CELEBRACIÓ PENITENCIAL
Començament
 Monició ambiental
 CANT D’ENTRADA
Entrada solemne dels preveres, revestits amb l’alba,
estola i cíngol; el President amb la capa pluvial.
 Salutació del President
La gràcia, la misericòrdia
i la pau de Déu pare
i de Jesucrist, salvador nostre,
sigui amb vosaltres
I AMB EL VOSTRE ESPERIT
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Preguem:
Pare de tota misericòrdia
i Déu de tot consol
que no us complau la mort del pecador,
sinó la seva conversió.
Auxilieu el vostre poble
perquè torni a vós i visqui.
Ajudeu-nos a escoltar la vostra paraula,
confessar els nostres pecats
i donar-vos gràcies
pel perdó que ens atorgueu.
Féu que, realitzant la veritat per l’amor,
fem créixer totes les coses en Crist,
el vostre Fill,
que viu i regna pels segles dels segles.
AMÉN

 INVOCACIÓ A L’ESPERIT SANT
L’assemblea s’asseu.
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Litúrgia de la Paraula
 Monició 1a lectura
 1a lectura
 CANT DE RESPOSTA
 Monició Evangeli
 Evangeli
 Homilia (breu)

Litúrgia de la reconciliació
L’assemblea es posa dempeus. El President, el diaca
o un catequista fa la següent exhortació:
(2Co 5,17-21; 6,2)
Germans,
els qui viuen en Crist són una creació nova.
El que era antic ha passat;
ha començat un món nou.
I tot això és obra de Déu,
que ens ha reconciliat amb ell mateix
per Crist i ens ha confiat a nosaltres
aquest servei de la reconciliació.
3/11

(Efectivament), Déu, en Crist
reconciliava el món amb ell mateix,
no tenint-li més en compte els seus pecats,
i a nosaltres ens ha encomanat
l’anunci de la reconciliació.
Per tant, som ambaixadors de Crist,
i Déu mateix us exhorta a través nostre.
Us ho demanem en nom de Crist:
reconcilieu-vos amb Déu !
Al qui no havia experimentat el pecat,
Déu, per nosaltres, li va carregar el pecat,
perquè gràcies a ell experimentéssim
la seva justícia salvadora.
Com a col·laboradors de Déu,
us exhortem a no deixar perdre
la gràcia que n’heu rebut.
Ell diu: T’he escoltat a l’hora favorable,
t’he ajudat el dia de la salvació.
Ara és l’hora favorable,
ara és el dia de la salvació.
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L’assemblea es posa de genolls.
President:
Germans, confesseu els vostres pecats.
JO CONFESSO A DÉU TOTPODERÓS
I A VOSALTRES, GERMANS,
QUE HE PECAT, PER CULPA MEVA,
DE PENSAMENT, PARAULA,
OBRA I OMISSIÓ.
PER AIXÒ, DEMANO
A LA VERGE MARIA, MARE DE DÉU,
ALS ÀNGELS I ALS SANTS,
I A VOSALTRES, GERMANS,
QUE PREGUEU PER MI
A DÉU, NOSTRE SENYOR.
President dempeus, l’assemblea roman de genolls:
Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres,
ens perdoni els pecats
i ens dugui a la vida eterna.
AMÉN.
L’assemblea es posa dempeus.
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Oració del President
Beneït sigueu vós Senyor,
Pare nostre, Déu sant, rei etern,
que per la vostra gran bondat
i infinita misericòrdia heu mostrat el vostre
gran amor envers nosaltres
en el cos del vostre Fill Jesús
crucificat pels nostres pecats:
jo, indigne servent vostre
cridat a presidir avui aquesta assemblea,
us demano perdó i em recolzo
en la vostra longanimitat,
coneixent que la vostra pròpia essència,
que heu mostrat en el vostre Fill,
és la de tenir compassió de la vostra creatura,
particularment quan recorre a vós
i no amaga la seva culpa,
sinó que la confessa amb penediment sincer,
perquè així està escrit:
“Aquell qui amaga els seus propis pecats
no prosperarà, però qui els confessa
i els abandona arribarà a la misericòrdia”
Beneït sigueu vós que heu manifestat
el vostre amor cancel·lant el nostre pecat
en la creu del vostre Fill.
Beneït sigueu vós que l’heu ressuscitat
per a la nostra justificació.
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Per això nosaltres ens confessem avui
pecadors davant vostre
i davant la vostra Església.
És cert que hem estat insolents,
aduladors, violents, que hem
estat impurs per les baixes passions;
hem enganyat, hem mentit.
Hem estat murmuradors, rebels.
Hem violat les vostres ordres
menyspreant els vostres manaments.
Us hem ofès.
Hem estat inics opressors,
estem obstinats en el mal.
Som culpables.
Tingueu misericòrdia de nosaltres !
TINGUEU MISERICÒRDIA DE
NOSALTRES !
És veritat que tantes vegades
allò que per a Vós és important
nosaltres ho hem jutjat “no greu”.
Senyor, Vós que sou lent per al càstig,
ric en l’amor, que perdoneu les culpes.
En el nom del vostre Fill Jesucrist
acolliu la nostra oració i el nostre cant
i doneu al nostre cor la conversió,
la penitència i la tornada a Vós.
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Us ho demanem, units al vostre Fill Jesucrist,
amb l’oració que Ell mateix ens ha ensenyat.
Per això, alçant les mans a Vós,
gosem dir:
 PARE NOSTRE
 Confessions

Anàfora
El Senyor sigui amb vosaltres
I AMB EL VOSTRE ESPERIT
Amunt els cors
ELS ELEVEM AL SENYOR
Donem gràcies al Senyor, Déu nostre
CAL FER-HO I ÉS DE JUSTÍCIA
És realment just i necessari,
és el nostre deure i és la nostra salvació
que, sempre i en tot lloc us donem gràcies,
Déu pare omnipotent i misericordiós,
que admirablement heu creat l’home,
i més admirablement heu fet
en ell una nova creació.
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Vós que no abandoneu el pecador,
sinó que el crideu
per la força del vostre amor;
vós que heu enviat el vostre Fill
per a destruir el pecat i la mort
i en la seva resurrecció ens heu tornat
la vida i l’alegria;
vós que heu vessat l’Esperit Sant
en els nostres cors,
per fer-nos hereus vostres i fills vostres,
vós ens renoveu per la força
de l’evangeli i els sagraments;
vós ens lliureu de l’esclavatge del pecat
i ens transformeu, dia a dia,
en la imatge del vostre Fill.
Lloem i beneïm el vostre nom
i us donem gràcies per les meravelles
de la vostra misericòrdia
i amb els àngels i els sants
proclamem la vostra glòria, tot dient:
 SANT

9/11

Ritu de la pau
La pau del Senyor
sigui sempre amb vosaltres.
I AMB EL VOSTRE ESPERIT
Doneu-vos la pau.
 CANT DE PAU
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Comiat
El President,
l’assemblea:

amb

les

mans

esteses

sobre

Que us beneeixi Déu pare
omnipotent i us acompanyi
sempre la seva misericòrdia
AMÉN
Que us beneeixi Jesucrist,
Senyor nostre i us acompanyi
sempre el seu amor i la seva alegria
AMÉN
Que us beneeixi l’Esperit Sant
i ell us consoli sempre
en tots els vostres patiments
AMÉN
El Senyor ha perdonat
els vostres pecats.
Germans, aneu-vos-en en pau.
DONEM GRÀCIES A DÉU
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