
" 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 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.
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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.

Déu en Jesús es va fer germà nostre. I ens va donar el seu Esperit per
a fer‐nos ser germans. Així podem viure en comunió fraterna.

Les  Benaurances  que  va  proclamar  són  el millor  resum  d’aquesta
manera de ser que fa possible la germanor.

Avui  les usarem com a examen de consciència “evangèlic”. Perquè,
tota l’Escriptura, diu sant Jaume (1, 23‐25), és com un mirall en què
el creient ha d’observar la seva cara amb calma, per a veure’s “tal
com és”. La pàgina de les Benaurances és el millor mirall.

I ens conviden a travessar la porta que ens obre a la festa dels germans:
la porta del perdó!  Jesús,  en  perdonar‐nos,  ens  va  ensenyar  a
perdonar.

Hem de sortir d’aquí convidant tothom a la gratuïtat del perdó amorós,
l´únic que val la pena ser celebrat, l’únic que ens fa ser germans..

Aleshores és Nadal!

• El més contrari a la puresa del cor és la hipocresia. I jo, en les
meves accions, a qui intento d’agradar, a Déu o als homes?

& «Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills»
• Sóc un artesà de la pau?
• Poso pau amb tots els del meu voltant?
• Com em comporto en els conflictes d’opinió, o d’interès?
• M’esforço sempre per ser portador només del bé, de paraules

positives que allunyin el mal, de les xafarderies i de tot el que
pugui sembrar discòrdia?

• Tinc la pau de Déu en el meu cor? I si no, per què?

& «Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per
a ells»
• Estic disposat a patir calladament per l’Evangeli?
• Com reacciono davant  les coses  falses que diuen de mi o els

insults que rebo?
• Estic íntimament implicat en el sofriment de tants germans que

realment pateixen per  la seva fe, o per  la  justícia social  i  la
llibertat?

" 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



• Quins són els motius de la meva tristesa: els motius que té Déu
o els motius del món?

• Miro de consolar els altres o simplement procuro trobar consol
per a mi i prou?

• Sé guardar els meus contratemps com un secret entre Déu i jo,
sense anar‐ne parlant a tot arreu?

& «Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que
seran saciats»
• Tinc fam i tinc set de santedat?
• Aspiro a la santedat, o  ja m’he resignat a la mediocritat i a la

tebior?
• La fam material de milions de persones qüestiona el meu desig

de comoditat, el meu estil de vida?

& «Feliços els compassius: Déu els compadirà»
• Sóc misericordiós?
• Davant  l’error  i  potser  el  pecat  d’un  germà  reacciono  amb

justícia o amb misericòrdia?
• Jesús tenia compassió per a la multitud de gent malmenada i

desesperançada. I jo?
• No  sóc de  vegades  el  servent  perdonat  que  no  és  capaç de

perdonar?
• Quantes vegades he demanat i rebut la misericòrdia de Déu pels

meus pecats, sense valorar el preu que Jesús va pagar perquè
jo pogués tenir aquest benefici?

& «Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu»
• Sóc net de cor? Sóc net en les meves intencions?
• Dic sí, quan és sí; no, quan és no, com Jesús?
• Hi ha una puresa del cor, una puresa dels llavis, una puresa dels

ulls, una puresa del cos… Tinc cura de vetllar per tots aquests
aspectes de la puresa que són tan necessaris?

" Oració

Preguem.
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 Jm 1,19‐27

Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus estimats, vosaltres ja sabeu moltes coses, però heu de

ser promptes a escoltar i lents a parlar o a irritar‐vos. L’home que
està irritat no obra segons la justícia de Déu. Per tant, abandoneu
tot  comportament  indecorós  i  tota mena de mal,  i acolliu amb
dolcesa  la  Paraula  plantada  en  vosaltres,  que  té  el  poder  de
salvar‐vos.

Poseu  en  pràctica  la  Paraula  i  no  us  limiteu  a  escoltar‐la,  que  us
enganyaríeu a vosaltres mateixos. Perquè el qui escolta la Paraula
i no la posa en pràctica s’assembla a un home que contempla la
seva pròpia cara en un mirall: es mira, se’n va i a l’instant s’oblida
de la cara que feia. En canvi, el qui s’emmiralla en la llei perfecta,
la llei de la llibertat, i hi persevera —no pas escoltant‐la i després
oblidant‐la,  sinó  posant‐la  en  pràctica—,  aquest  serà  feliç  de
practicar‐la.

Si algú es té per religiós, però no domina la llengua, s’enganya a ell
mateix: la seva religió és buida. La religió pura i sense taca als ulls
de Déu Pare consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les
seves necessitats i guardar‐se net de la malícia del món.

Paraula de Déu



" Salm 26,1.4.13‐14 (R.: la)

El Senyor m’ilAlumina i em salva,
qui em pot fer por?

El Senyor és el mur que protegeix la meva vida,
qui em pot esfereir?

R. El Senyor m’ilAlumina i em salva.

Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l’ànima:

poder viure a la casa del Senyor
i vetllar pel seu temple.

R. El Senyor m’ilAlumina i em salva.

N’estic cert, fruiré en la vida eterna
de la bondat que em té el Senyor.

Espera en el Senyor!
Sigues valent! Que el teu cor no defalleixi.

Espera en el Senyor!

R. El Senyor m’ilAlumina i em salva.

" Evangeli Mt 5,1‐12a

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell  temps, en veure  Jesús  les multituds, pujà a  la muntanya,

s’assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i
els instruïa dient:

«Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els
qui estan de dol: vindrà el dia que  seran  consolats. Feliços els
humils: són ells qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set

de  ser  justos:  vindrà  el  dia  que  seran  saciats.  Feliços  els
compassius: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els
qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com
a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és
per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us
perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies:
alegreu‐vos‐en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en
el cel».

Paraula del Senyor

" Breu reflexió i examen de consciència

& «Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells»
• Sóc pobre en l’esperit, sóc pobre interiorment, em sé abandonar

del tot en mans de Déu?
• Sóc lliure, estic ben desenganxat dels béns materials?
• Què representa per a mi el diner? Quin valor li dono?
• Cerco de portar un estil de vida sobri, senzill, tal com convé de

fer als qui volen donar testimoni de l’Evangeli?
•  Porto  en  el  cor  el  problema  de  la  pobresa  extrema,  aquella

pobresa  no  escollida  sinó  imposada  a milions  dels meus
germans?

& «Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país»
• Sóc humil? Hi ha una violència en els  fets, però  també hi ha

violència en les paraules i en els pensaments.
• Domino la còlera dintre meu i fora de mi mateix?
• Sóc amable i educat amb aquells que estan més a prop meu?

& «Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats»
• Considero  les proves dels mals que em sobrevenen com una

desgràcia i un càstig, tal com ho fan les persones del món, o
les veig com una oportunitat per anar‐me configurant a Crist?
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