
" 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.

Parròquia de Sant Feliu de Torelló
19 de desembre de 2019

«No tinguis por, petit ramat»
(Lc 12,32)

Déu ve per donar-nos perdó!

Advent 2019
Celebració Comunitària de la Penitència

Parròquies de Torelló



" 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!

«No tingueu por, petit ramat: el vostre Pare es complau a donar‐vos el
Regne», diu Jesús. I continua: «On teniu el vostre tresor hi tindreu
el  vostre  cor.  Estigueu  a  punt,  amb  el  cos  cenyit  i  els  llums
encesos.»

Ara, en ple temps d’Advent, ens estem preparant per a la celebració
joiosa del misteri del Nadal. Recordem i fem present que Déu ve
a nosaltres per donar‐nos el seu Regne. El més essencial d’aquest
Regne és el perdó.

És per  això que volem  estar  a punt  i posar  el nostre  cor  a  la  seva
disposició, perquè Ell, el Déu de l’Amor i de la Pau, sigui l’únic
tresor de  la nostra vida.  I ens doni  la  joia,  la pau,  l’alegria que
ningú no ens podrà prendre.

En aquesta celebració del perdó que rebem i ens donem, ja és Nadal,
perquè Déu hi ve amb el seu do més genuí.

La meravella del Nadal ho farà tot nou i ens farà a nosaltres persones
noves, lliures de la por, plens de joia!

" 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

" 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.



• Faig el possible per enfortir l’amor i la comprensió entre tots, malgrat
les nostres diferències, o tendeixo a tancar‐me fent impossible el
diàleg?

• Faig meva l’opció de Déu pels pobres?
• Quina atenció tinc cap als que es troben en situacions difícils?
• Practico la justícia i la caritat?
• Respecto i recolzo els drets dels altres?
• M’esforço per  tenir un  cor bo, per  ser  tolerant, per  ser  capaç de

perdonar i d’ajudar els necessitats?
• Dono un bon exemple als altres o no m’importa donar escàndol?
• Participo com a membre actiu en les tasques de la meva comunitat

parroquial?
• Poso a disposició de la comunitat cristiana els dons que Déu m’ha

donat?

& LA RELACIÓ AMB MI MATEIX

• Sé fer autocrítica reconeixent els meus errors, o només sóc crític amb
els altres?

• Em considero recte com els fariseus o reconec que necessito conversió
i perdó?

• Domino  el meu  caràcter,  la meva  tendència  a  l’enveja o  a  altres
actituds que causin mal?

•  Tinc  un  sentit  cristià  dels meus  deures  en  el  treball,  en  la  vida
familiar, en  la vida social  i política, en  la comunitat, en el meu
temps lliure?

• Sóc fidel a les promeses del matrimoni, de la vocació sacerdotal o
religiosa?

• En aquest temps d’Advent m’he obert a la gràcia de Déu i he intentat
viure la meva fe cristiana amb esperança i alegria?

• Tinc present la Verge Maria com a mare i companya de viatge?

" 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 Is 11,1‐10

Lectura del llibre d’Isaïes 
Aquell dia, la soca de Jesè tallada traurà un rebrot, naixerà un plançó

de  les seves arrels. L’Esperit del Senyor hi reposarà: esperit de
saviesa i d’enteniment, esperit de consell i de valentia, esperit de
coneixement  i  de  reverència  del  Senyor  i  tindrà  les  delícies  a
reverenciar el Senyor. No judicarà per les aparences ni decidirà pel
que senti dir; farà  justícia als desvalguts, sentenciarà amb raó a
favor dels  pobres del  país. Un  reny de  la  seva  boca  abatrà  el
violent, una alenada dels seus llavis matarà l’injust. S’armarà de
justícia la cintura, se cenyirà de lleialtat.

