
" 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.

" 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,  sigui  amb  tots
vosaltres.

" Introducció
Bona nit a tothom!
Durant  la Quaresma hem  contemplat  Jesús  temptat al desert  i

transfigurat a  la muntanya. Hem  escoltat  com ens parlava del mal
present en la vida i en el món, i ens convidava a la conversió. L’hem
vist  a  perdonar  i  ens  convidava  a  fer‐ho  amb  el  fill  pròdig  de  la
paràbola i en el seu diàleg amb la dona adúltera.

Ara som aquí per reconèixer junts que som pecadors i demanar el
perdó que Jesús ens ha guanyat amb la seva creu salvadora. I donar‐
nos el perdó. Visquem aquesta celebració, preparant‐nos per a viure
intensament els dies sants i descobrir la joia que ens ve del perdó.

" Oració

Preguem.
Pare sant, per la mort i la resurrecció de Jesucrist, heu renovat el món

i ens heu omplert de l’Esperit Sant.

• Sempre vull tenir raó? Sóc capaç d’escoltar i de canviar si cal,
o sóc massa tossut? Sóc capaç de col∙laborar, d’esperar,
d’aportar servei o simplement miro de ser servit? Ajudo
els malalts, els febles, els desvalguts?

QUI SÓC DAVANT LA CREACIÓ?

& On teniu el tresor, hi tindreu el cor (Lc 12,34)
• Estic massa enganxat a les coses materials, al que posseeixo,

a les comoditats? Penso en la felicitat dels altres?

& Perquè no dúiem res quan vam arribar al món, i no ens en podrem
endur res (1Tm 6,7)
• Em conformo amb el que tinc o sóc cobdiciós i envejós amb

aquells que estan millor que jo? He robat? M’he aprofitat
de certes situacions o serveis sense haver de pagar el que
és just? He creat baralles per tenir més coses?

& S’acosta la fi de totes les coses. Sigueu, doncs, assenyats i sobris,
i així podreu pregar (1Pe 4,7)
• Faig malbé les coses creades? Respecto la naturalesa? Uso els

mitjans de comunicació amb sentit de responsabilitat? Em
sé controlar en el  menjar? Ho rebo tot com a do de Déu?

" Petició comunitària de perdó

Diguem tots junts: 

Jo confesso…

" Parenostre



QUI SÓC DAVANT ELS ALTRES?

& Estimeu‐vos els uns als altres com jo us he estimat (Jn 13,34)
• Visc  la meva  vida  familiar  amb  esperit  cristià?  Sóc  capaç

d’afecte,  confiança  i  obediència,  amistat,  amabilitat,
comprensió  i  lleialtat  envers  la  gent  que  estimo?  Sé
escoltar, respectar i valorar els més grans?

& Qui no vulgui treballar, que no mengi (2Tes 3,10)
• Sóc mandrós a la feina o a l’estudi? Perdo el temps? Sóc lleial

i honrat?

& Feliços els nets de cor (Mt 5,8)
• Com  és  el  meu  cor?  Evito  aquelles  coses  que  el  poden

pertorbar i embrutir?

& Tothom qui odia el seu germà és un assassí (1Jn 3,15)
• Tinc sentiments d’odi, de ressentiment, de gelosia? Després de

rebre una ofensa,  cultivo  la meva  rancúnia o miro de
desfer‐me’n?

& No us enganyeu els uns als altres (Col 3,9)
• He jurat en fals? He dit mentides? He parlat a l’esquena als

altres? He murmurat o he dit mal dels altres?

& No  judiqueu,  i  no  sereu  judicats;  no  condemneu,  i  no  sereu
condemnats (Lc 6,37)
• I jo, en canvi, què faig en relació a l’altre? Procuro conèixer de

veritat les altres persones, o més aviat tinc por de fer‐ho
i em refio més del que diuen o del que sembla?

& El qui sap com fer el bé i no el fa, és culpable d’haver pecat (Jm
4,17)

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.

" Primera lectura 1Co 5,6b‐8

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint

Germans, ¿no sabeu que una engruna de llevat fa pujar tota la pasta?
Netegeu‐vos bé del llevat que éreu abans perquè sigueu una pasta
nova. Vosaltres heu de  ser  com pans  sense  fermentar, ara que
Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat.

