Déu et perdonarà els pecats.

Si un es manté furiós contra un altre,
¿com pot pretendre el perdó del Senyor?

Si no té pietat d’un home que és com ell,
¿com pot pregar pel perdó dels seus propis pecats?

Si l’home, que és un simple mortal, guarda rancúnia,
¿de qui podrà obtenir el perdó dels seus pecats?

Pensa en la teva fi i deixa d’odiar,
pensa en la mort i en la corrupció i resta fidel als manaments.

Recorda’t, doncs, dels manaments i no guardis rancúnia al proïsme,
recorda’t de l’aliança de l’Altíssim
i passa per alt les ofenses que has rebut.

Allunya’t de les baralles si vols evitar el pecat,



que els homes violents encenen sempre les disputes.
Els dolents mouen brega entre els amics

i sembren la discòrdia enmig dels qui vivien en pau.

" Salm Sl 102

R. El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l’amor.

Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.

Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t’oblidis dels seus favors. R.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;

rescata de la mort la teva vida
i et sacia d’amor entranyable. R.

El seu amor als fidels és tan immens
com la distància del cel a la terra;

llença les nostres culpes lluny de nosaltres
com l’Orient és lluny de l’Occident. R.

" Evangeli Mt 11,2‐11

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist,
i va enviar els seus deixebles per preguntar‐li: «¿Sou vós el qui ha
de venir o n’hem d’espera un altre?»

Jesús els va respondre: «Aneu a anunciar a Joan el que veieu i el que
heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos

queden  purs,  els  sords  hi  senten,  els  morts  ressusciten,  els
desvalguts senten l’anunci de la Bona Nova i feliç aquell que no
quedarà decebut de mi».

Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan: «¿Què
heu sortit a veure al desert? ¿Una canya sacsejada pel vent? Doncs,
¿què hi heu sortit a veure? ¿Un home vestit delicadament? Els qui
porten vestits delicats viuen als palaus dels reis. Doncs, ¿què hi
heu  sortit a veure?  ¿Un profeta? Sí, ho puc ben dir,  i més que
profeta: és aquell de qui diu l’Escriptura: “Jo envio davant teu el
meu missatger, perquè et prepari el camí”.

Us ho dic amb tota veritat: Entre tots els que les mares han portat al
món  no  n’hi  ha  hagut  cap  de  més  gran  que  Joan  Baptista;
tanmateix el més petit al Regne del cel és més gran que ell».

Paraula del Senyor

" Breu reflexió i examen de consciència

& Viure amb Déu

• Reconec  en Déu  l’únic  Senyor de  la meva vida? Confio  en Déu,
sobretot en els moments difícils? M’hi he rebel∙lat?  He actuat al
marge de  la  fe  amb paraules  o  actituds que no hi  concorden?
Procuro formar‐me per progressar en el coneixement de la meva
fe?

• Deixo que Jesucrist visqui en mi? Procuro trobar‐me de veritat amb
ell  en  la  pregària  i  en  els  sagraments?  Participo  a  la  taula
eucarística o en els sagraments només per costum? Quan peco,
penso potser: «Tant és!, perquè Déu perdona sempre?»

• Miro de trobar temps per pregar i meditar a partir de la Paraula de
Déu? Dono prou temps de la meva vida a la pregària?
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