
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 la festa de la Mare de
Déu tan important per a nosaltres.

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

& Senyor Jesús, tu ens has dit que qualsevol que insulta o
menysprea el seu germà serà judicat severament.
I a mi em costa molt perdonar els altres. En canvi, no em costa

gens injuriar-los, i no fer-los arribar la bondat…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que ens estimem com tu ens has
estimat.
El meu egoisme (pensar només en mi mateix), la meva falta de

vergonya (la grolleria), el meu mal humor, el meu desig de
tenir sempre la raó, les meves respostes dures, la meva
impaciència…, m’impedeixen d’estimar-los. I de vegades em
serveixo dels altres per al meu profit personal…

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.



I jo parlo de Déu i dels altres sovint sense respecte. I quan
sento que Déu i els altres són menyspreats al meu voltant,
no tinc el coratge de mostrar-me cristià…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que el bé o el mal que fem als
altres, és a tu a qui el fem.
I jo tinc dificultats per estimar. Els meus judicis solen ser

ràpids o falsos. Puc ser feridor, ressentit, venjatiu. No
m’importen prou aquells que són diferents per la seva
cultura o la seva religió. Massa sovint els excloc i fins i tot
els menyspreo.

& Senyor Jesús, tu ens has dit que no hem de matar.
I jo no ho faig, però sóc capaç d’ensorrar els altres. Puc

arruïnar les seves vides explicant vés a saber què. I també
puc fer malbé la meva pròpia vida… Puc ser violent de
tantes maneres que poden fer malbé la vida…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que no hem de mentir.
I jo no sóc pas un gran mentider. Però faig trampa de moltes

maneres. Sovint em poso una careta per amagar la meva
falta de veritat, de lleialtat…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que no hem de robar.
I a mi no em preocupa gaire apropiar-me d’allò dels altres. Fins

i tot puc destruir el seu bé per plaer o per venjança…

& Senyor Jesús, tu has dit a Maria Magdalena, la pecadora:
«vés i no pequis més.»
I jo no sempre he estat prou net amb mi mateix. I he cercat

coses que em desvien del veritable sentit de la vida…

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 1Te 5,16-24
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar; doneu

gràcies en tota ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en
Jesucrist.

No sufoqueu l’Esperit, no desestimeu els dons de profecia;
examineu-ho tot i quedeu-vos allò que trobeu bo, guardeu-vos
de tota ombra de mal.

Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guardi
totalment irreprensible el vostre esperit, la vostra ànima i el
vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu, que
us crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

Paraula de Déu

Salm
Pietat, oh Déu, vós que sou bo;
vós que estimeu perquè sou l’Amor,
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 m’amagueu vostre esguard serè:
torneu-me el goig de la salvació.

Evangeli Lc 19,1-10
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó.
Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors d’impostos i ric,

intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la
vista perquè era petit d’estatura. Llavors, per poder-lo veure,
corregué endavant i s’enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia
de passar.

Quan Jesús arribà en aquell indret alçà els ulls i li digué:
«Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’he de quedar a casa teva.»

Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content.
Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s’hagués

quedat a casa d’un pecador.
Però Zaqueu es posà dret i digué al Senyor:

«Senyor, ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns,
i a tots els qui he defraudat els restitueixo quatre vegades
més.»

Jesús li digué:
«Avui s’ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un

fill d’Abraham. És que el Fill de l’home ha vingut a buscar i
a salvar allò que s’havia perdut.»

Paraula del Senyor. 

Silenci

Examen de consciència

Hem escoltat la Paraula de Déu. 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.

Així manifestarem amb sinceritat el nostre penediment i les
nostres ganes de conversió, com va fer Zaqueu, per arribar a
viure sempre contents, com diu sant Pau.

& Senyor Jesús, tu ens has dit que hem d’estimar Déu amb tot
el cor i servir-lo en totes les coses…
I jo, en canvi, el deixo de banda molt sovint, els meus dies

s’escolen sense pregar, sense pensar-hi gens. I trobo molts
i molts ídols per a substituir-lo…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que hem de pregar sempre,
sense defallir…
I jo acostumo a comptar només amb les meves pròpies forces.

No agraeixo a Déu totes les gràcies rebudes. Em vaig
convertint en negligent (no em cuido). Sovint no trobo a
faltar la pregària ni l’eucaristia. I quan arriben el
sofriment, la malaltia, la mort d’algú estimat, de seguida
acuso Déu.

& Senyor Jesús, tu ens has dit que ets la Llum, el Camí, la
Veritat, la Vida.
I jo faig ben poca cosa  per a conèixer millor el teu Evangeli

amb l’ensenyament de l’església. Em falta voluntat per a
formar-me més sobre la meva fe. I acabo descuidant els
meus deures de cara a Déu…

& Senyor Jesús, tu ens has dit que cal respectar Déu i que cal
respectar els altres.
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