Per això, celebrem Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans,
el  llevat de  la dolenteria  i de  la malícia,  sinó  amb pans  sense
fermentar, vivint amb sinceritat i veritat.

" Salm

Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
vós que estimeu perquè sou lʹAmor,
renteu‐me bé del meu gran pecat,
purifiqueu el meu mancament.

Prou reconec el meu pecat,
i el mal que he fet, sempre el tinc present;
és contra vós, contra qui he pecat,
i en vós he ofès tots els meus germans.

Creeu en mi un cor ben pur,
feu‐me sentir vostre esperit sant;
no mʹamagueu vostre esguard serè:
torneu‐me el goig de la salvació.



" Evangeli Mt 16,5‐12

Lectura de l’Evangeli segons sant Mateu

Quan  els deixebles passaren  a  l’altra  riba,  van  veure  que  s’havien
oblidat de proveir‐se de pans.

Jesús els digué: «Estigueu alerta, guardeu‐vos del llevat dels fariseus
i dels saduceus.»

Ells pensaven: «Ho diu perquè no ens hem proveït de pans.»
Jesús se n’adonà i els va dir: «Gent de poca fe! Per què esteu pensant

que no teniu pans?¿Encara no ho compreneu? ¿No recordeu el fet
dels cinc pans i dels cinc mil homes, i quantes cistelles vau recollir
de  les sobres?¿O el  fet dels set pans  i dels quatre mil homes,  i
quantes  paneres  vau  recollir  del  que  havia  sobrat?¿Encara  no
compreneu que no us he parlat de pans? Guardeu‐vos del llevat
dels fariseus i dels saduceus.»

Aleshores comprengueren que no els parlava de guardar‐se del llevat
del pa, sinó de la doctrina dels fariseus i dels saduceus.

" PROPOSTES PER A UN EXAMEN DE CONSCIÈNCIA

QUI SÓC DAVANT DÉU?

& Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor (Mt 22,37)
• Tinc fe en Déu, sobretot en moments de prova i de patiment?

Confio sempre en la providència de Déu?

& No podeu servir Déu i el diner (Mt 6,24)
• Pensant  en  els  ambients  on  visc,  ¿confio  en Déu,  o  en  la

riquesa? On és la força del meu cor, del meu pensament,
de la meva atenció? Sóc massa esclau dels diners?

& Que ningú de vosaltres no practiqui  la màgia, ni  les consultes
d’esperits (Dt 18,10‐11)
• Sóc supersticiós? Quan visc un moment de desànim, confio en

Déu o busco respostes fàcils i properes?

& Jesucrist vindrà a judicar els vius i els morts (2 Tim 4,1)
• Crec sempre  i de veritat en  la vida eterna? Visc sabent que

pertanyo  a  un  projecte  vital  més  gran  que  el  meu
pensament i els meus projectes? O començo a dubtar tan
aviat com quelcom va malament?

& Pregueu en tota ocasió (Ef 6,18)
• Deixo que  la gràcia de Déu penetri  la meva vida a base de

dedicar moments a escoltar la Paraula de Déu, al costat
d’altres moments de silenci, amb la certesa que Déu em
parla? Prego cada dia, almenys al matí i al vespre?

& No prenguis en va el nom del Senyor (Ex 20,7)
• He blasfemat? He donat un mal testimoni als més petits?

& Els primers cristians eren constants a escoltar l’ensenyament dels
apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a
les pregàries (Ac 2,42).
• Participo bé en l’Eucaristia? Rebo els sagraments? M’hi faig en

la vida de la parròquia? Visc una fe massa solitària en la
qual el risc és de contemplar‐me només a mi mateix i les
meves necessitats?

& Si algú s’avergonyeix de mi  i de  les meves paraules, el Fill de
l’home s’avergonyirà d’ell (Lc 9,26)
• Professo  la  fe  cristiana  amb  valentia  i  a  tot  arreu?  Estic

convençut que la meva fe no és una cosa privada sinó un
do que he de mostrar als germans?


	PenitencialQuaresma2019-01-1
	PenitencialQuaresma2019-01-2
	PenitencialQuaresma2019-01-3

