" Parenostre
" Conclusió de la pregària
Mireu propici, Senyor, els vostres fills que se saben pecadors, feu‐nos
lliures de tot mal gràcies al ministeri de perdó de la vostra
Església, gràcies al vostre amor misericordiós.
Per Crist, Senyor nostre.

«VENIU A CELEBRAR-HO»
Celebració Comunitària de la Penitència

" Confessió i absolució
" Cant d’aclamació
Victòria! Tu regnaràs.
Oh Creu! Tu ens salvaràs.

Tu brilles sobre els homes
que busquen la veritat.
Oh Creu font d’on rebrolla
l’amor i la llibertat.

" Gest de pau i signe penitencial
" Oració final
Preguem.
Pare Sant, que ens heu renovat segons la imatge del vostre Fill,
concediu‐nos que, havent rebut el do de la vostra misericòrdia, siguem
signe i testimoni del vostre amor davant de tots els homes.
Per Crist, Senyor nostre.
" Cant de comiat
Glòria a vós, oh Crist Senyor,
que ens heu donat la vida.
Que la Paraula vostra
resti sempre en el nostre cor.

Tots hem viscut amb joia
les vostres meravelles.
Feu que la nostra història
trobi en vós l’acabament.
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" Cant d’entrada
Sempre que m’invoqui l’escoltaré,
el salvaré i l’ompliré de glòria,
saciaré el seu desig de llarga vida,
li mostraré la meva salvació.
Tu que vius a recer de l’Altíssim
digues al Senyor: Sou el meu Déu en qui confio!
" Salutació
Que la gràcia, la misericòrdia i la pau de Jesucrist, mort a la creu per
donar‐nos vida, sigui amb tots vosaltres.
" Introducció
Bona nit a tothom!
«Veniu a celebrar‐ho», repeteix Jesús. Ho diu el pastor que havia
perdut una ovella i la troba, i per això convida els altres; ho diu la dona
que havia perdut una moneda i la troba, i per això convida les veïnes.
Però ho diu sobretot el pare d’aquell fill pròdig que s’havia perdut
i que al final retorna. Aleshores, quina celebració! Sabem que aquest
Pare és Déu: quina festa quan ens retroba com a fills seus i ens fa
descobrir com a germans de veritat. És la festa del perdó, perquè
només el perdó mereix de ser celebrat.
Avui experimentarem aquest pas de Pasqua en aquesta celebració.
" Oració
Preguem.
Pare sant, per la mort i la resurrecció de Jesucrist, heu renovat el món
i ens heu omplert de l’Esperit Sant.
Concediu‐nos ara el vostre perdó, perquè puguem arribar amb el cor
net i l’esperit renovat, a celebrar la Pasqua del vostre Fill;
que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

• Aquella paraula d’encoratjament que no hem dit…
• Aquell consell que no hem donat per vergonya o per por…
• Aquelles vegades que hem callat i no hem defensat a qui es trobava
involucrat en una situació d’injustícia…
• Aquelles vegades que no hem volgut comprendre els altres, ni
escoltar‐los, ni ajudar‐los…
• Aquelles bones obres que hem deixat de fer per mandra…
• Aquells bons exemples que no hem donat…
• Totes aquelles vegades que “podíem”, però “no hem volgut”…
Perdona’ns, Déu bo i misericordiós, perquè hem pecat d’omissió.
" “Confessió de fe”
Germans estimats. El Senyor Déu es complau a donar‐nos el seu amor, el seu
perdó, el seu regne.
Diguem, doncs, tots junts:
Jo confesso…
" Invocacions
Perdona, Senyor, el nostre egoisme i dóna’ns un cor nou.
Perdona, Senyor, la nostra fredor i fes‐nos créixer en la caritat.
R / Senyor, tingueu pietat.
Perdona, Senyor, la nostra violència i omple’ns de la teva pau.
Perdona, Senyor, els nostres desànims i fes‐nos créixer en esperança.
R / Crist, tingueu pietat.
Perdona, Senyor, la nostra passivitat i dóna’ns la força del teu Esperit.
Perdona, Senyor, els nostres pecats i fes‐nos néixer a una nova vida.
R / Senyor, tingueu pietat.

• Pensem en tantes xerrameques inútils…
• Pensem en les mentides i les excuses que inventem…

" Primera lectura

2Co 5,17‐21

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Perdona’ns, Déu bo i misericordiós, perquè hem pecat de paraula.

