
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.
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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 fem per la Quaresma i 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.

S Em preocupo massa de la meva salut física, dels meus béns
materials?

S Com utilitzo el meu temps?
S Sóc mandrós?
S M'agrada massa ser servit?
S Estimo i cultivo la puresa de cor, de pensament, d'acció?
S Nodreixo venjances, alimento rancors?
S Sóc misericordiós, humil i constructor de pau?

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
s’estén de generació en generació.



S Tinc moments de pregària al llarg de la meva jornada?
S He tingut poca cura del nom de Déu, de la Verge, dels sants?
S M'he avergonyit de manifestar-me com a cristià?
S Què faig per créixer espiritualment, com ho faig, quan ho

faig?
S Em rebel∙lo sovint contra els designis de Déu?
S Pretenc que ell faci la meva voluntat?

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

& En relació als altres
S Sé perdonar, tinc comprensió, ajudo el meu proïsme?
S Jutjo sense pietat tant de pensament com de paraula?
S He calumniat, robat, menyspreat els humils i els indefensos?
S Sóc envejós, colèric o parcial?
S M'avergonyeixo dels meus germans, em preocupo dels pobres

i dels malalts?
S Sóc honest i just amb tothom o alimento la cultura del

rebuig?
S Incito els altres a fer el mal?
S Observo la moral que es desprèn de l'Evangeli?
S Com compleixo la meva responsabilitat en l'àmbit de la

família?
S Respecto el medi ambient?

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

& En relació a mi mateix
S Sóc una mica mundà i poc creient?
S Menjo, bec o em diverteixo en excés?

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

confessar 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 Is 7,10-14
Lectura del llibre d'Isaïes
En aquells dies, el Senyor digué a Acaz:

«Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall
com vulguis, a les profunditats del país dels morts, o tan
amunt com vulguis, dalt al cel».

Acaz respongué:
«No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor».

Llavors digué Isaïes:
«Escolteu, doncs, casa de David: ¿No en teniu prou de fer-vos

pesats als homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per
això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia tindrà un
fill i li posarà Emmanuel».

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 Mt 1,18-24
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
Jesús, el Messies, vingué al món d'aquesta manera:
Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts, es

trobà que esperava un fill per obra de l'Esperit Sant.
Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber

públicament, es proposava de desfer en secret l'acord
matrimonial.

Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor
que li digué:
«Josep, fill de David, no tinguis por de prendre a casa teva

Maria com esposa. És cert que ella ha concebut per obra de
l'Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de
Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble».

Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia
anunciat pel profeta:
«La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel, que vol dir

Déu-és-amb-nosaltres.»
Josep es despertà i, complint el que l'àngel del Senyor li havia

manat, la prengué a casa seva com esposa.
Paraula del Senyor. 

Silenci

Examen de consciència

Hem escoltat la Paraula de Déu i hem vist primer com el profeta
reclamava una relació correcta amb Déu i amb els altres. Així
Acaz aprèn a no temptar Déu, i Déu li promet que serà sempre
amb el seu poble.

Hem sentit després a l’evangeli la disponibilitat meravellosa de
Maria i de Josep a l’obra salvadora de Déu. La seva actitud ha
fet possible la salvació.

Mirem ara, ben sincerament, quines actituds hi ha en la nostra vida
que no estiguin prou 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.

& En relació a Déu
S M'adreço a Déu només en cas de necessitat?
S Participo regularment en la missa els diumenges i dies de

festa?
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