
s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents:
dispersa els homes de cor altiu,
derroca els poderosos del soli
i exalça els humils.

Omple de béns els pobres,
i els rics se’n tornen sense res.

Ha protegit Israel el seu servent,
com ho havia promès als nostres pares;
s’ha recordat del seu amor a Abraham
i a la seva descendència per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant,
ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!

Gest de pau i signe penitencial

Oració final
Preguem.
O Déu, vós volguéreu que els dolors del vostre Fill, crucificat,

fossin compartits per la seva Mare al peu de la creu.
Concediu a la vostra Església

que, associada amb Maria a la passió,
mereixi de ser participant
de la resurrecció del mateix nostre Senyor Jesucrist.

Que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels
segles dels segles.

Benedicció i comiat

Goigs a llaor de la Verge de Rocaprevera

MARE DE DÉU DE ROCAPREVERA

TORELLÓ

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA
PENITÈNCIA
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Cant inicial

Senyor, no ens deixis, t’ho demanem,
en el mal que tan sovint fem.

No t’allunyis, Senyor, revelat Salvador.
Dóna’ns un cor nou perquè et vegem.

Que lluny seria la salvació
si el Senyor, com a prova d’amor,
no ens hagués enviat el seu Fill estimat
en la lluita amb el mal d’aquest món.

Ens ha salvat per la seva sang:
cel rogent, de ponent a llevant.
Per la lluita del Crist la vida ha ressorgit.
Ens ha omplert del seu Esperit Sant.

Salutació

Que la gràcia, la misericòrdia i la pau de Jesucrist, el Fill de Déu, el
Fill de Maria, sigui amb tots vosaltres.

Introducció

Bona nit!
Anem a començar aquesta Celebració comunitària de la Penitència

d’abans de la festa de la Mare de Déu de Rocaprevera, que
s’afegeix a les que normalment celebrem per la Quaresma i per
l’Advent.

Ens volem preparar bé per a celebrar com cal festa de la Mare de
Déu tan important per a nosaltres.

Obrim, doncs, el nostre cor al perdó de Déu i dels germans.

Diem que no tenim temps per a pregar, per a donar un cop de
mà a activitats del poble o de la parròquia, per a trobar-nos
a fi d’educar millor la nostra fe i la nostra personalitat
d’homes lliures conforme a l’Esperit de fills de Déu.

Diem que no tenim temps i a vegades ens és una excusa per a no
comprometre’ns en coses que preveiem que ens portarien
maldecaps, que no ens deixarien viure tan còmodament com
vivim.

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant.

Silenci

Jo confesso…

Parenostre

Confessió i absolució

Cant d’aclamació

El Senyor ha fet en mi meravelles.
Sant el seu nom!

La meva ànima magnifica el Senyor,
el meu esperit celebra Déu que em salva,
perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.

Des d’ara totes les generacions em diran benaurada,
perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.

El seu nom és sant,
i l’amor que té als qui creuen en ell



& Per les vegades que amb els altres hem preferit més qualsevol
programa que no pas parlar seriosament de les nostres coses…
Per les vegades que hem abusat de la nostra autoritat fent

callar els altres sense deixar-los exposar les seves raons…
Per les vegades que hem fet difícil la convivència…
Per les vegades que no hem volgut comprendre les posicions

dels altres…
Per les vegades que no hem volgut posar cap esforç per

saber-nos estimar més netament, sense cap passió
d’egoisme, amb tota generositat.

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant.

& Passem al costat dels altres i no volem pas tenir en compte que
som germans.
Les relacions amb els altres sovint no van pas marcades per la

justícia i l’amor;
abusem dels altres i ens n’aprofitem, en comptes d’oferir-los-hi

senzillament tot el que som i el que tenim amb cor obert i
ben disposat.

Fem potser el nostre treball amb desgana i deixem les feines
més feixugues per als altres.

No donem cap pas perquè el treball no sigui solament un
engranatge per a produir coses, sinó també una activitat
per a ajudar a madurar persones.

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant.

& Sempre anem amb presses i ens afigurem tenir més necessitats
de les que calen.

Oració
Preguem.
Mireu, Senyor, el poble que està davant vostre. Ve humilment a

confessar-vos el seu pecat. Esguardeu-lo bondadós, i féu que
amb cor penedit conegui cada dia més la joia del vostre amor i
avanci així coratjosament per camins de veritable conversió.

Us ho demanem per nostre Senyor Jesucrist que, amb vós, viu i
regna pels segles dels segles.

Primera lectura Ez 18,25-28
Lectura de la profecia d’Ezequiel
El Senyor diu: «Vosaltres penseu: No va ben encaminada la manera

d’obrar del Senyor.
Poble d’Israel, escolta bé això que et dic:

¿No és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la que va
desencaminada?

Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per
culpa seva.

Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb
justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui
el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la
mort.»

Paraula de Déu

Salm 130 (129)
Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.

Des de l’abisme us crido Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.



Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.
Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.

Des de l’abisme clamo a Vós, Senyor.
Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l’amor fidel
i la redempció generosa.
És Ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

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. 

Silenci

Examen de consciència

Escoltant la Paraula de Déu hem vist com el Pare ens crida a
convertir-nos i a renovar la nostra vida. I hem vist també com
ens ofereix el seu amor, la seva misericòrdia i el seu perdó.

Mirem ara, ben sincerament, quines actituds hi ha en la nostra vida
que no estan d’acord amb el que el Senyor espera de nosaltres.

Manifestem amb sinceritat el nostre penediment i les nostres ganes
de conversió, cantant junts:

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant.

& No acabem de posar prou esforç, Senyor, en fer que la nostra
vida sigui com vós la voleu.
Hem passat un altre any i a penes si s’hi ha conegut gran cosa

en la nostra manera de ser i d’actuar.
L’Església ens ha anat cridant a conversió. No sabem què haureu

pogut convertir en nosaltres.
De ganes d’ésser-vos fidels, n’hi ha; però, sovint manca l’esforç.
Amb cristians com jo: l’Església podrà anar molt endavant?

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
vós que estimeu tant.
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