«HE PECAT, PER CULPA MEVA, D’OBRA»
Hem de reconèixer com a pecat i ens hem de penedir de tots aquells actes
nostres que van contra l’amor de Déu i contra l’amor i la justícia envers
el proïsme.
• L’enveja i l’egoisme…
• La rancúnia i la venjança…
• El no complir les nostres obligacions en la família, en la comunitat…
• El no voler treballar o estudiar o dedicar‐nos‐hi a mitges…
• L’incompliment de les nostres obligacions com a ciutadans, sigui
perquè no exercim els nostres drets, sigui perquè no busquem
seriosament el bé comú…
• La no observança de les nostres obligacions com a cristians…
• En fi, tots els nostres actes contra la justícia, contra la caritat, contra
l’honestedat…
• Qualsevol cosa que ofengui Déu i els germans…
Perdona’ns, Déu bo i misericordiós, perquè hem pecat d’obra.

«HE PECAT, PER CULPA MEVA, D’OMISSIÓ»
«No mato, no robo, no faig cap mal a ningú…», pensem sovint. Però més aviat
ens hauríem de preguntar: «I el bé que hauria pogut fer…,¿ per què no
l’he fet?»

Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot el que era
antic ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de
Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat
a nosaltres aquest servei de la reconciliació. Perquè Déu, en Crist,
reconciliava el món amb ell mateix, no retraient‐li més les culpes,
i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de la
reconciliació.
Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors de Crist, i és com si Déu mateix
us exhortés a través nostre.
Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu‐vos amb Déu. Déu va
tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat,
perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de
Déu.

" Salm
Compadiu‐vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant;
vós que sou tan bo, esborreu les meves faltes;
renteu‐me ben bé de les culpes,
purifiqueu‐me dels pecats. R.
R. Compadiu‐vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llenceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant. R.

Obriu‐me els llavis, Senyor,
i proclamaré la vostra lloança.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu. R.

" Pistes per a un examen de consciència
Quan diem el «Jo pecador», diem que: «He pecat, per culpa meva, de
pensament, paraula, obra i omissió». Potser mai no ens hem aturat prou a
pensar què estem dient. Provem‐ho ara.

" Evangeli
«HE PECAT, PER CULPA MEVA, DE PENSAMENT»
Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc

Lc 15,1‐32

En aquell temps, Jesús acabà dient:
»El fill encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué,
corregué a tirar‐se‐li al coll i el besà. El seu fill li digué: “Pare, he
pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill teu.”
Però el pare digué als criats: “Porteu de pressa el vestit millor i
vestiu‐lo, poseu‐li un anell i calçat, porteu el vedell gras per
celebrar‐ho, mateu‐lo i mengem, perquè aquest fill meu, que ja
donava per mort, ha tornat viu; ja el donava per perdut i l’hem
retrobat.” I es posaren a celebrar‐ho.
»Mentrestant el fill gran tornà del camp. Quan s’acostava a casa sentí
músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar‐li què era allò.
Ell li digué: “Ha tornat el teu germà. El teu pare, content d’haver‐lo
recobrat amb bona salut, ha fet matar el vedell gras.” El germà
gran s’indignà i no volia entrar. Llavors sortí el pare i el pregava.
Però ell li respongué: “He passat tants anys al teu servei, sense
haver desobeït mai ni un sol dels teus manaments, i no m’has
donat mai un cabrit per fer festa amb els meus amics; i ara que
torna aquest fill teu després de consumir els teus béns amb dones
públiques, fas matar el vedell gras?” El pare li contestà: “Fill, tu
sempre ets amb mi, i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem
d’alegrar‐nos i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem
per mort, ha tornat viu; ja el donàvem per perdut i l’hem
retrobat”.»

El nostre pensament està treballant contínuament, però depèn de nosaltres que
els pensaments que en surtin siguin creatius o negatius…
• Quantes vegades pensem una cosa, però després en diem o en fem
una altra…
• Quantes vegades, amb el pensament, ofenem Déu i el proïsme, tot i
que per fora no se’ns nota gens…
• Quantes vegades emetem judicis negatius sobre el pobre, o
l’indigent, o l’immigrant, o el marginat…
• Quantes vegades perdem el temps pensant coses que no condueixen
a res de bo, i potser fins i tot ens empenyen al mal…
Perdona’ns, Déu bo i misericordiós, perquè hem pecat de pensament.

«HE PECAT, PER CULPA MEVA, DE PARAULA»
Pensem sobretot en les males paraules, dites amb violència i amb odi, amb la
finalitat d’insultar o de ferir l’altre…
• Pensem en la crítica, la murmuració i els judicis negatius que fem del
nostre proïsme…
• Pensem en les vegades en què ens rebel∙lem contra Déu i en parlem
malament, o potser fins i tot blasfemem…