El llop conviurà amb l’anyell, la pantera jaurà amb el cabrit, pasturaran
junts el vedell i el lleó, i un nen petit els guiarà; es faran amigues
l’óssa  i  la vaca,  les seves cries  jauran plegades  i el  lleó menjarà
farratge  com  els  bous;  les  criatures  jugaran  sobre  el  cau  de
l’escurçó, els nens ficaran la mà dins l’amagatall de la serp. Ningú
no  serà dolent ni  farà mal en  tota  la meva muntanya  sagrada,
perquè  el  coneixement  del  Senyor  haurà  omplert  el  país  com
l’aigua que cobreix  la conca del mar. Aquell dia, els estrangers
vindran  a  consultar  el  rebrot  de  Jesè  que  s’alçarà  dret  com  a
bandera dels pobles, i el lloc on residirà serà ple de glòria.

Paraula de Déu



" Cant

Per Jesús ens ve la Vida:
exultem, germans.

Exultem, germans!,
perquè el Senyor s’acosta;

Exultem, germans!,
ja està venint al món.

Exultem, germans!,
perquè el Senyor ens porta;
Exultem, germans!,
la Llum, la Pau, l’Amor.

" Evangeli Mt 3,1‐12

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
Per aquells dies vingué Joan Baptista, que predicava així al desert de

Judea: «Convertiu‐vos, que el Regne del cel és a prop». És d’ell que
deia el profeta Isaïes: «Una veu crida en el desert: “Obriu una ruta
al  Senyor,  aplaneu‐li  el  camí”».  Joan duia una  capa de pèl de
camell,  es  cobria amb una pell  la  cintura  i  el  seu aliment  eren
llagostes i mel boscana. Anaven a trobar‐lo de Jerusalem, de tot
arreu de la Judea i de tota la regió del Jordà, confessaven els seus
pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.

Però quan veié que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer‐se
batejar, els va dir: «Cria d’escurçons, ¿qui us ha ensenyat mai com
podreu fugir de la justícia que s’acosta? Demostreu amb fets que
us  voleu  convertir.  No  visqueu  refiats  pensant  que  sou  fills
d’Abraham,  que  Déu  pot  donar  fills  a  Abraham  fins  i  tot
d’aquestes  pedres. Ara  la  destral  ja  està  clavada  a  l’arrel  dels
arbres,  i  ja sabeu que  l’arbre que no dóna bons fruits és  tallat  i
llençat al foc. Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu,
però el qui ve després de mi és més poderós que jo, tan poderós,
que no sóc digne ni d’aguantar‐li el calçat. Ell us batejarà amb
l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva

era; el seu blat, l’entrarà al graner, però la palla, la cremarà en el
foc que no s’apaga».

Paraula del Senyor

" Examen de consciència

& LA MEVA RELACIÓ AMB DÉU

• Reconec Déu com a Pare i confio en ell?
• Visc amb alegria i esperança perquè em sento estimat i salvat per ell?
• Deixo que Déu ocupi el centre de la meva vida?
• L’estimo per damunt de totes les coses?
•  Sóc  conseqüent  amb  aquest  amor  de  Déu  estimant  els  meus

germans?
• Tinc cura de la meva salut espiritual, del creixement i la maduració

de la fe?
• Quan estic davant de Déu, reconec que necessito convertir‐me?
• Alimento la meva relació amb Déu amb l’oració diària?
• Sé oferir‐li els meus afers, les meves alegries, els meus patiments?
• Sé perdonar les meves debilitats, sabent que Déu em perdona?
• Llegeixo la Paraula de Déu, sobretot els evangelis, per poder orientar

la meva vida segons el seu criteri?
• Participo a l’eucaristia del diumenge, dia del Senyor, i la considero

la font i el motor de la meva vida cristiana?
• Visc amb la consciència que la meva fe només serà autèntica si es

tracta d’una fe comunitària?
• Intento ser testimoni del Déu de la vida en la societat que m’envolta?

& LA MEVA RELACIÓ AMB ALTRES

• Com em comporto amb els altres (família, amics, veïns, companys de
treball, membres de la comunitat cristiana…)?
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