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RECONCILIACIÓ EN TEMPS D’EPIDÈMIA 
Esquema fet a partir del subsidi de la Delegació de Litúrgia de la diòcesi de Carpi (Itàlia) 

 
PREGÀRIA PENITENCIAL (familiar o personal) 

 
 
La pregària pot ser guiada per la mare (M) o el pare (M). 
 
Quan tothom s’ha reunit en un lloc adient de la casa, qui guia la pregària (M) diu: 
 
(M)  En el nom del Pare i el Fill i l’Esperit Sant. 
(T)  Amén! 
 
(M) La gràcia, la misericòrdia i la pau de Déu el nostre Pare  
i de Jesucrist el nostre Salvador,  
sigui amb tots nosaltres, ara i sempre. 
(T)  Amén. 
 
(M)  Ens hem reunit per viure un moment de renovació de la nostra vida. El Senyor fa noves totes 
les coses i ens ofereix la possibilitat d’acollir els seus dons, tot el seu amor. 
Reconeguem, per tant, els nostres pecats i confiem en el seu perdó. 
 
 

ESCOLTEM LA PARAULA DE DÉU 
 
Després, per torn, o a dos cors, els qui participen en el moment de pregària llegeixen el Salm 50 
(51), deixant un breu silenci entre cada estrofa: 
 
(L1)  Compadiu-vos de mi, Déu meu, 
Vós que estimeu tant; 
per la vostra gran misericòrdia,  
esborreu les meves faltes;  
renteu-me ben bé de les culpes,  
purifiqueu-me dels pecats.  
Ara reconec les meves faltes,  
tinc sempre present el meu pecat. 
Contra vós, contra vós sol he pecat,  
i he fet el que és dolent als vostres ulls.  
 
(L2)  Éreu just quan donàveu la sentència,  
irreprensible en el vostre veredicte.  
Vós sabeu que he nascut en la culpa  
que la mare m’engendrà pecador.  
Vós estimeu la veritat al fons del cor,  
dintre de mi m’ensenyeu a tenir seny. 
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur;  
renteu-me, i seré més blanc que la neu.  
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(L1)  Deixeu-me sentir els crits de festa.  
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols! 
Aparteu la mirada dels meus pecats,  
esborreu les meves culpes.  
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,  
feu renéixer en mi un esperit ferm.  
No em llanceu de la vostra presència,  
ni em prengueu el vostre esperit sant.  
 
(L2)  Torneu-me el goig de la vostra salvació,  
que em sostingui un esperit magnànim.  
Ensenyaré els vostres camins als pecadors,  
i tornaran a vós els qui us han abandonat.  
No em demaneu compte de la sang que he vessat,  
i aclamaré el vostre perdó, 
Déu meu, Déu que em salveu.  
Obriu-me els llavis, Senyor, 
i proclamaré la vostra lloança.  
 
(L1)  Les víctimes no us satisfan,  
si us oferia un holocaust, no me’l voldríeu.  
La víctima que ofereixo és un cor penedit;  
un esperit que es penedeix,  
vós, Déu meu, no el menyspreeu.  
Afavoriu Sió amb la vostra benvolença,  
reconstruïu les muralles de Jerusalem.  
Llavors acceptareu els sacrificis,  
l’ofrena sencera dels holocaustos;  
llavors oferiran vedells al vostre altar.  
 
A continuació un membre de la família llegeix: 
 
Lectura de la carta de sant Pau als Romans (12,1-21) 
 
Germans, per l’amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el que sou, com una 
víctima viva, santa i agradable. Això ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món 
present; transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu 
reconèixer quina és la voluntat de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte. 
En virtut del do que he rebut de Déu, dic a cadascun de vosaltres: No us imagineu ser més del que 
no sou; tingueu una apreciació justa de vosaltres mateixos, d’acord amb la mesura que Déu ha 
assignat a cadascú com a creients. En un cos, hi ha molts membres, que no tots tenen la mateixa 
funció. Igualment nosaltres, que som tants, units en Crist formem un sol cos i som membres els 
uns dels altres. Tenim dons diferents, segons la gràcia que hem rebut de Déu. El qui té un do 
profètic, que vagi d’acord amb la fe. El qui té el do de servir, d’ensenyar o d’exhortar, que 
realment serveixi, ensenyi o exhorti. El qui comparteix amb un altre allò que té, que doni sense 
reserva. Que els qui ocupen un càrrec de dirigents s’hi dediquin amb tota sol·licitud. Que els qui 
ajuden les persones necessitades ho facin amb alegria. 
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Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal. Enamoreu-vos del bé. Estimeu-vos amb 
afecte de germans, avanceu-vos els uns als altres a honorar-vos. Sigueu diligents i no peresosos, 
inflamats per l’Esperit. Serviu el Senyor. Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu soferts en les 
penes, assistiu sempre a la pregària, ajudeu els cristians necessitats, acolliu els forasters.  
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Estigueu contents amb els qui ho estan, ploreu 
amb els qui ploren. Viviu d’acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos, sinó poseu-vos al 
nivell dels humils. No us tingueu per savis.  
No torneu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé a tothom. Si és possible, i fins on depengui de 
vosaltres, estigueu en pau amb tothom. Estimats, no us prengueu la justícia per la vostra mà; 
deixeu que actuï la indignació divina, tal com diu l’Escriptura: A mi em toca de passar comptes, jo 
donaré la paga, diu el Senyor. Més aviat, si el vostre enemic té fam, doneu-li menjar; si té set, 
doneu-li beure: serà com si poséssiu brases sobre el seu cap.  
No us deixeu vèncer pel mal; al contrari, venceu el mal amb el bé. 
 
Paraula de Déu. 
 
(T)  Us lloem, Senyor.  
 
 
Al final de la lectura es deixa un temps 
prudencial per fer personalment l’examen 
de consciència; es pot fer llegint-lo tot 
junts o bé personalment. 
 
 
 
 
 
Es proposa un esquema que permet rellegir les vivències personals i eclesials a la llum de la 
Paraula de Déu que ha estat proclamada en el text de la carta als Romans. 
 

 
EXAMEN DE CONSCIÈNCIA 

 
Reconèixer el bé 
El Senyor ha dit, per boca de l’apòstol: «No us emmotlleu al món present; transformeu-vos 
renovellant la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de 
Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte». 
• En les meves opcions personals i familiars em deixo dur per la manera comuna de pensar i 

actuar (pel consumisme; la cultura del rebuig; la superficialitat en mirar les necessitats dels 
altres)? 

• Quantes vegades faig meva la lògica del «sempre s’ha fet així» en la família, la feina, la vida 
parroquial?  

• Sé obrir-me amb intel·ligència i coratge a les novetats que la societat posa davant meu?  
• En la gestió del meu temps, de les meves energies i en les relacions amb els altres, intento 

descobrir quina és la voluntat de Déu o m’acontento en realitzar els meus projectes? 
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Agafar-se al bé 
El Senyor ha dit, per boca de l’apòstol: «Que el vostre amor no tingui res de fingit. Detesteu el mal. 
Enamoreu-vos del bé. Estimeu-vos amb afecte de germans, avanceu-vos els uns als altres a 
honorar-vos». 
• M’acontento en buscar allò que és bo només en algunes situacions o deixo que sigui decisiu en 

tota la meva vida? 
• Conreo zones fosques, hipocresia, falsedat, que m’impedeixen estar lligat al bé?  
• Quines són les realitats a les quals viuen units el meu cor i les meves preocupacions? 
• Sé afegir-me sense cansar-me al bé dels altres, a allò que aporten de positiu a la realitat? O soc 

implacable cap al qui m’envolta i em sembla diferent? 
 
Fer el bé 
El Senyor ha dit, per boca de l’apòstol: «Sigueu diligents i no peresosos, inflamats per l’Esperit. 
Serviu el Senyor». 
• Trobo sempre excuses i pretextos posposant a demà el bé que puc fer avui?  
• M’enfronto a les dificultats que a vegades apareixen en la vida perseverant en fer el bé i servint 

el Senyor?  
• Em descoratjo davant les contrarietats o sé seguir endavant? 
• Visc el present reconeixent-lo com el temps en què Déu em vol a mi i als altres plenament 

feliços i realitzats, o visc la meva vida de manera mediocre?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testimoniar el bé  
El Senyor ha dit, per boca de l’apòstol: «Mireu de fer el bé a tothom». 
• Testimonio la meva passió pel bé i per l’Evangeli allà on soc: en el lloc de treball, el compromís 

públic, les plataformes virtuals? 
• M’avergonyeixo de dir-me cristià públicament per evitar la vergonya que em classifiquin? 
• Recolzo els germans i les germanes que es comprometen en testimoniar l’Evangeli en la nostra 

societat o en els llocs del món on la fe està marginada o prohibida? 
• Sento la responsabilitat d’animar els joves a testimoniar l’Evangeli? De quin manera? 
 
Vèncer amb el bé 
El Senyor ha dit, per boca de l’apòstol: «No us deixeu vèncer pel mal; al contrari, venceu el mal 
amb el bé». 
• Quin compromís concret puc fer a nivell personal perquè això sigui realitat?  
• Amb quines opcions pastorals i actituds eclesials podem viure aquesta bonica indicació?  
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A VÓS ELEVEM LA NOSTRA PREGÀRIA 
 
Acabat l’examen de consciència i passat un temps adequat de silenci, qui guia la pregària diu:  
 
(M)  La misericòrdia de Déu no té límits; ell ha estat el primer en estimar-nos i ens allibera del 
pecat. Convertim-nos al Senyor i confessem el nostre amor amb confiança humil. 
 
(M)  Senyor, hem cregut més en nosaltres mateixos que en vós.  
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres. 
 
(M)  Senyor, ens ha faltat humilitat i prudència, i hem caigut en la temptació.  
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres. 
 
(M)  Senyor, encegats per l’orgull ens hem cregut millors que els altres. 
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres.  
 
(M)  Senyor, no hem allargat la mà al que patia i estava necessitat. 
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres. 
 
(M)  Senyor, per por ens hem negat a testimoniar la justícia i la 
veritat.  
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres. 
 
(M)  Senyor, moltes vegades nosaltres, els teus deixebles, hem estat 
infidels als compromisos del nostre baptisme. 
(T)  Mireu-nos, Senyor, i tingueu pietat de nosaltres. 
 
(M)  Ara adrecem al Pare la nostra pregària, com Crist ens va 
ensenyar, perquè perdoni les nostres culpes. 
(T)  Pare nostre... 
 

INVOQUEM LA BENEDICCIÓ DEL PARE 
 
(M)  Senyor, ajudeu i protegiu sempre  
aquesta família, reunida en el vostre amor,  
allibereu-la del pecat,  
de manera que sigui fidel a la vocació del Baptisme, 
camini en la comunió, 
testimoniï a tothom la joia de l’Evangeli 
i aconsegueixi la felicitat eterna.  
Per Crist, Senyor nostre.  
(T)  Amén. 
 
Cadascú fa damunt seu el senyal de la creu, mentrestant, qui guia la pregària continua dient: 
 
(M)  En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. 
(T)  Amén. 
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